Muere un vecino de Guissona
de 53 años en Massoteres al ser
arrollado por su tractor | PÁG. 25

PIDEN 6 AÑOS Y 4 MESES POR VERTER
PURINES EN EL CANAL D’URGELL. La
Fiscalía solicita la pena para tres hombres
por verter 20.000 litros en Arbeca | PÁG. 25

Fallece a los 82 años
el divulgador científico
Eduard Punset | PÁG. 45
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El Carrer Major de Lleida es
el más rentable de Europa
para instalar un comercio
Un estudio señala su potencial a
partir de sus 8.076 visitantes diarios

PÁG. 6

Supera a la Vía Sestri de Génova
y la Rue Foch de Montpellier

Jaume Puy toma posesión como rector

1,30€

Batet quiere
que el TS dé
el primer paso
para suspender
a los presos
La presidenta del Congreso
de los Diputados, Meritxell
Batet, solicitó ayer al Tribunal
Supremo un informe sobre la
suspensión de los diputados
presos. Por su parte, la Fiscalia solicita su suspensión inmediata.
| PÁG. 32

Elecciones 26-M
Postius: “Los
40 años de
socialismo
ya no dan
más de sí”
El candidato a la Alcaldia de
Lleida por JxCat, Toni Postius, afirma en una entrevista conjunta de LA MAÑANA
y la Cope que hay que abordar de una vez la construcción de un albergue para los
temporeros. | PÁG. 11-17

FOTO: Selena García

BALAGUER

CARA A CARA

FOTO: S. M. (ACN) / Puy, entre su antecesor Roberto Fernández y la ‘consellera’ Chacón

| LA PÀGINA TRES

JOSEP M. ROIGÉ

L’Alt Urgell, les Garrigues
y el Pallars Jussà serán las
comarcas más envejecidas

Preocupación
entre los vecinos
de l’Horta por
una gran colonia
de buitres
Decenas de aves carroñeras de
gran tamaño se posan en las casas de la zona.
| PÁG. 7

JORDI I. VIDAL

FOTO / Un grupo de buitres en una casa en el Camí de la Mariola

Un estudio del Idescat revela
que el Pallars Jussà, les Garrigues y l’Alt Urgell serán las tres
comarcas más envejecidas en
el año 2030. Por su parte, el
presidente de la Generalitat,

Quim Torra, anunció ayer en
Estamariu (l’Alt Urgell), que
pondrá en marcha un proyecto para el Pallars Sobirà y l’Alt
Urgell para poder dinamizar el
territorio.
| PÁG. 19

JUEVES 23 DE MAYO DE 2019 | COMARQUES 19

El Pallars Jussà, les Garrigues i
l’Alt Urgell seran les comarques
més envellides de la demarcació
Segons Idescat, que també pronostica un augment de la població
El Pallars Jussà (28,7%),
les Garrigues (28,2%) i l’Alt
Urgell (27,1%) seran les tres
comarques més envellides
de la demarcació de Lleida
l’any 2030.
Lleida
REDACCIÓ
Així ho revelen les últimes dades
fetes públiques per l’Idescat, realitzades a partir de diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de
vida i fluxos migratoris. A aquestes comarques les segueixen els
Pallars Sobirà (26,1%) i l’Alta Ribagorça (25,2%). Per contra, les
comarques que comptaran amb
la població més jove seran la Segarra (20.8%) i l’Aran (21.1%). De
fet, l’envelliment de la població
és una tendència global arreu de
Catalunya que afecta a totes les
comarques. Al 2030, a 14 comarques (una de cada tres) almenys
una quarta part de la població
tindrà 65 anys o més. En aquest
sentit, aquesta franja d’edat continuarà augmentant i passarà
d’1,417 milions el 2018 a 1,785
milions el 2030.
MENYS POBLACIÓ
D’altra banda, les dades exposades per Idescat mostren que la
demarcació de Lleida arribarà fins
als 437.498 habitants l’any 2030,
dels quals 365.924 pertanyen a
Ponent i 71.574 a l’Alt Pirineu i
l’Aran. En un exercici d’anàlisi futurible, les dades mostren com
les Garrigues i el Pallars Sobirà
són les úniques comarques del
territori que perden població al
2020, 2025 i 2030. En el cas de
les Garrigues concretament, actualment compta amb 18.861
persones, una xifra que baixarà
fins a 18.651 l’any 2020, i continuarà descendint fins a 18.307
l’any 2025. De cara al 2030, només quedarien 18.156 persones.
Pel que fa al Pallars Sobirà, actualment compta amb 6.897 persones, tot i que l’any 2020 seran
6.785. Cinc anys més tard, la comarca comptarà amb 6.632 i l’any
2030 6.609.
Per contra, entre les comarques que patiran un augment de

El Govern engegarà al Sobirà i a l’Alt Urgell
un projecte de dinamització del territori
Estamariu
ACN
Les comarques pirinenques de
l’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, a
més de la Terra Alta, a les Terres
de l’Ebre, seran les primeres que
es beneficiaran d’un nou projecte de dinamització territorial
impulsat pel Govern i anomenat “Un país d’oportunitats, un
país viu”. Així ho va explicar ahir
el president de la Generalitat,
Quim Torra, durant una visita
al municipi d’Estamariu (Alt Urgell), on va participar al Consell
d’alcaldes d’aquesta comarca.
L’objectiu és començar a treballar en aquest pla aquest mes
de juny i estendre’l a set comarques catalanes més abans de la
tardor. A través d’aquesta “estratègia”, l’executiu pretén fer front
als problemes de despoblació,
envelliment i retrocés econòmic
que pateixen aquests territoris i
apostar per “equilibrar” el país.
El punt de partida del projecte es durà a terme en les pròximes setmanes, quan està previst
que es constitueixi una Comissió
Plenària de caràcter interdepartamental i amb la participació de
les diferents administracions del
territori, a més d’agents públics i
privats vinculats als àmbits socials i econòmics, entre d’altres. La
voluntat és la d’abordar un pla
de treball articulat de manera
“bilateral”, per tal d’identificar,
de forma conjunta, els principals

reptes i solucions que contribueixin a la dinamització de cadascun dels territoris on s’implementarà el pla.
El president de la Generalitat
va destacar que aquesta nova eina ajudarà a definir el futur del
conjunt del país en els pròxims
deu anys, el qual ha de ser més
“equilibrat” i on cal incidir en el
desenvolupament de les comarques amb “més risc” de patir
problemes de despoblament,
envelliment o un retrocés econòmic. En aquest sentit, Quim
Torra ho va exemplificar afirmant: “No volem uns Pirineus
bellíssims però buits, els volem

plens de vida”.
El cap de l’executiu català
va anunciar aquest pla als primers edils de l’Alt Urgell, reunits
aquest dimecres a Estamariu. A
banda de participar al Consell
d’alcaldes d’aquesta comarca,
també va aprofitar la seva visita institucional per conèixer el
patrimoni que hi ha a l’església de Sant Vicenç del municipi. Torra va informar als batlles
de l’aprovació, aquest dimarts,
d’una nova convocatòria del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys 2020 i
2024, la qual està dotada amb
250 milions d’euros, destinant

població destaca el Segrià, que
superarà les 200.000 persones;
la Noguera, amb una previsió de
38.465 persones; el Pla d’Urgell
podria arribar a tenir 38.024 habitants i l’Urgell amb 37.729.
Unes dades que extrapolades
a nivell general es tradueixen en
un augment de la població catala-

na que assolirà els 8 milions d’habitants l’any 20130. En aquest
període la població creixerà en
gairebé mig milió de persones,
principalment per efecte de la
migració, ja que el creixement
natural serà negatiu. A llarg termini, la població catalana creixerà moderadament i l’any 2060 se

situaria en els 8,770 milions d’habitants.

FOTO: ACN/ El president destaca que aquesta eina ajudarà a definir el futur del conjunt del país

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Pel que fa a l’educació primària disminuirà un 17,8% d’aquí
al 2030 perquè la població de
0 a 15 anys haurà disminuït en
127.000 habitants. Aquest fet

90 d’aquests a projectes que
es desenvolupin en pobles de
menys de 5.000 habitants.
Actualment, un 63 per cent
dels municipis de Catalunya, els
quals representen un 64 per
cent de l’extensió territorial, tenen menys de 2.000 habitants
i, entre tots ells, sumen el 4,5
per cent de la població del país. Aquest factor és important
de cara a tenir-lo en compte per
impulsar polítiques públiques
de desenvolupament dels territoris.
D’altra banda, el president
Torra inaugurarà la trentena Trobada Empresarial al Pirineu.

afectarà principalment les etapes d’educació infantil i primària,
que baixaran un 5,5% i un 17,8%
respectivament. Per contra, les
etapes d’educació postobligatòria i d’ensenyament universitari
la població augmentarà, perquè
arribaran les generacions més
nombroses.
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Endesa i Agricultura
milloraran l’hàbitat
del gall fer a Boumort
Dins d’un projecte integral de
restauració ecològica de la Reserva

FOTO: Endesa / El dispositiu es va realitzar ahir

Simulacre amb èxit a la
central de Sallente
Endesa, juntament amb Protecció Civil de la Generalitat,
va finalitzar ahir amb èxit un simulacre d’incendi a la central
hidràulica de Sallente, situada

al terme municipal de La Torre
de Capdella, a la comarca del
Pallars Jussà. Aquesta operació
forma part dels plans de prevenció i seguretat de la companyia.

La Diputació presenta
l’oferta d’ecoturisme a
touroperadors alemanys

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme,
i 5 empreses i entitats del conjunt de les comarques de Lleida
van participar ahir en un workshop d’ecoturisme que té lloc
a Olot (la Garrotxa) organitzat
per l’Agència Catalana de Turisme. La trobada aplega una

participació de 9 turoperadors
turístics especialitzats en productes de natura, membres de
l’associació Forum Anders Reisen d’Alemanya, prescriptora de
viatges alternatius, sostenibles i
responsables, els quals cerquen
destinacions menys conegudes i
de natura.

RECOMANACIÓ DE REG - ZONA LLEIDA
NECESSITATS D’AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS
(M3/HA). DEL 22 AL 28 DE MAIG
AITONA
(SEGRIÀ)

EL POAL
(PLA
URGELL)

Pomera

124

174

--

170

178

--

Perer

163

214

--

208

218

--

Presseguer agost

103

152

--

150

156

--

Nectarina juliol

175

227

--

220

230

--

Panís

--

--

--

--

--

--

Alfals mínim

42

90

--

91

94

--

Alfals màxim

239

291

--

280

295

--

Presseguer juny

194

246

--

237

249

--

Presseguer agost RDC

0

29

--

33

32

--

Ametller (reg suport)

29

77

78

79

81

76

Olivera (reg suport)

57

106

103

106

110

100

Blat

21

-

-

-

-

-

Evapotranspiració de
ref. (ETo)

303

309

275

291

309

259

Pluja efectiva

95

49

35

40

45

30

CULTIUS

LA
TORRES
ALBESA
MAIALS
GRANADELLA
SEGRE
(NOGUERA)
(SEGRIÀ)
(GARRIGUES)
(SEGRIÀ)

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya del SMC,
setmana del 15 al 21 de maig de 2019. El reg més la pluja efectiva i l’aigua en
el sòl han d’igualar els consums d’aigua del cultiu. Les dades es refereixen a
plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d’aigua i per
plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis.
Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades més específiques, consulteu l’eina de recomanacions
de reg de RuralCat a www.rural.net o a l’ECA Tàrrega.

Tremp
ACN
Endesa i el Departament d’Agricultura estan tirant endavant un
projecte integral de restauració
ecològica a la Reserva de Boumort. L’objectiu és aconseguir
retornar zones degradades al seu
nivell de complexitat i qualitat
ambiental.
Entre les actuacions que s’han
realitzat destaca la creació de
tancats per afavorir l’hàbitat
d’aus protegides, de cèrvids i d’altres herbívors, a més de la regeneració de pastures i plantació
d’espècies autòctones.
Un dels treballs que s’han realitzat consisteix en la creació de
tres parcel·les d’exclusió d’herbívors amb la plantació d’una espècie vegetal (la boixerola o raïm
d’óssa) per potenciar la recuperació de l’hàbitat del gall fer (Tetrao
urogallus).
A la reserva de Boumort també s’ha treballat en la restauració
ecològica de zones deteriorades
per reforestacions anteriors amb

FOTO: ACN / Operaris treballant a la Reserva de Boumort

plantes exòtiques, la qual cosa va
malmetre la qualitat de l’entorn.
De la Reserva s’ha seleccionat quatre zones amb tancament
parcial per a herbívors, dos amb
pastor elèctric i dos més amb repel·lents olfactius, per afavorir la
recuperació de la pastura.
Es tracta de parcel·les on fer

assaig.El desenvolupament tècnic del projecte, que va començar
l’any 2018, l’han dut a terme tècnics especialitzats de l’empresa
Minuartia, conjuntament amb
l’òrgan de gestió de la reserva.
Durant els pròxims deu anys es farà un seguiment de totes
aquestes actuacions.

La campanya de fruita d’os
comença a Lleida en 15 dies
La campanya de la fruita d’os a les
comarques de Lleida es preveu
que comenci en uns 15 dies, concretament a la zona més primerenca, és a dir, al Baix Segre, en
municipis com La Granja d’Escarp
i Massalcoreig i en varietats com
la nectarina.
Així ho va manifestar ahir des
de Múrcia el responsable d’Asaja
a Lleida, Pere Roqué, a on es va
desplaçar per participar en una
reunió amb altres organitzacions
agràries de l’Estat i també de
França i Itàlia per planificar i analitzar com es desenvolupa la campanya de fruita d’os.
En el cas de Múrcia la campanya es troba pràcticament a l’equador, mentre que a Andalusia ja
està pràcticament acabada.
Pel que fa als preus Roqué aler-

FOTO: Asaja / Els productors es van reunir ahir a Múrcia

tà que en el cas de Múrcia estan
sent “a la baixa”. L’any passat a les
comarques de Lleida malgrat que
hi va haver una caiguda de la pro-

ducció els preus no van ser satisfactoris segons el sector productor. Es va pagar entre 0,40 i 0,45
cèntims el quilo.

