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L’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, les
úniques comarques a Lleida amb
més dones que homes a l’alcaldia
L’Observatori de la Igualtat de Gènere destaca que el conjunt
de municipis més petits té menys alcaldesses que alcaldes
La presidenta de l’Institut
Català de les Dones,
Núria Balada, va presidir
ahir la reunió plenària
on l’Observatori de la
Igualtat de Gènere (OIG)
va presentar l’informe ‘La
presència de les dones
als plens municipals de
Catalunya’.
Lleida
REDACCIÓ
L’informe divideix les dades per
comarques i fixa en un 23,5%,
mig punt per damunt de la mitjana catalana, el número d’alcaldesses lleidatanes, essent
l’Alt Urgell i l’Alta Ribagorça, amb
un 52,6% i un 66,7% respectivament, les úniques dues comarques que tenen més dones que
homes a l’alcaldia. La tercera
és la Noguera, a vint punts de
distància de la segona amb un
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33,3%. Del conjunt de Lleida, el
Pallars Sobirà i el Solsonès són
les dues comarques de la demarcació amb un percentatge més
baix d’alcaldesses: un 6,7%.
L’informe de l’OIG també ana-

litza el percentatge de regidores
amb què compten els ajuntaments d’un mateix territori. La
província de Lleida té un 37,78%
de dones regidores, gairebé set
punts per sota la mitjana cata-

lana. Les cinc comarques amb
menys regidores són totes lleidatanes: el Pallars Jussà, l’Alta
Ribagorça, la Vall d’Aran, el Solsonès i la Segarra.
Tot i així, una comarca lleidatana se situa al ‘pòdium’ nacional, amb un 48,5%, essent
la tercera xifra més elevada del
territori català i superada pel
Moianès, amb un 51,5%, i la Terra Alta, amb un 52,6%. Ambdues són les úniques que tenen
més dones que homes a les regidories dels ajuntaments.
L’informe destaca la variant
del número d’habitants, ja que
el conjunt de municipis de menys de 20.000 habitants compten
amb un 22% de dones alcaldesses, mentre que els municipis
que tenen de 20.000 a 100.000
habitants tenen un 34% d’alcaldesses i els que tenen més de
100.000 habitants, un 45,5%.

Els germans
Torres, cuiners
de prestigi, la
van apadrinar
comú de manera generosa“. Bono va recomanar mantenir l’aposta per la singularitat i l’autenticitat, “ja que no és senzill competir
a nivell global i destacar en una
oferta molt densa”.
Per la seva banda, els alcaldes de les Borges Blanques, Enric
Mir, i Vila-sana, Joan Sangrà, van
subratllar el potencial del turisme
d’interior com a complement a

Del total d’alcaldies que
van constituïr-se l’any 1979,
només un 2,2% a Catalunya
van ser presidides per dones, enfront l’1,2% espanyol.
Una xifra que contrasta amb
les dades actuals, que situen
les alcaldesses catalanes en
el 23% i les espanyoles, en el
21,7%. Una evolució que ha
estat progressiva en els darrers quaranta anys, a excepció de les eleccions de 1983,
quan el percentatge català es
va reduir en 0,2 dècimes, tot i
que l’espanyola va crèixer.

Els casals
de Tàrrega
apleguen
enguany fins
a 170 infants

La Ruta de l’Oli i de l’Aigua,
nou producte per conèixer
la gastronomia lleidatana
La Ruta de l’Oli i de l’Aigua, que
transcorre per l’interior de Lleida,
entre les Borges Blanques i Vila-sana, és un nou producte turístic per escapades de cap de setmana, que uneix la capital de l’oli
i l’estany més gran de Catalunya
a través del seu patrimoni, natura, cultura i gastronomia, amb
un preu tancat que inclou allotjament i totes les visites.
L’acte de presentació va tenir
lloc ahir al Palau Robert de Barcelona en presència del director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, que va destacar
la capacitat de col·laboració dels
Ajuntaments de les Borges Blanques i Vila-sana “en una suma
d’esforços en la qual destaca la
voluntat d’impulsar un projecte

En 40 anys les
alcaldesses de
Catalunya han
passat de ser
el 2,2% al 23%
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les destinacions catalanes de platja i muntanya.
Enguany, els famosos cuiners
Javier i Sergio Torres, més coneguts com els germans Torres, van
apadrinar la ruta i van posar en
valor l’excel·lència de l’oli que es
produeix en aquesta zona i que

és essencial per la gastronomia
que abanderen. “Dins de la cuina
és essencial treballar amb un bon
oli, i farem tot el que estigui al
nostre abast per donar a conèixer
una gent meravellosa, una terra
agraïda, i una natura espectacular”, van manifestar.

Tàrrega desenvolupa aquests
dies els seus casals municipals
d’estiu, coneguts com Esplai
Esprai i adreçats a infants de
3 a 12 anys. La iniciativa, amb
èxit de participació, aplega enguany fins a 170 nens i nenes,
una xifra semblant a la de l’any
passat. Fins al 9 d’agost els infants podràn gaudir a les aules
de l’escola Maria Mercè Marçal
de les activitats lúdiques i els
tallers impartits per l’Esplai.
L’Ajuntament de Tàrrega ha adjudicat de nou la gestió de l’Esplai a Quàlia, àrea de projectes
educatius del Grup Alba.

