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Dades de l’atur de novembre

L’atur a Lleida per sectors

2.571 (-115)

AGRICULTURA

1.771 (31)

INDUSTRIA

1.438 (25)

CONSTRUCCIÓ

13.355 (161)

SERVEIS

1.279 (67)

SENSE OCUPACIÓ 
ANTERIOR

TOTAL 
ATURATS 

DIFERÈNCIA  
octubre-novembre

ATURATS 
HOMES

ATURATS 
DONES

Lleida 20.414 +35 8.937 11.477

Catalunya 390.182 +2.915 166.753 221.429

España 3.198.184 +20.525 1.317.686 1.880.498

El mes de novembre 
deixa 35 aturats més 
a la demarcació de 
Lleida i ja són 20.414
Hi ha 1.030 descocupats menys en 
relació al mateix més de l’any passat

Lleida
ACN
L’atur va pujar en 35 persones 
a la demarcació de Lleida al no-
vembre respecte al mes anterior 
i va situar la xifra total de desocu-
pats en 20.414 persones, segons 
dades del Ministeri de Treball, 
Migracions i Seguretat Social. En 
comparació amb el mateix perío-
de del 2018, hi ha 1.030 aturats 
menys, és a dir, una reducció del 

4,80%. Per sectors, els serveis li-
deren l’increment de nous des-
ocupats amb 161 persones més a 
l’atur, seguit de la industria, amb 
31 persones més, i la construcció 
amb 25. Mentre, a l’agricultura 
s’ha reduït en 115 persones. Del 
total d’aturats que hi ha a Ponent 
i el Pirineu aquest novembre, 
8.937 són homes i 11.477 dones. 

A Catalunya l’atur va pujar en 
2.915 persones al novembre res-

pecte al mes anterior i va situar 
la xifra total de desocupats en 
390.182. Això suposa un incre-
ment del 0,75% mensual i esdevé 
el cinquè mes consecutiu de pu-
jada. En comparació amb el ma-
teix mes de l’any anterior, l’atur 
s’ha reduït en 4.223 persones 
(-1,07%). A l’Estat els desocupats 
van pujar en 20.525 persones un 
0,65% més que el mes anterior, 
fins als 3.198.184 aturats.

Solsona incentiva l’ambient nadalenc amb 
el dotzè Concurs d’aparadors de Nadal
Solsona ha convocat el dotzè Concurs d’aparadors per Nadal. L’im-
pacte visual, l’originalitat i la creativitat i la coherència del que es 
mostra al carrer amb la botiga poden fer guanyar als establiments 
solsonins un dels tres premis amb què l’Ajuntament incentiva l’am-
bientació nadalenca al carrer i les botigues. 

Aproven la 
clausura parcial 
del dipòsit de 
Fígols, a Tremp
El Consell Executiu del Govern 
català va aprovar ahir dimarts 
autoritzar l’Agència de Residus 
de Catalunya (ARC) a conce-
dir una subvenció de 350.085 
euros al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà per finançar les 
obres de clausura parcial del 
dipòsit controlat de residus de 
Fígols, al terme municipal de 
Tremp.

El Govern va aprovar ahir, a pro-
posta del Departament de Cul-
tura, declarar la ciutat romana 
d’Aeso, a Isona i Conca Dellà 
(Pallars Jussà), com a Bé Cultu-
ral d’Interès Nacional en la ca-
tegoria de Zona Arqueològica. 
D’aquesta manera, les interven-
cions a la zona arqueològica pro-
tegida necessitaran una autorit-
zació prèvia de Cultura en el cas 
d’actuacions com per exemple 
remocions i excavacions.

Declaren el jaciment 
d’Aeso Bé Cultural 
d’Interés Nacional

El Geoparc Mundial Unesco Orí-
gens ha signat divuit convenis 
amb entitats després d’haver 
dut a terme un procés de selec-
ció d’entitats col·laboradores i 
‘productes Geoparc’. Aquestes 
entitats són d’àmbits diversos, 
entre els quals destaquen em-
preses de guiatges, de la indús-
tria agroalimentària i productes 
artesans que seran promocionats 
sota la marca Geoparc. L’objectiu 

d’aquests convenis de col·labora-
ció és ajudar al desenvolupament 
sostenible local tot vinculant el 
patrimoni geològic als produc-
tes privats com a eina innovado-
ra. La millora de l’estratègia de 
col·laboració amb entitats priva-
des és una de les recomanacions 
de la Unesco. Els convenis han 
d’ajudar a donar valor afegit als 
productes seleccionats. Alguns 
dels compromisos establerts en 

El Geoparc Unesco Orígens 
signa divuit convenis amb 
entitats col·laboradores

FOTO: ACN / Pla general dels representats de les entitats que han signat 

els convenis són l’assessorament 
que el Geoparc farà a les entitats 
perquè puguin integrar un discurs 
del Geoparc, tot incorporant una 
explicació geològica als productes 
seleccionats, així com la utilitza-
ció del logo del Geoparc.

L’assessorament serà per-
sonalitzat i depèn de l’activitat 
que realitza cada empresa. En el 
cas de les empreses de guiatge 
ja s’ha començat a fer formació 
amb tècniques de guiatge. 

De la mateixa manera, es fo-
mentarà una promoció creua-
da entre l’entitat i el Geoparc. 
Aquests convenis tenen una va-
lidesa de dos anys prorrogable i 
seran revisats anualment.

Agroseguro indemnitzarà els ra-
maders de la zona del Pirineu 
afectats per la sequera d’aquest 
any, després de revisar i compro-
var l’existència d’un error en els 
mecanismes de càlcul de les zo-
nes més afectades, segons van 
explicar des d’Unió de Pagesos. 

Arran de les queixes de l’orga-
nització agrària -a través d’Unión 
de Uniones- a Enesa, Agrosegu-
ro i al Departament d’Agricul-
tura denunciant el fet que no 
s’indemnitzés per la pèrdua de 
pastures els ramaders que ha-
vien contractat l’assegurança 
amb cobertura a les pastures 
per al 2019, Enesa va encarregar 
una relectura amb què l’entitat 
ha detectat l’error pel qual no 

s’havien considerat inicialment 
les pèrdues de pastures com a 
indemnitzables. 

Unió de Pagesos va saber ahir 
la informació durant una reu-
nió del grup de treball del qual 
en forma part l’organització i on 
s’ha donat a conèixer aquesta 
correcció. 

Agroseguro indemnitzarà 
els ramaders del Pirineu 
per la pèrdua de pastures

Unió de 
Pagesos ho 
va donar a 

conèixer ahir
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L’embassament d’aigua potable 
d’Almacelles queda inutilitzat per 
l’aparició d’una alga ‘invasora’
No és tòxica però aporta un gust “desagradable” 
A l’embassament d’aigua 
potable d’Almacelles 
ha aparegut una alga 
anomenada Geosmina que 
ha afectat el líquid.

Almacelles
REDACCIÓ
Tot i que aquesta microalga no és 
tòxica, produeix un gust “desagra-
dable” a l’aigua que la fa del “tot 
inapropiada per a l’ús de boca”. 
El consistori diu que ha aparegut 
arran de la crisi climàtica, després 
de la gran sequera patida durant 
aquest estiu, que va comportar 
un canvi en l’origen del subminis-
trament de l’aigua que transcor-
re pel Canal d’Aragó i Catalunya. 
Amb aquest canvi, de l’embassa-
ment de Joaquín Costa al de San-
ta Anna, i les altes temperatures 
registrades ha aparegut aquesta 

microalga per tot l’embassament. 
Davant d’aquesta situació, el 

que s’ha fet des de l’ajuntament 
és construir un bypass per facili-
tar l’aigua de manera directa a la 
planta potabilitzadora sense que 

passés per l’embassament i que 
aquesta no estigués contamina-
da. Però per poder solucionar tot 
el problema cal fer un tractament 
a l’aigua de l’embassament i ad-
quirir uns filtres mitjançant llit 

de carbó actiu granular posterior 
a l’actual sistema de filtració per 
arenes de sílex que treguin el mal 
sabor de l’aigua, segons explica el 
consistori. 

Aquesta inversió està valo-
rada en 150.000 euros. A més  
d’aquesta primera actuació, en 
caldrà una altra consistent en 
l’adequació de l’embassament 
que comportaria un buidatge, 
neteja, anivellament de talus-
sos i l’aplicació d’una làmina de 
geotèxtil i d’HPDE d’1,5 mm de 
32.000m2 soldada per permetre 
una neteja periòdica. Aquesta 
segona actuació requeriria d’una 
inversió aproximada addicional 
de 400.000 euros. Aquestes in-
versions, d’una manera o altra, es 
veuran reflectides en el preu final 
que caldrà abonar per l’abasti-
ment d’aigua potable. 

FOTO: Aj. Almacelles / Un ‘bypass’ garanteix el subministre al municipi
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Tàrrega convoca un Fòrum per 
debatre les 76 propostes dels 
seus pressupostos participatius
Es decidirà com invertir una partida de 100.000 euros
L’Ajuntament de Tàrrega 
ha seleccionat, en el 
marc del seu primer 
procés de pressupostos 
participatius, un total de 
76 propostes formulades 
per la ciutadania d’entre les 
250 aportacions rebudes. 
Ara, s’elevaran a les dues 
següents fases: El Fòrum 
Ciutadà i la votació final.

Tàrrega
ACN
D’aquesta manera, la capital de 
l’Urgell reprèn el procés de pres-
supostos participatius després de 
diversos parèntesis electorals. To-
tes les aportacions van ser recolli-
des en el tram final de l’anterior 
mandat mitjançant via telemàtica 
i bústies físiques. Posteriorment, 
es van agrupar les propostes si-
milars o repetides i se’n van des-

FOTO: Aj. Tàrrega/ L’alcaldessa, a la sessió informativa dels comptes

cartar altres per no ser viables, no 
ser competència municipal o no 
ser considerades com una inver-
sió. 

En concret, l’ajuntament de 
Tàrrega preveu destinar 100.000 

euros del capítol d’inversions de 
l’exercici 2020 a allò que final-
ment determini la ciutadania en 
la votació final que es convocarà 
entre el proper 20 de gener i el 4 
de febrer.

Agramunt afegeix 
espectacles infantils 
al tradicional 
Mercat de Nadal 

Agramunt inaugurarà les festes 
nadalenques amb el Mercat de 
Nadal el proper 8 de desembre. 
Es tracta d’una iniciativa orga-
nitzada des de la regidoria de 
fires que pretén donar a conèi-
xer el comerç de proximitat i 
avançar les compres nadalen-
ques. També es farà un espec-
tacle infantil. 

Arrenca el Nadal a 
les Borges amb la 
solidaritat com a 
gran protagonista
La capital de les Garrigues inicia 
aquesta setmana la celebració 
dels actes de Nadal, que en-
guany venen marcats pel seu 
caràcter solidari i cultural, a 
més a més de tenir una clara 
voluntat d’entretenir a les fa-
mílies. Entre les activitats hi ha 
concerts, caminades, teatre i 
portes obertes al campanar per 
part de l’escola de campaners 
de les Borges. 

Compromís de 
la Diputació 
al Pirineu per 
l’administració 
electrònica
El vicepresident primer de la 
Diputació va afirmar ahir que 
l’objectiu de la Diputació és “fa-
cilitar l’any vinent que tots els 
ajuntaments puguin disposar 
de les eines per tenir una ve-
ritable administració electròni-
ca”. Ho va dir en la reunió que 
va tenir el govern amb els alcal-
des del Pallars Jussà, on Talarn 
va destacar la necessitat “d’im-
pulsar polítiques per ajudar a 
arrelar la ciutadania al pobles”, 
així com de tirar endavant la 
Taula del Pirineu per definir 
aquestes polítiques. 

El Jussà impulsa 
el projecte ‘Tabú’ 
per prevenir la 
violència masclista
L’Oficina de Joves del Pallars 
Jussà desplega el projecte Ta-
bú, que té com a objectiu tre-
ballar la prevenció de les vi-
olències masclistes amb els 
adolescents. Aquesta setmana 
s’ha portat a terme la primera 
acció del projecte amb alum-
nes de l’institut de Tremp i 
s’anirà incorporant el programa 
a tots els centres educatius del 
Pallars. 

Comunitat de Regants 
de Torre-Serona

Convocatòria Assemblea 
General Ordinària

En Joan Carles Massot 
Farré, president de la Co-
munitat de Regants de Tor-
re-Serona convoca a tots 
els regants a l’assemblea 
general ordinària que tin-
drà lloc el proper dia 23 de 
desembre de 2019, a les 
19.00 hores, a la sala d’ac-
tes de l’ Ajuntament de Tor-
re-Serona, sota el següent 
Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si 
s’escau, de l’acta de la 
sessió anterior.
2. Estat de comptes.
3. Acord per impulsar el 
projecte de modernització 
del sector-3 del Canal de 
Pinyana.
4. Informe anual d’actuaci-
ons.
5. Precs i preguntes.

Torre-Serona, 28 de no-
vembre de 2019
El president, Joan Carles 
Massot Farré
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L’Ajuntament del Pont de Suert 
ha demanat al secretari d’in-
fraestructures i Mobilitat, Isi-
dre Gavín, un espai al municipi 
perquè puguin aterrar vols noc-
turns d’emergències mèdiques, 
segons va informar ahir l’alcalde 
del Pont de Suert, José Antonio 
Troguet. 

En l’actualitat només poden 
aterrar vols diürns i ho fan en 
diversos espais com el camp de 
futbol municipal, però fins ara 
els vols nocturns no estan au-
toritzats, els d’emergències mè-
diques tampoc. Aquest és un 
servei que s’està implantant en 
diferents punts de Catalunya. 

El Pont de Suert reclama un 
espai per poder operar vols 
nocturns d’emergències

FOTO: / Moment en que van recollir el premi de l’Associació Antisida

L’Alta Ribagorça demana un 
pla estratègic per dinamitzar el 
turisme, el comerç i la indústria
També reclama al Govern que s’agilitzi la fibra òptica

El Pont de Suert
NÚRIA CASTELLS
El Consell Comarcal de l’Alta Riba-
gorça ha sol·licitat a la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement de la 
Generalitat  l’elaboració d’un pla 
estratègic per dinamitzar  el tu-
risme, el comerç, la indústria i les 
empreses de la comarca, segons 
ha explicat la presidenta Maria 
José Erta, que li va presentar la 
proposta a la consellera Àngels 
Chacón durant la seva visita di-
vendres passat a l’Alta Ribagorça. 
Aquest pla ha de servir, segons la 
presidenta, per a impulsar noves 
iniciatives empresarials que con-
tribueixin a dinamitzar la comar-
ca i a crear nous llocs de treball. 
Erta ha recordat que altres co-
marques del Pirineu ja disposen 
d’aquesta eina per fixar la gent al 
territori i és necessari impulsar-lo 
a l’Alta Ribagorça. La presiden-
ta comarcal va sol·licitar també 

FOTO: / La consellera Chacón va visitar la comarca la passada setmana

a la conselleria la necessitat de 
desplegar la fibra òptica a tots els 
pobles de la comarca i així dispo-
sar de les mateixes oportunitats 
que en altres punts del territori 
i d’altres polítiques empresarials  
adaptades a la comarca.  

La consellera  Chacón va mani-
festar divendres passat que l’es-
tació d’esquí de Boí-Taüll passarà 
a formar part de FGC al 2020 al 
marge dels resultats del pla de 
viabilitat que s’ha posat en marxa 
aquest any.

En l’acte d’entrega de premis de 
l’Associació Antisida de Lleida 
celebrat fa uns dies a la capital 
del Segrià l’oficina Jove del Con-
sell Alta Ribagorça va rebre un 
guardó per la seva colaboració. 
Aquest premi s’atorga a les tècni-
ques de Joventut per la seva tas-
ca en la lluita contra la sida entre 
els colectius joves.

Antisida premia 
l’oficina jove 
del Consell de 
la Ribagorça
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La Confraria Nova del Pont de 
Suert va acollir diumenge passat 
la celebració de la 29a edició del 
premi Anton Navarro. Més de 
1.200 treballs presentats entre 
17 centres educatius de Primà-
ria i Secundària dels Pallars i la 
Ribagorça donen testimoni de 
la vitalitat d’un certamen que 
enguany va entregar 25 premis 
dividits en sis categories, des del 
primer curs de Primària fins al 
Batxillerat. 

Tots els premiats van empor-
tar-se diferents obsequis, als 
quals va contribuir un any més 
de forma generosa el Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. En aquesta ocasió, 
els sis guanyadors i guanyadores 
van llegir els seus relats o alguns 
fragments per mostrar al públic 
assistent el fons i la forma de les 
seves creacions, a més de la vi-
gència inequívoca del dialecte 
ribagorçanopallarès.

La 29è premi Anton Navarro 
rep 1.200 treballs d’alumnes 
dels Pallars i l’Alta Ribagorça 

FOTO: / La celebració del premí es va fer el passat diumenge
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POLIDEPORTIVO

La Pobla tendrá un centro específico 
de FP de deportes de montaña
El Instituto de la Pobla 
de Segur comenzó a 
ofrecer los primeros 
cursos relacionados con 
los deportes de montaña 
hace 15 años con 70 
alumnos. Actualmente, 
más de 800 estudiantes 
pasan por el centro para 
formarse en diferentes 
disciplinas como el esquí, 
alpinismo, escalada, kayak o 
espeleología dando trabajo 
a unos 80 profesionales.

Pobla de Segur
ACN
Corroborada la solvencia del cen-
tro en la formación de estas dis-
ciplinas, Generalitat, Diputació de 
Lleida y los ayuntamientos de la 
Pobla de Segur y la Torre de Cap-
della han firmado un protocolo 
de intenciones para promover las 
enseñanzas profesionales de de-
portes de montaña. Este centro 

FOTO: Marta Lluvich / Las autoridades visitaron el edificio en el que se ubicará el centro
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se ubicará donde actualmente es-
tá el espacio Raier de la localidad 
y será el primero específico de FP 
de deportes de montaña.

El instituto de la Pobla ya es un 

referente de éxito en FP de de-
portes de invierno, de montaña y 
escalada, hechos que han motiva-
do llevar a cabo este protocolo de 
intenciones. La voluntad de todas 

las partes es que el mes de sep-
tiembre se pueda firmar el proto-
colo de acuerdo de colaboración.

El documento prevé que el De-
partament d’Educació contribuirá 

con la formación específica en 
los diferentes ámbitos, la Pobla 
de Segur facilitará el edificio y las 
instalaciones, la Torre de Capde-
lla aportará instalaciones com-
plementarias para la formación 
de ámbitos de media y alta Mon-
taña, la delegación del Govern 
coordinará las actuaciones tanto 
en el ámbito local como institu-
cional, y la Diputació apoyará me-
diante recursos para equipamien-
tos e infraestructuras.

Aparte de la creación de un 
centro específico, se quiere ofre-
cer un plan de prácticas destina-
das a deportistas y alumnado de 
los centros educativos para facili-
tar la adquisición de competen-
cias profesionales relacionadas 
con estos deportes. También se 
pretende organizar un programa 
de formación continúa dirigido 
a varias entidades y cuerpos es-
peciales y de emergencia, como 
Mossos o Bombers.
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