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DEMOGRAFIA DESPOBLACIÓ

Tretze municipis concentren el
aeixement de població del Pirineu
La major part perd ve'ins i l'augment per comarques és negatiu 11 Les Garrigues,
quarta comarca catalana que més habitants perd i la més envellida
X. RODRfGUEZ / C. SANS

1LLEIDA1Tretze municipis del Pirineu van concentrar l'nny pnssnt el creixcmcnt de poblnció de
les comarques de muntanya. Es
tracia de localitats en les quals
l'augmcnt en el nombre de ve'ins
entre e ls anys 2017 i 2018 es va
situar entre 1' 1,4% i el6,78%,
segons les dudes de I'Obscrvntori del Món Rural. La que més va
créixcr va ser Sort, amb 36 vc\"ns més i la segueixen Es Bbrdes
(14), Vall de Cardós i Pera mola (12 habilants més cada un).
Aquests tretze municipis van
guanyar 113 hnbitants.
Se'ls ha de sumar una altra
vintena de loca litals que també
van gunnyar població, enc:~rn
queamb un perceotatge inferior

JUBILATS

Més del 30% deis
jubilats de dotze
localitats lleidatanes
té 85 anys o més
al 0,9%, o que van mantenir la
queja tenien. Ma lgrnt aquests
nugments en fins a 29 municipis,
In mujor pnrt de les loca litnts
del Pirineu va perdre ve'ins i e l
balan~ percomorques va cont inuar seot negatiu.
En aquest senlit, la comarca
més perjudicada va ser el Jussa, que el 2018 tenia 189 habitants menys que el 2017. No
obstant, les Garrigues, al pla,
lidera la perdua de població a
Lleida nmb 204 velos menys.
A Catalunya, nomésel Montsiñ
(408 menys), Baix Ebre (312) i
la Ribera d'Ebr·e (239) superen
nquest desccns. Aquesta comnrca és també la més envellida,
amb un de cada quatre ciuladans nmb 65 anys o més, de In

LESCLAUS

Un 25%de jubilats
1 Més de 100 municlpls de Ueida tenen un 25% de la seua població jubilada.

Més de 130 perden ve'ins
1 Flns a 135 localitats lleidata-

nes van perdre poblacló entre
el 2017 i el 2018, segons dades
de I'Observatorl del Món Rural.

Menys despobladó rural

lmatg~ de

la jornada que es va ce lebrar ahlr a Josa 1Tulunt.

L'emprenedoria com una
solució ala despoblació rural
• Josa i Tuixcnt va acollir
ah ir un fbrum d'emprenedor·ia per debatre sobr·e les
oportunitats que té aquesta
val! i la d e la Vansa i Fórnols, amb l'objectiu de captar població, jn quo els dos
municipis tenen menys d e
200 vel'ns. En la jornada es
van presentar e ls rcsultats
d'un projecte d'investigaci6
sobre el desenvolupamenl
sostenible de les loca litats
de meoys de 500 habitants.
L'investigndor Ricard Morén
mateixa manera que a l Jussll.
Així mateix, bi hn municipis
en els qu¡ds més d'u n 30% dels
jubilats té 85 onys o més. Aixb
succeeix a Tírvin (39,4%), $enterada (38,1 %), Cava (37,5), Bnix
Pallars (34,2%), Montorn~s de
Segarra (32,4%), Bellaguarda
(32%), Alins (31,9%), el Cogul

va insistir en la necessitat de
donar facililats a l'emprenedoria per "frenar la despoblació". Emprenedors de la
zona van present ar també
els seus pro¡'ectes i el forum
va iocloure a projceció d'un
vídeo elaborat pels alumnes
de l'escola rural de Tuixent
amb entrevistes scbre oportun itats de la val l. La població de Josa i Tuixent ha anat
disminuinl i ha passat de
139 babitants empadi'Onats
el1998 a 118 el 2018.
(31 ,1%), Montoliu de Scgarra
(31%), Verdú (30,6%), Maldil
(30,3%) i Fulleda (30%). A més,
135 rnunicipis de Lle ida van
perdre població entre el 2017 i
e12018 i només 96 van guanyar
ve'ins o van mantenir els queja
tenien. Val a recordar que l'envcllirncnt i In dcspobloció són cls

l la Fundacló Món Rural va assegurar que la despoblac16 rural es desaccelera. Aixo es de u
a l fet que s'han redu'it de 342 a
293 e ls munlclpis rurals de tot
Catalunya (inclosos en el pro·
grama de desenvolupament
rural de la Generalital') que
perden població. Van ser 72 ve'ins menys. davant deis 44.307
que van perdre 76 localltats
urbanes.

Exode rural
l l'estudl certifica l'éxode rural i
una concentra ció de la població
a les capitals de comarca.

Menys joves pagesos
1 l'informe detecta una reduc-

cló del nombre de joves que es
van Incorporar entre e ls anys
2017 i 2018 al sector agrarl.
També apunta que s'ha creat
18 1ndústrles agroallmentl~ries
més en l'~mbit rural.
principnls reptes demogriifics
de les comarques de Lleida. De
fet, 127 municipis lleidalans van
perd re un total de 7.500 ve'ins
entre els anys 1996 i 2018, com
java avon~ar SEGRE. L'envclli·
ment ésa causa de !'elevada esperan~a de vid a i la bnixa xifm
de nnixements.

Polemlca pel Patronat de
la Flra de les Garrigues
1LLEIDA 1Borges per la República, a l'oposició, va denunciar ah ir 'lue el consell d'administrac!Ó del Patronal do
la Fira de les Garrigues no
es reuneix des de fa un nny,
quan les normes reguladores
"fixen un mfnim de dos reunions anuals". En aquest senlit n considerar "preocupan!"
la situació perla proximitat
de la Fira de I'Oli (al gener) i
va apuntar que e l certamen
"s'esta organitzant, contraclant i materialitzanl al marge
del consell". Van assegurar·
que nhir van preguntar a
l'ajuntament si hi havia alguna !robada prevista d'aquesl
brgan i hores després van rebrc una convocatoria por dijous. Van instar !'alcalde, Enrie Mi r, a "cornpli rles nonnes
reguladores" 1 van apuntar
que "si no es corregeix, ens
veurem obligats a exigir-ne
el compliment pcr les v ies legals corrcsponcnts".

Alcarras estudia crear el
seu propl camet jove
1ALC.O.RRAs 1Alcarrils preve u
impulsar el carne! Alearras Jove, nmb dcscomptes i
avantatges per a les persones d'entre doLZe i trenta-un
anys. Aixb serii possible amb
el lrasllat del Punt Jove de la
pla~a d e l'Església a Lo Casino, que suposarii. un estn lvi
de 29.000 euros anuals. El
regidor de Joventul, Cera rd
Companys, va explicar que
aques ts recursos permetran
desenvolupar projectes com
la borsa d'habitatge i l'ocupació jove i la comissió de
joventut.

Bus a la línia de tren de
Manresaa Barcelona
1LlEIDA 1Un bus cobrirll dcl21
de desembre nl5 de gencr el
trajee le de la lfni11 de tren de
Manresa e ntre les estacions
d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal, les dos a Barcelona. Aixb es deu a les obres
a ls túnels de la pla~a de les
Glbrics.

ADMINISTRACIÓ SUBVENCIONS

La Diputació destina 1,6 milions per
millorar 166 consultoris medies locals
ILLEIDA 1La O iputació ha donat
llum verdn !l destinar 1,6 milions pera 166 ajuntaments de
Lleida per almanteniment i la
millora deis consultoris medies
locals. Amb aquesta inversió
es preveu mi llorar l'assiste ncia sanHilria enfortinll'atenció
primilrin i evitar a ixf desplac;oments a centres hospitalaris.
Aquesta injecció economicn
permetril rcmodclar els centres que han q\redal obsolets
o petits.

Així mateix, In junta de govero de la corpornció tarnbé va
aprova r destinar 500.000 euros
més a equipar un no u quirMan
a l'Espitau de In Val d'Aran n
Vie lha. Amb aquesta inversi6el
centre podrn donar una resposta irnmediatn a les operacions
quirúrgiques, especialment en
el servei d'urg~ncies, q ue fi ns
ara no disposnva d ' u nn sala
d'operacioos. Aquesta millorn
respon a una de les necessitnts
més urgents de la Val d'Aran.

El síndic, Paco Boya, l'bi va
manifestar al presiden t de ln
O iputació, Joan Tala m , duranl
una visita que aquesl va fer a
!'hospital de In capital aranesa
la set mana passada. El centre
de Vielha compta des d'aquest
hivcrn amb e ls dos quirbfans
totalmcnl renovats. Les obres
per construir el segon han costal uns 800.000 e uros, que han
cstat suiragats a través de subvencions i fons del Conselh Generau d'Aran.

Cultura
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POLfTICA CULTURAL LECTURA

L'a rtista Enriqueta
Vendrell/ avui amb
elsseus'mecenes'

Més de 2.100 nens de 6 anys de
Lleida, amb un llibre 'gratu"!l'

1LLEIDA I L'nrtistn lleidntana

Enriquota VcndrcU entregara
avu i a In botiga Som d'Arl, a
l'avinguda Prat de la Ribo de
Lleida, les recompenses als
65 mecerles que va n aportar 2.970 e uros al projecte de
micromeccnatgc M)• North,
fruit de la seua estada a Isla ndia: des de reproduccions de
dibuixos firmades fins a un
!libre i obra original.

És el percentatge més alt a Catalunya de la campanya pública 'Tria un llibre'
Els editors calculen
un2%mésde
venda de llibres

FESTIVAL

Loquillo i Crowded
House, alsJardins
de Pedralbes
1OARCELONAI El festival Jardins

de Pcd ra lbcs de Barcelona
vaconfirmara hir pcr a l'cdició del 2020 les actuacions
de Loquillo el Si 6 dejuny
(omb el scu nou illbum, Elzíltimo clássico) i de la banda
australiana Crowded House,
ellO de juliol. Se sume n a les
jo confi rmndes de Raphnel ,
James Blunt, Bryan Ferry,
A lan Pal'sons, Cal Stevcns i
el g rup Monel.

Corme Riera (3a p e r !'esquerra dempeusl, a l cost•t d 'alt res g ua rdon al< ahlr en la Nit d ei'Edlció.
J .B./AGENCIES
ILLEIOMBARCELONA 1 Un

GENERALITAT

Compren una copia
del segleXIVd'un
llibre de Ramon Llull
IBARCELONAI La conselleria de
Cultu•·a de la Gencralitat va
informar ah ir que ha ::odquirit
un manuscri t del segle XIV
fins ara desconegut, que és
una copi::o d'un fr·::ogmcnt del
L/ibre de Sarria M(~ria, que
Ramon Llull va escriure el
1290. E l pcrga mí ha es tal
dipositat a l'Arxiu Nt~cional
de Catalunya, on sera restaurat i posat a l'abast deis
iovcstigadors.

tota l de
2.116 ne ns de Lleida que aquesl
2019 han complert 6 anys han
participa! en la cnrnpanyn de
In Gcnernlitat Fas 6 arzys. Tria
un /libre, que té coma objectiu
esttmular els hiibits de lectura a
partir d'aqucstn edal. Es tracia
practicament de la meit~t deis
nens de 6 anys censals a les comarques de U e ida, e n concret
u n 49,9% del total de 4.239.
Aquest percentatge és el més
alt de les qualre pl'Ovíncics catalanes, davont del 46,9% deis
nens de 6 a nys de Barcelona; el
41,8% deis de Tarragona, i el
40,4% deis de G iro na. S'ha de
recordar que aqucst ca mpanya
impulsada des del Gremi de Llibrctc rs consisteix que cls nens
que han complortocomplcixcn

PATRIMONI RESTAURACIÓ

Tora rehabilita la teulada de
l'església gótica de Llanera
X. SANTESMASSES

1TORA 1L'ajuntamcnt de Tora,
a mb el suport de l'lnstitut d'Estudis !lerdencs, la Generalitat i
el bisbat de Solsona, ha restaura! la coberta de l'església gotica del segle XVI de Sant Martf,
que se sil ua nl nucli agregat de
Llanera. Es tractn d'un cdifici de
gran interlls orquilectonic ubicat al costat del castell medieval
d'aqucsta loca litat, que fa més
de m ig segle que esta deshabita! i en ruYna. L'acluaci6, que

1

ha durat sis mesos, ten in com
a objcctiu evitar les í iltracions
d'aigua a !'inte rior del temple i
aconseguir així frenar el deterioromcnt de l'csglési.a. Fa uns
anys, l'Associació del Patrimoni
de Torllja va intervenir en la ceberta del campanar de l'edi[ici
religiós. En aquesta nova íntervenció s'ha n invertit28.242 euros: 11.926 d'aportats per I'IEI,
8.000 pcr In Generalitat, 4.160
pe! bisbat i la mbé 4.160 més a
cilrrec de l'ajuntament.

6 anys reben a casa seua una
torgeta que cls convida a acudir a la llibrcria més propera.
Alla poden canviar la ta rgeta
pel llibre infantil que més cls
agradi i pcr un import de íins
a 13 euros. En el cas d'un import superior, la difer~ncia ha
de ser abonada pt!r l'adult que
l'acompa nyi. A les coma rques

de Lleida van parlicipar-hi 27
llibrerics. Pe r coma rques, cal
destacar l'exit de la convocatoria d'aquesl any al Pallars Jussa.
amb 65 nens participonts, le t
que suposa un 59,6% deis censats, el percentatge més alt de la
prov(ncia i uns 14 pun1s per sobre de la mitjann de Cntalunya
(45,8%). A l costal oposat es va

DADES

5 ,6%
ALLEi t>A

Al PALLARS JUSSA

Els 2.116 nens participants van ser
el 49,9% de la provincia, el percentatge més alt de Catalunya.

El percentatge més alt de particlpació a Lleida, 14 punts per sobre
de la mltjana a Catalunya.

• El Gremi d'Editors de
Catalunya prcvcu tancnr
aquest 2019 a mb un incrcmeot de vendes de prop
del 2%, fet que suposara
el sis~ any conseculiu de
creixemenl, va explicar
ah ir el seu presiden!, Patrici Tixis, hores abansde
la Nit de l'Ed ició, al Tea tro Goyn de Barcelona,
en que es va rcconcixer
l'cscripto ra Carmc Riera i
les ed itorials Salvat, Anagrama i Tusqucts. Tixis vn
subratllar que el 95% de
les vendes són en llibre de
paper, mentre que el S%
restant ésdigital, amb un
impacte de la piratería en
aquest iimbit de 210 milions d'euros.
situar la Val d'Aran, on només
13 nens es van apuntar ala campanya d'aquest an y, la qual cosa
represen! a només unl6,3% deis
80 censats. De fet, o Aran no
figuro va cap llibreria adherida
a aquesta campanya de la Generalitat. El Pallars Sobiril va ser
l'allra coma rca llcidatana q ue
tampoc no va comptar amb part icipaci6 de cap llibreria. Malgral aixo, 29ncns del Sobirií (un
45,3% deis ccnsats) sí que van
aprofitar aquesta oferta per adquirir un llibre iniantil. D'allra
banda, els rués de 34.000 ncns
de tol Catalunyn QllC van elegir llibre van opta r majoritilriament per edicions en cata la: un
70,8% davant dcl29% en cata la
i un 0,2% e n alt res llengues. La
campnnya va dcspatxar més de
6.700 títols difercnts.

