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Un estudi sobre 
la sintaxi del 
Pirineu, Premi 
Joan Solà

La filòloga lleidatana Ares Llop 
Naya ha guanyat el sisè Premi 
Internacional de recerca en Fi-
lologia Catalana Joan Solà, que 
promouen el departament de 
Filologia Catalana i Comunica-
ció de la Universitat de Lleida 
(UdL) i l’Ajuntament de Bell-
lloc d’Urgell, per un estudi so-
bre sintaxi a l’àrea pirinenca. El 
guardó, que es lliura cada dos 
anys, està dotat amb 10.000 
euros, a més de la publicació 
de l’obra guanyadora a càrrec 
d’Edicions de la UdL. L’edició 
d’enguany coincideix amb el 
desè aniversari del traspàs de 
l’homenatjat i estava dedicada 
a l’estudi de la sintaxi pirinenca.

FOTO: UdL / Ares Llop és la 
guanyadora del premi de la UdL

França i l’Argentina són els 
països amb més residents 
de la demarcació de Lleida
El 62% dels aranesos a l’estranger viuen al país veí 
mentre que l’Alt Urgell i el Sobirà ‘trien’ Andorra
Lleida
ACN
El nombre de catalans residents 
a l’estranger és de 331.189 per-
sones a 1 de gener del 2020, se-
gons les dades de l’Institut d’Es-
tadística de Catalunya (Idescat). 
Aquesta població ha augment 
un 4,6% respecte a l’any anterior, 
amb 14.590 habitants més. Els 
increments més alts s’han regis-
trat a França (2.911) i al Regne 
Unit (2.682), mentre que a Ve-
neçuela hi ha 771 inscrits menys 
que l’any anterior. Pel que fa als 
lleidatans que viuen a l’estran-
ger són França i Argentina, a més 
d’Andorra, els principals països 
d’acollida. 

França és el primer país que 
els catalans trien per residir a 
l’estranger i la primera destina-
ció per a 31 comarques i l’Aran. 
De fet, la Val d’Aran destaca per 
tenir a França el 62,1% dels resi-
dents a l’estranger, seguida de la 
Cerdanya (47,3%) i l’Alt Empordà 
(46,5%). Pel que fa a Lleida tam-
bé és el principal lloc de destí dels 
lleidatans del Segrià, Pla d’Urgell, 
les Garrigues, l’Alta Ribagorça i el 
Solsonés.

Argentina és la primera desti-
nació a set comarques catalanes, 
entre les quals destaca la Nogue-
ra amb un 58,7% dels residents 

a l’estranger, seguida del Pallars 
Jussà amb un 47,1%, la Segarra i 
l’Urgell. Alemanya és la principal 
destinació dels residents a l’es-
tranger d’Osona, amb un 31,9%, 
i Andorra ho és dels habitants de 
l’Alt Urgell (84,6%) i del Pallars So-
birà (34,6%).

Més de la meitat dels residents 
a l’estranger estan inscrits al Bar-
celonès (51,4%). Per municipis, el 
46,2% del conjunt de residents a 
l’estranger estan inscrits a Barce-
lona. Els residents a l’estranger 
es localitzen fonamentalment al 
continent europeu (49,5%) i a 

l’americà (45,4%). La presència 
és minoritària a Àsia (2,5%), Àfri-
ca (1,5%) i Oceania (1%).

L’edat mitjana de la població 
catalana a l’estranger és de 38,3 
anys, 4,4 anys més jove que la del 
conjunt de Catalunya. Destaquen 
per l’alta proporció de població 
jove, menor de 15 anys, els re-
sidents amb darrera inscripció a 

municipis d’Osona, el Solsonès i 
el Vallès Oriental. I en el cas de 
la població de més de 65 anys, 
superen el 30% al Pallars Sobi-
rà, la Terra Alta, les Garrigues, el 
Pallars Jussà i la Noguera. D’altra 
banda, el 62,1% dels inscrits a les 
oficines consulars van néixer a 
l’estranger, el 33,4% van néixer a 
Catalunya i el 4,3% a la resta de 
l’estat espanyol. Durant el 2019, 
hi va haver 28.096 noves inscrip-
cions als registres consulars, un 
1,6% més que l’any anterior.

Font: Idescat / Distribució dels principals països d’acollida pels lleidatans

Actualment 
hi ha 331.189 

catalans en 
altres països

La Diputació de Lleida iniciarà en 
els propers dies la neteja i desin-
fecció específica dels equips de 
climatització que hi ha ubicats 
a tots els edificis de la institu-
ció, tenint en compte que no hi 
ha personal a les dependències, 
atès que es troba fent teletreball 
degut a la pandèmia de la CO-
VID-19. Així, s’ha decidit avançar 
una actuació que es feia regular-
ment a l’inici de cada temporada 

(estiu i hivern) fent la substitució 
i neteja total dels filtres i l’aplica-
ció de desinfectant adient en tots 
els equips. Ja que l’ocupació dels 
llocs de treball coincideix amb un 
canvi de temporada i que les em-
preses de manteniment són con-
siderades com a essencials, es 
durà a terme una desinfecció més 
intensa, desmuntant carcasses i 
reixes de ventilació, fins i tot arri-
bant als equips de gran potència.

La Diputació inicia el procés 
de neteja i desinfecció dels 
seus equips de climatització

FOTO: Diputació / L’actuació se centra en els equips de climatització

Aplaudeixen que 
continuï oberta el 
curs vinent l’escola 
Àngel Guimerà
La Plataforma en Defensa de 
l’Àngel Guimerà va explicar ahir 
en un comunicat que celebra la 
decisió de l’Ajuntament de Ba-
laguer d’aturar el tancament de 
l’escola per l’any vinent i obrir 
la matriculació de P-3. Al·lega 
l’entitat que “no es pot perdre 
una escola al centre històric” i 
que quan acabi la crisi sanitària 
continuaran treballant per una 
“millor oferta educativa”.

El PSC critica que 
no s’ajudi el turisme 
de Lleida amb el 
remanent existent
La portaveu del PSC a la Paeria, 
Begoña Iglesias, va criticar ahir 
que l’equip de govern no utilitzi 
el remanent de 500.000 euros 
de Turisme de Lleida per ajudar 
el sector del turisme i l’hoste-
leria per la crisi sanitària. En 
aquest sentit va qualificar 
“d’actuació sense previsió” la 
campanya de promoció impul-
sada per la Paeria entre Turis-
me de Lleida i Hosteleria.
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