
19Segre 
Dijous, 30 d’abril del 2020

comarques
www.segre.com/comarques

Debaten adaptar el cementiri
d’Alpicat a totes les religions.
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El teatre de les Borges ja pren  
forma amb el disseny inicial.
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❘ llEiDA ❘ El Patronat de Promo-
ció Econòmica de la Diputació 
revisarà els convenis que manté 
amb entitats i organitzacions 
per garantir que els fons que 
els fa arribar contribueixen a 
la reactivar i transformar l’eco-
nomia de Lleida després de la 
crisi sanitària del coronavirus. 
El pressupost d’aquest orga-
nisme autònom preveu apor-
tar aquest any 880.300 euros 
a associacions, cambres de co-
merç i la UdL, entre altres. El 
diputat provincial d’ERC i vi-
cepresident del patronat, Car-
les Gibert, va explicar que una 
comissió verificarà l’efectivi-
tat d’aquestes aportacions en 
matèria d’impuls econòmic i va 
assenyalar que ha començat a 
informar les entitats que ja te-
nen convenis en vigor.

La revisió de convenis i sub-
vencions estarà precedida d’una 
enquesta als municipis lleida-
tans per determinar l’impacte 
econòmic de la crisi sanitària i 
establir les zones i sectors més 
perjudicats. El patronat espe-
ra guanyar així eficiència a 
l’assignar els seus fons per a la 
reactivació econòmica. Tanma-
teix, planteja també que algu-
nes d’aquestes mesures facilitin 
també una transició econòmica 
a llarg termini. Afavorir el co-
merç electrònic, la flexibilitat 
laboral, impulsar el consum 
de productes locals i reduir la 
dependència externa d’alguns 
sectors de l’economia lleidata-
na són alguns dels objectius del 
patronat.

La Diputació revisa convenis de 880.000 €  
per exigir una promoció econòmica eficaç
El Patronat vol garantir que aquests fons a entitats contribueixin a reactivar i transformar l’economia 
lleidatana després de la crisi sanitària || Una comissió verificarà l’efectivitat d’aquestes aportacions

administracions ajuts

“La pandèmia ha fet evident 
que el model econòmic del ter-
ritori presenta carències que 
cal abordar”, valora el patro-
nat en un document que recull 
diferents accions que desenvo-
luparà en els propers mesos ar-
ran de l’alerta sanitària. El text 
cita dificultats del teixit eco-
nòmic de Lleida durant la crisi 
sanitària com “senyals visibles 

d’una problemàtica més com-
plexa, vinculada a una realitat 
econòmica que no resulta prou 
atractiva per retenir ni captar 
població”. Per això, apunta a 
la necessitat de “millorar la 
competitivitat i resiliència de 
sectors estratègics, però tam-
bé de fer-ne emergir d’altres, 
que siguin capaços de retenir i 
captar talent”.

Plataforma ‘Delpallarsacasa’ per vendre 
productes locals per tot Catalunya

municipis venda de proximitat

❘ trEmp ❘ L’associació de comer-
ciants APAT Pallars ha presen-
tat una plataforma web on es 
poden trobar els productes de 
diferents productors adherits al 
programa Al teu gust, aliments 
del Pallars, per contribuir que 
els productes alimentaris de la 
comarca es puguin fer arribar 
als consumidors de Catalunya 
compromesos amb el Pallars 
i el Pirineu. Aquesta inicia-
tiva se suma a, i vol comple-
mentar, la campanya iniciada 

pel programa Al teu gust, ali-
ments del Pallars sota els lemes 
#emquedoacasaicomprolocal i 
#emquedoacasaimenjolocal.
     Totes aquestes accions vo-
len donar resposta als em-
presaris de la comarca que es 
veuen afectats per la crisi sa-
nitària, que ha suposat el tan-
cament de bars, restaurants, 
esdeveniments de promoció i 
comercialització.

La plataforma Delpallar-
sacasa ja està activa i tots els 

usuaris de Catalunya que ho 
desitgin poden fer-hi coman-
des personalitzades. Els re-
bran gratuïtament en dos es-
tabliments col·laboradors de 
Barcelona o bé directament 
a casa amb l’abonament dels 
ports corresponents. 

Al web es pot trobar infor-
mació dels lots que diferents 
productors comercialitzen di-
rectament i els enllaços a dife-
rents webs de productors amb 
venda online.

impulS al comerç ‘online’

Detall de l’aplicació de comerç electrònic per a mòbils.

DiputAció DE llEiDA

Més de seixanta 
productors venen 
aliments a l’app de 
l’ens provincial
n Més de seixanta produc-
tors d’alimentació de les 
comarques de Lleida ja fan 
servir l’aplicació de telefo-
nia mòbil que la Diputaci-
on ha posat en marxa per 
afavorir les vendes online. 
És especialment útil en un 
moment en el qual la pobla-
ció està confinada per la cri-
si del coronavirus i canals 
tradicionals de venda com 
fires i mercats es cancel·len 
o s’ajornen. Aquesta mesura 
és exemple d’una acció que 
va més enllà de pal·liar el 
perjudici econòmic imme-
diat de la pandèmia i con-
tribueix a la transformació 
econòmica ja que impulsa el 
comerç electrònic.

“Serà necessari 
repensar l’estat 
del benestar”
n El vicepresident de Pro-
moció Econòmica de la 
Diputació, Carles Gibert, 
considera que l’evolució 
econòmica i els canvis 
imposats per la pandè-
mia obligaran a “repen-
sar l’estat del benestar”. 
Considera la crisi sanità-
ria com el punt de partida 
per a una transformació 
de l’economia lleidatana 
que permeti revertir la 
despoblació.

carles gibert.
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➜coronavirus els efectes en l’esport

Memòria gràfica de la 
Volta al Pallars Jussà
redacció
❘ tremp ❘ L’Arxiu Comarcal del 
Pallars Jussà, sota la direcció 
del col·laborador voluntari Pa-
blo Martínez Delgado, ha ela-
borat la Memòria Gràfica de 
la Volta Ciclista a Catalunya 
i el Pallars Jussà (1930-2020), 
un passeig interactiu amb car-
tells, documents i fotografies 
relacionats amb la ronda ciclis-
ta i el territori que pot consul-
tar-se al web de l’arxiu. De les 
99 edicions de la Volta, en 22 
ocasions ha passat pel Pallars 
i en 10 ha estat final o sortida 

d’etapa. En la dotzena edició, 
el 1930, hi va haver la primera 
arribada d’etapa a Tremp, on 
es va imposar el mític Mariano 
Cañardo. La localitat va tornar 
a ser punt d’arribada el 1968 i 
al pilot destacaven figures del 
ciclisme com Eddy Merckx, 
Felice Gimondi i Luis Ocaña. 
El 1979, la Pobla de Segur va 
acollir per primera vegada una 
sortida, mentre que el 1988 es 
va disputar una contrarellotge 
inèdita en la qual es va imposar 
Miguel Indurain, llavors encara 
gregari de Perico Delgado. Mariano cañardo es va imposar a la meta de Tremp el 1930.

ACpJ

La Federació  
no ha decidit  
sobre la Segona B

El femení del  
Barça no serà 
campió de Lliga

Iniesta assegura 
que no es planteja 
la retirada

Nakamura, Ding  
i Caruana passen  
a semifinals

❘ mADriD ❘ La Federació Espa-
nyola de Futbol va assegu-
rar ahir que encara espera 
que el Govern central i les 
autoritats sanitàries indiquin 
el moment adequat per po-
der comunicar les decisions 
que es prenguin en l’àmbit 
de Segona B i Tercera, i va 
desmentir haver acordat res 
sobre això. Va descartar així 
les informacions que apun-
taven a un play-off exprés i 
descensos tenint en compte 
la taula de la primera volta.

❘ bArCelonA ❘ L’equip femení 
del Barça no serà proclamat 
campió de Lliga, segons Ca-
talunya Ràdio, que va afir-
mar ahir que la Federació 
Espanyola vol deixar desert 
el títol malgrat que el conjunt 
que dirigeix el lleidatà Lluís 
Cortés compta amb 9 punts 
d’avantatge sobre l’Atlètic. 
Segons l’emissora, és molt 
complicat jurídicament no 
donar oportunitat a altres 
equips que encara tenen op-
cions matemàtiques.

❘ kobe ❘ Andrés Iniesta va reco-
nèixer ahir que se sent molt 
còmode al seu actual equip, 
el Vissel Kobe japonès, i que 
no es planteja la retirada a 
curt termini. “De vegades hi 
penses, però ho veig encara 
una mica llunyà. Fins al mo-
ment em trobo molt bé a ni-
vell físic i motivacional. Sóc 
feliç i això em dóna molta 
força per continuar jugant”, 
va explicar Iniesta, que passa 
el confinament al Japó.

❘ oslo ❘ Els nord-americans 
Hikaru Nakamura i Fabiano 
Caruana i el xinès Ding Li-
ren es van classificar ahir per 
a les semifinals del torneig 
per internet d’escacs Mag-
nus Carlsen Invitational, on 
els espera el jugador noruec, 
actual campió del món d’es-
cacs. La setena i penúltima 
ronda del torneig online es 
completa avui amb les parti-
des entre dos dels classificats 
per a semifinals, Ding Liren 
i Magnus Carlsen, i dos dels 
eliminats, Nempomniachtchi 
i Firouzja.

Zaida, en una de les proves que va disputar la temporada passada.

La pilot lleidatana Zaida Teruel.
ArmAnD J. Abelló

joSé carLoS Monge
❘ lleiDA ❘ “Si fa deu anys m’ha-
guessin dit que acabaria com-
petint amb motos grans no 
m’ho hauria cregut.” Zaida 
Teruel Gil (Lleida, 14-4-1987) 
no només ha acabat competint 
amb motos grans, sinó que 
l’any passat va acabar entre les 
primeres, tant al Campionat de 
Catalunya de Superbike 600 
com al Campionat d’Espanya, 
en la seua primera temporada.
    Va ser cinquena d’Espanya, 
competint amb altres noies i 
cinquena també de Catalunya 
en una competició mixta, com-
petint contra homes i dones, tot 
i que va acabar campiona de la 
categoria femenina. La crisi del 
coronavirus li ha impedit tenir 
continuïtat aquest any, ja que, 
com explica ,“teníem els pri-
mers tests a València el 20 i 21 
de març i la setmana anterior 
va ser quan es va començar a 
cancel·lar tot”.

Zaida Teruel competeix amb 
el Pallars Team i confessa que 
“sempre m’han agradat les mo-
tos, tot i que a la meua família 
no hi ha cap motard. De fet, em 
veia més jugant a futbol, que 
també m’agrada”. “Fa uns sis 
anys que porto moto i m’agra-
da fer rutes. Una amiga em va 
animar a córrer al circuit de 
Menàrguens, per divertir-me.” 
Zaida, que és la presidenta d’un 
club motard íntegrament feme-
ní, el +KMoteras Lleida, que 
té més de seixanta sòcies, va 
començar a competir en la mo-
dalitat Pit Bike, amb motos més 
petites. “Participava en algu-
nes carreres, vam organitzar 
proves socials només per a no-
ies i dos anys vaig guanyar jo... 
Van veure que se’m donava bé i 
em van animar a competir amb 

moto gran. Va ser una trampa, 
però em vaig deixar”, explica 
entre rialles.

Sobre els resultats de l’any 
passat diu que, “fredament, 
va ser millor del que m’espe-
rava. Perquè tot era nou per 
a mi i mai no havia corregut 
amb moto gran en circuit. Ser 
a Montmeló o Jerez, la veritat 

és que et posa els pèls de punta. 
I sí, va ser un aprenentatge dur, 
però vaig acabar amb molt bon 
sabor de boca”.

Afirma, d’altra banda, que 
“hi ha més noies entrenant-se 
que competint” i diu que no 
ha vist masclisme als circuits. 
“Igual n’hi ha algun que no ac-
cepta que les noies competim, 
però amb els pilots és al revés, 
t’ajuden tant com poden. Però 
fora de la pista, dins ja no. En-
tre les noies hi ha més compe-
titivitat. Tampoc no t’ajuden 
fora de la pista.” Confia que, al-
menys, “en el que queda d’any 
puguem disputar el Campionat 
de Catalunya”.

TeMporada en L’aire
el coronavirus ha truncat la 
temporada, tot i que encara 
confia que es disputi el 
Campionat de Catalunya

Una lleidatana als 
circuits de Superbike
Zaida Teruel va debutar el 2019 i va ser cinquena a l’Estatal i campiona al Català
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