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ahir, amb 
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fons.

tallen la via a 
térmens contra  
els passos elevats
Palets de fusta als rails 
impedeixen el pas d’un  
comboi mentre una cinquantena 
de veïns protesten per la 
supressió de l’actual pas a  
nivell de la línia de la Pobla
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Incidència || Pugen un 80% 
els contagis en una setmana i 
Salut suma 10 morts més

Pirineu || El tancament 
comarcal resta esquiadors en 
el seu primer cap de setmana

Queixes || L’oci nocturn porta 
al jutge unes restriccions 
horàries “inassumibles”

esports | pàg. 31
Hoquei. el lleida llista venç 
1-2 a Palafrugell i segella la 
classificació per a la Copa

| pàg. 34
futbol. el barça empata al 
Camp Nou davant del València 
(2-2) i messi iguala Pelé

“Ja vull tornar al       
golf, a esmorzar amb 

amics i a treballar”

El canal Segarra-Garrigues està 
rebent nombroses peticions de 
regants que volen donar-se de 
baixa per instal·lar plaques so-
lars, segons va dir Josep Maria 
Jové, abans de ser reelegit presi-
dent per tercera vegada. “No 
s’entén que això es permeti en 
una zona en la qual es va fer una 
important inversió pública per 
al reg”, va assenyalar. Va afegir 
que “les empreses paguen entre 
1.500 i 2.000 € per hectàrea per 
arrendar les finques”.

comarques ❘ 21

Preocupació  
en el Segarra 
Garrigues pel 
canvi del reg per 
plaques solars
Jové, reelegit president 
dels regants

lleida ❘ 17

La Paeria treu a concurs 
les 22 parades buides      
del mercat de Fleming

comerç

economia ❘ 28

La venda de proximitat,  
fonament dels productors 
agroalimentaris

consum

Pep Pon, ahir als Camps Elisis, serà 
protagonista avui de La Marató.
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Les restriccions a la mobilitat impedeixen aquest cap de setmana que esquiadors de fora de les comarques de 
muntanya arribin a les pistes del Pirineu i estan afectant molt l’hostaleria. Al contrari, els comerços de Lleida ciutat 
van rebre molts clients del Segrià. L’Eix Comercial es va omplir els últims festius de compres abans de Nadal.

El confinament comarcal llasta el 
primer cap de setmana de l’esquí
El Pirineu, gairebé buit, a l’espera que comencin les vacances escolars
e. Farnell / M. MarquèS
❘ lleiDa ❘ L’afluència de visitants 
a les pistes d’esquí del Pirineu 
de Lleida està sent molt baixa 
en el primer cap de setmana de 
la temporada. El confinament 
comarcal, que va entrar en vi-
gor divendres passat, ha suposat 
un gran inconvenient perquè 
arribin els aficionats a la neu. 
Tanmateix, no va passar el ma-
teix al comerç de Lleida ciutat, 
ja que l’Eix es va omplir ahir 
gràcies a clients dels municipis 
del Segrià.

La mitjana d’esquiadors du-
rant la setmana (les pistes van 
obrir dilluns 14) ha estat més 
elevada que el nombre d’aficio-
nats que ahir es va registrar a les 
estacions de Lleida. Les restric-
cions de mobilitat van impedir 
l’arribada de turistes a les co-
marques de muntanya i als com-
plexos del Sobirà (Espot i Port 
Ainé) tan sols van esquiar unes 
200 persones, quan la mitjana 
de la setmana ha superat els 300 
esquiadors al dia. A Boí Taüll 
es va produir la mateixa situa-
ció i ahir van arribar a les 350 
persones. El president de la Fe-
deració d’Hostaleria de Lleida, 
Josep Castellarnau, va apuntar 

que l’activitat ahir al Pallars era 
totalment nul·la. “No hi ha es-
quiadors ni turistes, i provocarà 
una campanya catastròfica”, va 
dir. Malgrat això, va avançar 
que sí que hi ha reserves als ho-
tels del Pirineu a partir del 27 
de desembre, però “dependrà 
dels canvis que se li ocorri al 
Govern si es mantenen”.

Controls de Mossos a Sort
Així mateix, el tancament co-

marcal també va impedir que 
clubs d’esquí del Jussà pogues-
sin practicar a les seues pistes 
de referència al trobar-se al 
Sobirà. L’alcalde de la Pobla de 
Segur, Marc Baró, va remarcar 
la necessitat de flexibilitzar la 
mobilitat per “atendre els clubs” 
i permetre l’accés a pistes. Di-
versos alcaldes del Sobirà també 
van denunciar que es van fer 
controls de Mossos a Sort que 
prohibien l’accés a la comarca i 
a les pistes. L’alcalde de Rialp, 

Terrasses ahir pràcticament plenes a Sant Joan. Demà només podran obrir quatre hores i mitja.

l’afluència d’esquiadors ahir a espot va ser mínima.

amaDo forrolla

ski pallars

La restauració 
detecta més 
controls aquesta 
última setmana

La patronal del 
lleure impugnarà 
al TSJC les noves 
restriccions

n La Federació d’Hosta-
leria de Lleida ha detec-
tat en l’última setmana 
un augment de controls 
per part de policies locals 
i mossos d’esquadra per 
comprovar que es com-
pleixen les mesures als 
restaurants i bars, com 
mantenir les distàncies en-
tre les taules i que hi hagi 
un màxim de quatre per-
sones per taula, a excep-
ció de si són de la mateixa 
bombolla de convivència. 
“En ocasions hi ha clients 
que afirmen que són de 
la mateixa bombolla, per 
tant ja està bé que es facin 
aquests controls”, va as-
senyalar Ramon Solsona, 
secretari general de l’enti-
tat, que recomana als seus 
socis que facin firmar un 
paper de responsabilitat 
als que diuen que són de 
la mateixa bombolla.

n La patronal del lleure 
nocturn Fecasarm va as-
segurar ahir que impug-
narà al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya 
(TSJC) les noves restricci-
ons aprovades pel Govern 
i en demanarà al tribu-
nal la suspensió a través 
d’unes mesures cautelars 
urgents. La patronal exi-
geix a l’Executiu una re-
unió com abans millor, ja 
que les franges horàries 
dictades són “injustes” 
i “inassumibles” i molts 
propietaris ja han advertit 
que podrien desobeir-les. 
“Es fa difícil quan veus 
que la Generalitat no dona 
la cara i no contesta men-
tre la gent ho perd tot”, 
va afirmar Joaquim Boa-
das, secretari general de 
Fecasarm. El sector pro-
testarà demà a les 18.00 
a Barcelona.

n Les noves restriccions per 
frenar la Covid-19 entren de-
mà en vigor, per la qual cosa 
avui és l’últim dia en què es 
podrà disfrutar de prendre al-
guna cosa al migdia o a la tarda 
als bars, ja que la restauració 
només podrà obrir entre les 
7.30 i les 9.30 hores i entre les 

13.00 i les 15.30 hores (vegeu 
la pàgina 4). Molts clients van 
aprofitar ahir i diverses terras-
ses es van omplir.

Paral·lelament, la conselleria 
d’Empresa obre demà la segona 
línia d’ajudes per a la restaura-
ció, centres d’estètica i bellesa i 
establiments comercials situats 

en centres o recintes comerci-
als que van haver de tancar al 
mes de novembre. 

La nova línia d’ajudes es-
tà dotada amb un total de 
seixanta milions d’euros, i la 
restauració i els centres d’es-
tètica en rebran 2.000 i 1.500, 
respectivament.

Terrasses plenes poc abans d’obrir per franges horàries

coronavirus MeSureS

Gerard Sabarich, va assenya-
lar que la previsió per a aquesta 
temporada no és gens encoratja-
dora i repercutirà negativament. 
Per la seua part, el Grèmi d’Os-
talaria d’Aran ha convocat una 
protesta demà a Vielha contra 
les noves mesures. El seu presi-
dent, Xacobé Bartolomé, va dir 
que ja es registren cancel·lacions 
en hotels d’Aran i que els restau-
rants no veuen viable obrir amb 
franges horàries. Des del sec-
tor de l’esquí van apuntar que 
a partir de dilluns, coincidint 
amb l’inici de les vacances es-
colars, es preveu un increment 
de visitants. La part positiva del 
cap de setmana està sent per al 
comerç. “Ha estat un dissabte 
molt animat a diferència dels 
anteriors”, va explicar el presi-
dent dels comerciants de l’Eix, 
Llorenç González, que va dir 
que es van formar cues i es va 
comprar bastant just l’últim dis-
sabte abans de Nadal.

l’eix, a veSSar
el primer dissabte de lliure 
mobilitat comarcal va fer 
que molta gent del segrià 
anés a comprar a la capital
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coronavirus Sanitat

m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La Covid-19 continua 
expandint-se i en tan sols una 
setmana han pujat un 80% els 
contagis diaris entre les regions 
sanitàries de Lleida i l’Alt Pi-
rineu i Aran, i s’ha passat així 
dels 64 al dia entre el 2 i el 8 de 
desembre als 116 entre el 9 i el 
15 de desembre. De fet, en les 
últimes hores es van registrar 
130 positius més, 67 al pla i 63 
al Pirineu. Davant d’aquesta si-
tuació, fonts de la conselleria a 
Lleida van manifestar que “tot 
apunta que som a les portes 
d’una altra onada”. A més, Salut 
va notificar ahir deu morts més 
d’entre 50 i 90 anys, vuit del pla 
i dos del Pirineu. Precisament, 

el brot a la Residència Fiella 
de Tremp ha causat una altra 
mort, per la qual cosa el total 
de defuncions ja és de seixanta, 
mentre que hi ha 17 usuaris i 31 
empleats contagiats.

L’empitjorament de la pan-
dèmia ha obligat el Govern a 
decretar noves restriccions, ja 
publicades al Diari de la Ge-
neralitat, que entren demà en 
vigor. Bàsicament, afecten la 
restauració, que només podrà 
servir esmorzars i dinars (a ex-
cepció de les àrees de servei i 
dels hotels), i la mobilitat no-
més podrà ser comarcal tota la 
setmana, excepte si es visiten 
familiars, es va a una segona 
residència o a un hotel. 

Arran de les limitacions als 
restaurants i bars, cinc patronals 
de Catalunya, entre les quals hi 
ha la Federació d’Hostaleria de 
Lleida, van afirmar que molts 
establiments hauran de tan-
car, van proposar d’instaurar 
un sistema de rastreig a través 
d’una aplicació per determinar 
quines persones estan lliures de 
Covid-19 i decretar “mesures 
efectives”. 

Per la seua part, el vicepresi-
dent del Govern, Pere Arago-
nès, va dir que les restriccions 
no són “volgudes” i va prometre 
nous ajuts i la consellera Merit-
xell Budó va dir que “potser ho 
tancaríem tot si ens ho pogués-
sim permetre”.

Els contagis diaris a Lleida pugen un 80% en 
una setmana i Salut admet la nova onada
Moren deu persones i la residència de Tremp n’acumula 60, un més || La restauració demana una 
aplicació que determini les persones lliures de Covid davant de les limitacions que s’apliquen demà
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Des de l’inici de la pandèmia

dadeS de la covid-19

Evolució a les regions sanitàries de Lleida i Pirineu-Aran
lleida

CASoS                                                            25.154
MortS                                                            518**

eSpanya

CASoS                                               1.797.236
MortS                                                         48.926

catalunya

CASoS                                                      370.536
MortS                                                         16.577

món

CASoS                                         75.841.837
MortS                                             1.678.339

DAtA riSC DE rEbrot rt* inCiDènCiA ACuMuLADA 
En 14 DiES ProvES PCr i tA % PCr/tA PoSitivES

lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu lleiDa pirineu

09/12-15/12 327 1.083 1,38 2,10 249,24 524,51 15.139 5.451 3,95 4,59

02/12-08/12 186 374 0,83 1,05 232,57 358,95 11.012 5.216 3,30 2,29

25/11-01/12 275 412 0,98 1,02 297,89 619,74 10.912 3.996 4,98 5,50
(*) Taxa de reproducció efectiva del virus

CASoS ConfirMAtS AMb PCr/tA ingrESSoS hoSPitALAriS DEfunCionS

Font: Departament de Salut

(**) 522 segons l’estadística d’aQuaS

n El departament de Salut 
ha començat els tràmits per 
instal·lar espais annexos en 
18 Centres d’Atenció Pri-
mària (CAP) de la província 
de Lleida, un total de 116 
a Catalunya, per poder fer 
l’activitat relacionada amb 
la Covid-19 i diferenciar-la 
de la que no té relació amb la 
pandèmia. En concret, s’ins-

tal·laran mòduls per poder 
fer proves PCR, tests ràpids, 
identificació de contactes o 
exploracions i poder garan-
tir que els CAP puguin te-
nir “espais diferenciats per 
patologies, per a una major 
seguretat de professionals i 
ciutadans”. Es preveu que 
entrin en funcionament al 
gener.

atenció primària

Més espai per tractar el virus en  
18 ambulatoris de la província

regió sanitària de Lleida. S’instal·laran mòduls als CAP de 
Balàfia-Pardinyes, Cappont, Eixample, Onze de Setembre i 
Primer de Maig, de la ciutat de Lleida, i als d’Alcarràs, Bell- 
puig, les Borges Blanques, Balaguer, Almacelles, Agramunt i 
Albatàrrec.

regió sanitària del Pirineu. Es col·locaran als CAP de la Seu 
d’Urgell, el Pont de Suert, Sort, la Pobla de Segur, Tremp i al 
d’Oliana.

un total de 773 persones es van fer ahir un test ràpid a cappont.

íTmar FabregaT

DeparTamenT De SaluT

imatge virtual d’un dels mòduls.

La Cerdanya arrossega 
el Pirineu i empitjora 
les xifres de contagi
n La regió sanitària del Pi-
rineu va superar ahir els mil 
punts de risc de rebrot, amb 
un total de 1.083, a causa de 
la mala situació a la Cerda-
nya, amb 3.870 punts, men-
tre que la Val d’Aran en té 
70 i l’Alta Ribagorça només 
4 punts. A més, la taxa de 
reproducció del virus es va 
situar en un 2,10. Paral·le-
lament, a la regió sanitària 
de Lleida el risc de rebrot va 
augmentar fins als 327 punts, 
mentre que la taxa de repro-
ducció del virus ho va fer fins 
un 1,38.
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Avui dia ens enfrontem a una 
pandèmia global amb efectes 
devastadors en tots els àmbits. 
Si bé el sector agro no s’ha vist 
afectat d’igual manera que al-
tres, com el turisme o serveis, 
hi ha una incertesa sobre el seu 
futur. A més, en el sector agro-
pecuari la gestió de l’impacte 
ambiental té una especial im-
portància. Adaptar el sistema 
de producció alimentària és 
clau per fer front al canvi cli-
màtic, preservar la biodiversi-
tat i garantir alhora la segure-
tat alimentària.

Davant la crisi de la Covid, 
els bancs són part de la solució. 
En el cas de BBVA, al març va 
posar a disposició de pimes i au-
tònoms fins a 25.000 milions 
en línies de crèdit, alhora que 
ha donat suport a través de lí-
nies ICO avalades per l’Estat. 
En especial, l’entitat està com-
promesa amb el sector agro i fa 
costat a agricultors, ramaders, 
cooperatives i tots els produc-
tors. Per això, ha engegat di-
verses mesures amb l’objectiu 
de garantir la solvència de les 
pimes i empreses. Aquestes se 
sumen a les que ja oferia abans 
de la crisi. Solucions que s’adap-
ten a l’estacionalitat, així com 
propostes específiques per im-
pulsar la tecnificació de l’activi-

Els pagesos podran conèixer la petjada de carboni amb BBVA

Abans de la crisi, ja oferia solucions per fomentar la tecnificació de l’activitat.

L’entitat dona suport a les seues necessitats de liquiditat i impulsa iniciatives que promouen una recuperació econòmica verda, com 
el primer préstec que facilita convertir una explotació convencional en ecològica o els premis als productors sostenibles

tat. Aposta també per facilitar 
liquiditat per atendre les tensi-
ons de tresoreria. Dona suport 
a les cooperatives amb línies de 
finançament adequades a les 
necessitats, a més de ser flexi-
ble per adaptar els calendaris 
d’amortització a la periodicitat 
dels ingressos. I aporta soluci-
ons per facilitar la renovació 
de la maquinària. En tot aquest 
procés, els clients estan acom-
panyats per especialistes, que 
coneixen les particularitats dels 

productors i les necessitats de 
cada conreu o explotació. A tot 
això se suma el compromís de 
BBVA d’auspiciar una recupe-
ració econòmica verda, que fo-
menti la inversió sostenible i que 
faciliti la reinvenció del sector 
primari un cop superada la crisi 
sanitària. I és que la irrupció de 
la Covid ha fet palesa la impor-
tància de consumir productes 
de proximitat per contribuir a 
la recuperació econòmica. A tot 
plegat s’afegeix una creixent de-

Impuls pEr Al sEctor AgroAlImEntArI

bbva

manda de productes ecològics, 
fruit de nous hàbits de consum i 
una major consciència social per 
lluitar contra el canvi climàtic.

Suport a la producció ecològica

Producció ecològica en què Ca-
talunya és una comunitat cap-
davantera. De fet, és la tercera 
CCAA amb més superfície des-
tinada a producció ecològica, 
més de 200.000 hectàrees, tre-
ballades per gairebé 3.000 pro-

ductors ecològics. Tot plegat 
obre un ventall d’oportunitats 
per als agricultors i ramaders. 
Per ajudar-los a reconvertir 
les seues explotacions i em-
prendre noves línies de nego-
ci, BBVA llançava al juny el 
primer préstec a Espanya que 
facilita convertir una explota-
ció convencional en ecològica. 
D’aquesta manera, el pagès 
podrà durant el període de 
transformació fer front a pos-
sibles desajustaments entre 
ingressos i despeses que es ge-
neren al complir amb la nor-
mativa de la UE per a produc-
tes ecològics.

A més, per tal de donar su-
port als productors locals que 
trenquen una llança per la sos-
tenibilitat, al setembre llançava, 
en col·laboració amb El Celler 
de Can Roca, els premis BBVA 
als millors productes sosteni-
bles. Un altre camp d’actuació 
de l’entitat són les iniciatives per 
fomentar la transició ecològica. 
Per això, ha incorporat una no-
va funcionalitat a l’agregador fi-
nancer One View. Aquest, a tra-
vés de l’anàlisi de dades, permet 
a les empreses conèixer la seua 
petjada de carboni, la quantitat 
de gasos d’efecte hivernacle que 
emeten a l’atmosfera amb la se-
ua activitat diària.

e. Farnell
❘ térmens ❘ La línia del tren de 
Lleida-la Pobla de Segur va que-
dar tallada ahir al matí durant 
una hora a Térmens com a pro-
testa contra el projecte de FGC 
de construir dos passos elevats 
(un per a vehicles i un altre per a 
vianants) sobre les vies del tren 
com a alternativa a la supressió 
del pas a nivell.  Unes cinquanta 
persones de Térmens, entre ells 
la plataforma Prou Barreres, 
s’estaven manifestant al costat 
de la infraestructura quan van 
advertir FGC que la via estava 
tallada amb palets de fusta que 
impossibilitaven la circulació 
dels combois.

El tall va provocar un retard 
de 45 minuts al tren que havia 
sortit de l’estació de Lleida a les 
11.15 hores i de 20 minuts al 
comboi que feia el trajecte de 
Balaguer a Lleida, segons van 
confirmar fonts de FGC. 

L’incident va afectar cinc usu-
aris que viatjaven al comboi, 
que va quedar aturat a l’esta-
ció de Térmens. Ferrocarrils va 
habilitar tres taxis i un bus per 

fer el trasllat dels usuaris fins a 
la seua destinació encara que 
finalment no va ser necessari 
perquè el tren va poder recu-
perar la circulació. 

Operaris de l’empresa pública 
es van desplaçar fins a Térmens 

i van ser els que van retirar els 
palets de la via del tren. Així 
mateix, els Mossos d’Esquadra 
van mediar entre els manifes-
tants i van obrir una acta per 
una concentració no comuni-
cada. No obstant, van apuntar 

que es va obrir una investigació 
perquè els fets són denunciables. 
Ahir Ferrocarrils no havia pre-
sentat cap denúncia. Dimarts 
està prevista una reunió en-
tre FGC i la plataforma Prou 
Barreres.

Unes cinquanta persones es van manifestar al costat de la via durant el tall de la infraestructura.

Tallen la via del tren a Térmens per 
paralitzar la supressió d’un pas a nivell

mobilització projecte supressió pas a nivell

Palets de fusta impedeixen el pas d’un tren i cinquanta veïns es manifesten a l’estació

Un incendi en un 
garatge calcina          
un turisme a Alins

emergències

❘ alins ❘ Els Bombers de la 
Generalitat van activar ahir 
cinc dotacions per extingir 
un incendi que va calcinar 
un cotxe aparcat al garatge 
d’un habitatge d’Alins.  L’avís 
d’emergència es va registrar 
a les 18.42 h al carrer Cava-
llers. Així mateix, els Bom-
bers van treballar ahir en un 
incendi a la xemeneia d’una 
casa a Alguaire.

Il·lès un conductor 
tot i xocar amb un 
senglar a Bellcaire

trànsit

❘ bellcaire D’urgell ❘ Un con-
ductor va resultar ahir il·lès 
després de col·lidir contra un 
senglar a la carretera C-53 a 
Bellcaire d’Urgell, segons els 
Bombers de la Generalitat. 
L’incident es va registrar poc 
després de les set de la tarda 
i fins al lloc es van traslladar 
tres dotacions dels bombers 
i una ambulància del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques 
(SEM).
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24 comarques Segre 
Diumenge, 20 de desembre del 2020

tremp
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 00 05
CAP Urgències  � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars  � 973 65 22 55

Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 10 00
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 81 08
Farmàcies � � � � � � � �Martínez  � � 973 65 00 32
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � Artigues  � � 973 65 01 38
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 03 09
Inem  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 07 65
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 65 08 80
Urgències Mossos � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �112
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 00

SOrt
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 10
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 01 64
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 904 10 71 07
Farmàcia � � � � T� Mallorqués  � � 973 62 00 65
Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat � � � �   � � 973 62 08 04
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 02 41
Escola de Piragüisme � � � � � �   � � 973 62 07 75 

Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 64
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 62 00 80
Mossos d’Esquadra � � � � � � � � � � � 973 65 88 85
eL pONt De SUert
Ajuntament� � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 05
CAP  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 11 59
Creu Roja � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 649 80 53 05
Servei d’ambulàncies� � � � � �   � � 902 45 09 02
Jutjat de Pau� � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 77

Oficina turisme  � � � � � � � � � � � � � � 973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs � � � �   � � 973 69 01 08
Correos� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 03 05
C� de Recursos Pedagògics � � � � 973 69 03 43
Serv� d’Extensió Agrària� � � �   � � 973 69 00 40
Societat de Pescadors � � � � �   � � 973 69 05 15
Bombers  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 973 69 00 80

Pallars/Alta Ribagorça

e. Farnell
❘ el Pont De Suert ❘ Quatre pro-
jectes de la comarca de l’Alta 
Ribagorça s’han presentat a la 
convocatòria de micromece-
natge Matchfunding Arrela’t 
a l’Alt Pirineu i Aran, una ini-
ciativa pilot de finançament 
col·lectiu de projectes amb re-
torn social al territori. Dos dels 
projectes de la Ribagorça estan 
enfocats a la producció agroali-
mentària, un altre a l’educació 
sobre salut i un altre tracta de 
participació ciutadana.

La iniciativa la promouen 
els consells comarcals de l’Al-
ta Ribagorça, els Pallars, l’Alt 
Urgell i el Conselh Generau 
d’Aran i les oficines de joven-
tut, a banda d’altres entitats i 
administracions com la Dipu-
tació, o el Leader del Pirineu 
occidental, entre d’altres.  

Aquesta iniciativa preveu 
escollir un projecte per comar-
ca. Entre el 14 de desembre i 
el 10 de gener es publicaran 
els resultats dels projectes 
seleccionats. 

Els elegits rebran una for-
mació i acompanyament per 
dissenyar les respectives cam-
panyes de comunicació i mi-
cromecenatge, necessaris per 
assolir l’objectiu de finança-

ment (mínim 4.000 euros) dels 
respectius projectes.

Projectes per consolidar
Un dels projectes agroali-

mentaris preveu consolidar 
el cultiu i distribució de fruits 
rojos i de l’horta del Pont de 
Suert augmentant la superfície 
conreada i diversificar amb al-
tres productes. 

També l’empresa Caraco-
les Txambonet, dedicada a la 
criança de caragols a Vilaller, 

preveu ampliar les seues ins-
tal·lacions per a l’engreix dels 
caragols. Així mateix, el pro-
jecte d’educació per a la salut 
preveu impulsar accions que 
fomentin que la població sigui 
partícip de la seua pròpia salut 
i autocura.

Finalment, l’últim projecte 
comarca ha creat una platafor-
ma de participació ciutadana, 
amb l’actuació del teixit em-
presarial per trobar solucions 
als problemes de la comarca.

Quatre projectes opten al 
mecenatge a la Ribagorça
D’agroalimentació i salut i sobre participació ciutadana

iniciatives empreses

Presentació del projecte aquesta mateixa setmana.

cc alta ribagorça

tradicions ramaderia
g.S

Cinquanta cavalls en la transhumància pel Sobirà
❘ rialP ❘ Uns 50 cavalls van re-
córrer ahir la C-13 al seu pas 
per Roní, Rialp i Sort per ar-
ribar a Montardit per l’N-260 
amb motiu de la transhumàn-

cia, que té lloc un parell de 
vegades a l’any al Sobirà. Els 
cavalls són propietat de Lá-
zaro Moreno, de Tor, que va 
acompanyat d’altres pastors 

perquè l’impacte que pugui 
tenir el trajecte en el trànsit 
sigui menor. Les vies per on 
passen són les antigues carre-
rades d’animals.

municipis promoció

el plafó que ja s’ha instal·lat al Pla de l’ermita.

El Pla de l’Ermita estrena 
plafons informatius
❘ la Vall De boí ❘ El nucli del Pla 
de l’Ermita ja disposa de car-
tell informatiu amb llista de 
carrers, que situa els punts 
d’interès de la Vall de Boí i els 
serveis municipals i d’interès 
del Pla de l’Ermita. 

Una petició que els veïns 
havien fet a l’ajuntament per 
equiparar d’aquesta manera 
la seua cartelleria a la resta 
dels nuclis de la vall, ja que 
l’anterior corresponia a Boí 
Taüll.

Aquest plafó informatiu 
s’ha instal·lat a l’entrada del 
poble i així ofereix al visitant 
tots els detalls i informació 
dels recursos que trobarà en 
aquesta localitat però tam-

bé els punts d’interès de tot 
el municipi com les esglésies 
romàniques, a banda d’infor-
mació comarcal com el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i 

Estany de Sant Maurici. La 
informació es troba en qua-
tre idiomes per afavorir-ne 
la comprensió entre el públic 
estranger.

la Vall De boí

Més de 300.000 
euros per al camí 
de les adoberies      
de Tremp

promoció

❘ tremP ❘ El consell del Jussà ha 
adjudicat per 300.000 euros 
la recuperació de l’antic camí 
del barranc de la Font Vella 
de Tremp com a parc natural 
urbà, amb un camí d’un quilò-
metre amb importants valors 
naturals patrimonials. L’itine-
rari seguirà el curs de l’aigua i 
permetrà disfrutar de l’entorn 
i de les construccions singu-
lars amb un alt valor històric 
com les antigues adoberies, 
el pont de Sant Jaume i les 
restes de l’antic convent de 
Sant Jaume. 

Amb aquesta actuació, el 
consell pretén mirar de re-
cuperar aquest espai, així 
com les edificacions, per tal 
de protegir aquesta part del 
patrimoni i disposar d’un nou 
atractiu turístic de la comarca 
del Jussà.

Millores en 
l’accés a nuclis 
de Toralla i 
Torallola

municipis

❘ la Pobla De Segur ❘ El municipi 
de la Pobla de Segur executa 
aquesta setmana la millora 
dels camins municipals, en 
el marc del pla de camins del 
consell, que permet sanejar i 
millorar l’accés als nuclis de 
Toralla i Torallola, del muni-
cipi de Conca de Dalt. 

L’alcalde de la Pobla, Marc 
Baró, va explicar que els ca-
mins on hi ha els accessos a 
aquests dos nuclis de Conca 
de Dalt pertanyen a la Pobla 
i per això és aquest consistori 
el que ha de dur a terme les 
obres. 

En total es destinen 7.000 
euros als treballs, que con-
templen la millora del ferm 
amb una nova pavimentació 
per eliminar clots i sanejar els 
pendents i cunetes d’aquests 
camins.

InFormacIó
llista de carrers amb els 
punts d’interès de la Vall 
de boí i els serveis del  
Pla de l’ermita
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