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Adif estabilitza 
el terraplè del 
pont del camí 
d/ Alguaire 
Des de fa mes de quinze di
es, Adif està realitzant treballs 
d'estabilització en un terraplè, 
per on circulen els trens de 
la línia convencional Barcelo
na-Madrid. Les tasques van co
mençar pel desbrossament de 
la vegetació existent en els ta
lussos dels dos costats de la via 
del tren, i la preparació de les 
rampes d'accés a la via, per on 
accedeix la maquinaria pesada, 
que treballa en els pilotatges 
de mes de 10 metres destinats 
a consolidar el terraplè. Paral
lelament s'estan construint uns 
murs en forma d'escullera a ca
da costat del pont del camí. 

El PSC diu que 
en l'execució de la 
rotonda de Tremp hi 
ha ''irregularitats, 
La diputada del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Parlament de 
Catalunya, Sílvia Ramera, va 
advertir ahir que "l'execució de 
la nova rotonda que el govern 
de la Generalitat ha iniciat a 
Tremp presenta greus irregula
ritats" i va afegir que "no es pot 
fer una obra d'aquestes carac
terístiques i magnituds sense · 
respectar l'ordenació urbanís
tica i ~I procediment de trami
tació". 

Alcarràs activa un 
servei per fomentar 
l'emancipació de la 
gent jove del poble 
L'Ajuntament d'Alcarràs va ac
tivar ahir un nou servei que té 
com a objectiu posar a l'abast 
de la població jove menor de 
30 anys empadronat en el mu
nicipi un seguit d'eines per afa
vorir la seva emancipació i au
tonomia. 

Vielha explica als 
veïns del casc antic 
les obres projectades 
Aquesta setmana, l'alcalde de 
Vielha e Mijaran, Juan Anta
nio Serrana, va presentar als 
veïns veïnes dels carrers del 
barri antic de Vielha, les obres 
que el consistori realitzarà du
rant aquest estiu per a arreglar 
i modernitzar la xarxa d'aigua, 
sanejament i pavimentació. 

La Cerdanya i el Solsonès, les 
comarques on més augmenta 
la renda per habitant el2018 
La Noguera i l'Alt Urgell, per contra, se situen a 
la cua, segons l'estudi elaborat des de l'ldescat 
Lleida 
ACN 

La renda per habitant a Catalunya 
era de 17.600 euros l'any 2018, 
xifra que suposa un creixement 
del 2,1% en relació amb l'any an
terior. Segons l'Institut d'Estadís
tica de Catalunya (ldescat), pràc
ticament totes les comarques 
han incrementat la renda per ha
bitant, encapçalades per la Cer
danya (6,6%), el Solsonès (6,2%), 
l'Aran (5,8%) i el Montsià (5,7%). 
A l'altre extrem, el Ripollès i l'Alta 
Ribagorça són les úniques comar
ques que han disminuït de renda, 
del -0,7% i del -1,1%, respectiva
ment. Amb la publicació de les 
dades del 2018, l'ldescat amplia 
el detall de la informació territo
rial i ofereix les estimacions de la 
renda pels municipis entre 1.000 
i 5.000 habitants; això suposa 
oferir nova informació per a 238 
municipis. 
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Els 456 municipis que s'han es
tudiat representen el 97,7% de la 
renda total catalana i el98,2% de 
la població. Les comarques amb 
la renda per habitant més eleva
da continuen sent el Barcelonès, 
amb 19.800 euros per habitant, 
que supera en un 12,3% la mit
jana catalana, seguida pel Baix 
Llobregat (18.300 euros), que su
pera en un 3,7% la mitjana. Per 
sobre la mitjana també se situen 
el Garraf i el Vallès Occidental, to-

tes dues amb una renda per ha
bitant de 17.900 euros i per pri
mera vegada també el Maresme, 
amb 17.800 euros. 

En sentit contrari, hi ha un 
grup de sis comarques que tenen 
un nivell de renda inferior al 20% 
de la mitjana catalana: les Garri
gues i la Terra Alta amb 14.000 
euros per habitant, el Baix Ebre 
(13.900 euros) i, a la cua, l'Alt Ur
gell i la Noguera, totes dues amb 
una renda per habitant de 13.800 
euros i el Montsià amb 12.900 
eu ros. 

Pel que fa als ingressos pro
cedents de rendes empresarials 
i professionals, la Cerdanya és la 

La CUP exigeix la derogació 
del decret de les renovables i 
incloure-ho al pacte amb ERC 

comarca que té un excedent brut 
d'explotació més elevat (34,5%), 
més de 12 punts per sobre la 
mitjana del conjunt de Catalunya 
(21,9%). El Pallars Sobirà (31,9%), 
l'Alta Ribagorça (31,4%), la Terra 
Alta (31,1%) i el Priorat (30,3%} 
també mostren excedents bruts 
d'explotació superiors al 30%. 

Concretament per municipis 
de la demarcació de Lleida, nom
brosos d'ellsse situen per sota 
de la renda per habitant mitjana 
com ara Cervera, Alcarràs, Alco
letge, Aitona i Alguaire. Per con
tra, Alpicat se situa per sobre la 
mitjana amb una renda per habi
tant de 18.000 eu ros. 

LES CLAUS 

LES GARRIGUES 
La comarca de les 
Garrigues té un nivel l de 
renda inferior al 20% de 
la mitjana catalana. 
l'ALTA RIBAGORÇA 
Aquesta és una de 
les comarques on ha 
disminuït la renda per 
habitant un -1,1%. On 
també s'ha reduït és al 
Ripol lès, en aquest cas, 
un -0,7%. 
PER SOTA DE LA 
MITJANA ' 
Nombrosos municipis de 
Lleida es troben per sota 
de la mitjana (17.600 
euros) com ara Cervera, 
Alcarràs, Alcoletge, 
Aitona o Algua ire. 
PER SOBRE DE LA 
MITJANA 
Al picat és un dels 
municipis que supera la 
mitjana amb una renda 
de 18.000 eu ros. 

La Candidatura d'Unitat Popular 
(CUP) va reclamar ahir incloure la 
derogació del Decret Llei 16/2019 
d'energies renovables a l'acord 
d'investidura pactat amb ERC. En 
una roda de premsa davant del 
Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
en el marc de la campanya 'Sí a les 
renovables, salvem el territori!', el 
diputat de la CUP i secretari ter
cer de la Mesa del Parlament, Pau 

Juvillà, va afirmar que el Decret 
"menysté" l'autonomia municipal 
i permet "macroparcs" que "trin
xen" el territori rural i rústic. Juvillà 
ha dit que els anticapitalistes apos
ten per un model "democràtic, 
respectuós i descentra litzat" de 
les energies renovables. A Tremp 
s'ha programat una manifestació 
pel 8 de maig en contra dels ma
empares projectats al Jussà. 
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L/ escola del -Palau construeix 
un galliner "biosostenible/1 

/ 

Es una aposta per l'economia circular 
El Palau d'Anglesola 
JOSEP ANTON PÉREZ 

Amb la voluntat de fomentar ini
ciatives d'economia circular l'es
cola Arnau Berenguer del Palau 
d'Anglesola ha arrencat el projec
te La teva brossa val un ou, diri
git als alumnes de grau superior. 
El centre educatiu forma part de 
la Xarxa d'Escoles Verdes, per la 

qual cosa va decidir que el projec
te interdisciplinari es desplegaria 
en aquest àmbit. El projecte té 
com a eix conductor la construc
ció d'un galliner, que han iniciat 
aquest curs els alumnes de cin
què i sisè, i els pròxims cursos 
s'aniran incorporant nous cicles. 
Té previst incloure una incuba
dora per poder anar completant 

la traçabilitat de la iniciativa, fent 
néixer els polls. Els alumnes van 
elaborar el disseny de com hauria 
de ser un galliner "biosostenible" 
i d'aquest esbós es va començar 
a buscar els materials. En aquest 
sentit, ahir van inaugurar el ga
ll iner i el corral i van convidar als 
padrins i voluntaris que han parti
cipat en la construcció. 

Sant Llorenç de Montgai es queda 
sense cobertura els caps de setmana 
El poble de Sant Llorenç de Mont
gai, al municipi de Camarasa (la 
Noguera) fa cinc anys que viu un 
calvari de problemes amb el ser
vei de televisió i telefonia mòbil. 
Coincidint amb l'arribada del bon 
temps i dels turistes que visiten 
el pantà de Camarasa, la xarxa de 
telefonia mòbil es col·lapsa cada 
cap de setmana i deixa sense in
ternet ni dades als veïns del po
ble. A això se li ha de sumar els 
problemes que tenen amb la te
levisió en algunes cases del po
ble, ja que el senyal del repetidor 
no arriba amb prou força i hi ha 
canals que no es veuen. 
L'alcalde del poble, José Ruiz ex
plica que el dèficit de cobertura 
de la televisió ja fa cinc anys que 
dura i que bona part dels veïns 
afectats opten per contactar un 

Fa cinc anys 
que tenen 
problemes 

amb el servei 

servei de televisió per satèl·lit. Ai
xí i tot, Ruiz creu que "aquesta no 
és la solució, ja que estan pagant 
per veure canals com TV3 que, en 
teoria, són g[atuïts". 
El consistori ja fa anys que de
mana solucions a la Generalitat 
i la Diputació, però sense efec
te. Segons Ruiz, els van prome
tre que la fibra òptica arribaria al 
poble l'any passat o aquest i que 

aquests problemes s'acabarien, 
però de moment no ha estat així: 
"Creiem que no s'està gestionant 
bé la implantació de la fibra, ja 
que s'insta l- la a poblacions on no 
hi ha cap problema de connectivi
tat i, en canvi, a punts del territori 
com aquest encara no ha arribat" 
lamentava Ruiz. 
Segons un estudi fet per la Gene
ra litat de Catalunya, els proble
mes de Sant Llorenç de Montgai 
provenen de l'holografia del ter
reny, el qual provoca que les ones 
dels repetidors no arribin amb 
prou força. Això va afectar primer 
al senyal de televisió, però des de 
fa un parell d'anys també té un 
impacte sobre la telefonia mò
bil, sobretot els caps de setmana, 
quan arriba molta gent de fora al 
municipi. 

Reunions a Àger 
per l'evolució del 
Pla Director de 
Mont-rebei 

El Pla Director d'Ordenació Ter
ritorial de l'embassament de 
Canelles i el congost de Mont
rebei està a punt de veure la 
llum. Membres de l'Ajunta
ment d'Àger s'han reunit du
rant aquesta setmana amb re
presentants de l'empresa a la 
qual se li ha atorgat la licitació 
del Pla Director que servirà per 
regular i protegir aquest espai 
natural. 

El Jussà impulsa 
una campanya per 
conscienciar sobre 
la igualtat laboral 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha impulsat la campa
nya de conscienciació sobre la 
igualtat sota el lema "#lgualta
tÉs ... Què simbolitza per a tu 
la igualtat?" que posa el focus 
en els valors que promouen 
aquest concepte en l'àmbit la
boral. La iniciativa dóna visibi
litat a diversos/es professionals 
de les àrees que conformen la 
institució. 
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Crespín defensa r ecologisme 
a Vilanova de Bellpuig 
El subdelegat del govern espa
nyol a Lleida, José Crespin, va 
visitar ahir l'empresa familiar Cal 
Valls de Vilanova de Bellpuig, on 
va destacar "la valentia de l'em-

El PDeeAT vol 
més potestats 
pels consistoris 
en operadores 
El portaveu del PDeCAT al 
Congrés, Ferran Bel, va pre
sentar dijous a la Comissió 
d'Afers Econòmics i Transfor
mació Digital una Proposició 
no de Llei per impulsar les 
mesures legals per ampliar les 
potestats dels ajuntaments 
per a requerir a les operado
res de telefonia i d'electricitat 
el soterrament o millora de les 

presa per apostar de forma con
vençuda des de la dècada dels 
80 per l'agricultura ecològica la 
seva posterior transformació en 
conserves". 

L'Hospital de 
Cerdanya ofereix 
ja l'avortament 

L'Hospital de Cerdanya ofereix 
des del 19 d'abril el servei d' in
terrupció voluntària de l'emba
ràs (IVE) per la via farmacològica 
com a part de la seva cartera de 
serveis. Per la seva part, l' Espí
tau Val d'Aran continua amb els 
tràmits administratius per a l'ob
tenció de la corresponent auto
rització sanitària, mentre que 
la Fundació Sant Hospital està 
t reballant en la implantació del 
servei. 

La Diputació començarà en breu les obres 
per adequar la plaça de ht Bassa de Tàrrega 
La Diputació iniciarà properament les obres per a l'adequació de la 
plaça de la Bassa situada al vessant sud del Parc de Sant Eloi de Tàr
rega, que compta amb un import d'adj udicació de 68.459,66 eures, i 
que es troba cofinançada per fons FEDER, la Diputació i l'Ajuntament, 
dins del projecte ,Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni'. 
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