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Els consistoris de Llardecans
i Almatret rehabilitaran dos
habitatges per a nouvinguts
Són dos dels set municipis de la demarcació que
participen en una prova pilot dotada amb 2 milions
Llardecans
REDACCIÓ
Els ajuntaments d'Almatret i llardecans rehabilitaran dos habitatges dels seus pobles per posar-los
a disposició de famílies nouvingudes en règim de lloguer amb un
preu bonificat. Són dos dels municipis que han estat escollits per
una prova pilot de rehabilitació
d'habitatge al món rural dotada
amb 2 milions d'euros. De la demarcació de Lleida també hi són
Baix Pallars, Josa i Tuixén, Isona,
Maldà i Ciutadilla i en total hi
participen 20 municipis de Catalunya.
l.:'objectiu d'aquest programa
a és aconseguir atreure persones que puguin instal·lar-se en
aquests nuclis de població com a
primera residència i contribuir al
seu creixement. Per aquest motiu
es prioritzaran perfils de famílies
amb infants en edat escolar, amb
ocupació estable, així com persones amb projectes emprenedors
que puguin arrelar al territori. En
aquests moments s'està redactant la convocatòria pública que
determinarà els criteris per accedir als habitatges un cop finalitzin
els treballs de rehabilitació.
Els projectes s'emmarquen
dins una prova pilot de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya per
impulsar el parc d'habitatge de

La diputada del PSC per Lleida,
Pirineu i Aran al Parlament, Sílvia Romero, va reclamar al Govern "reformar els horaris actua ls de circu lació a la línia de
tren de Lleida - la Pobla de Segur, sobretot pel que fa al tram
complet, de manera que es revertiria en l'eficàcia del servei i
en l'increment d'usuaris". Amb
aquest objectius, el PSC va regist rar una Proposta de Resolució en la qual insta a l'executiu a
"implantar la millora dels horaris de la línia de tren i prioritzar
les inversions necessàries durant aquest any 2021".

Renoven
el segell
Infoparticipa
al consistori
de les Borges

FOTO: Segrià Sec/ Imatge d'arxiu de llardecans, un dels pobles escollits per participar a la prova pilot
lloguer en zones rurals i que preveu subvencions per una vintena
de mun,icipis de menys de cinccents habitants. Ambdós consistoris del Segrià Sec han obtingut
la subvenció que cobreix el 90%
del cost total de la rehabilitació.
En el cas d'Almatret el pressupost és de 59.025,34 euros i en el

de Llardecans de 162.268,79 euros. Les obres podran començar
un cop es licitin les intervencions,
tràmit que es preveu completar
durant l'estiu.
En aquest sentit, dins els projectes de rehabilitació integral
dels habitatges s'han tingut especialment en compte actuacions

d'eficiència energètica i accessibilitat, amb la incorporació de sistemes d'aerotèrmia
,. i plaques solars.
Tant per Almatret com per
Llardecans, formar part d'aquesta prova pilot suposa un pas més
en l'estrat ègia de repoblament i
de mantenir els municipis vius i
actius.

Alcarràs renova el vial del
Camí del km 7 amb una
inversió de 121.000 euros
I.:'Ajuntament d'Alcarràs ha completat, en aquests primers dies
de maig, el circuit de vials asfaltats que connecta la partida de
Montagut i la L-800, amb la regeneració integral del vial que es
coneix a la vila com a Camí del
km 7. La millora arriba després
d' haver-se asfaltat aquest darrer mes de desembre el Camí
de Montagut i poques setmanes abans que s'iniciï la renova-

El PSC reclama
renovar els
horaris del tren
Lleida-la Pobla

ció del Camí de la Mariola, que
uneix l'àrea amb Santa Maria
de Gimenells i es regenerarà de
manera integral aquesta primavera amb fons de la Confederació Hidrogràfica de l' Ebre
aconseguits en una negociació
que es va tancar" l'any passat i
posa fi a un greuge d'anys. Els
treballs que s'han completat al
Camí del km 7 han comportat
una inversió de 121.000 euros.

FOTO: Aj. Alcarràs I Les obres s'han completat aquests primers dies de maig

El Grup d'Investigació Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència de la
Universitat Autònoma de
Barcelona ha renovat, un
any més, el segell lnfoparticipa 2021 a l'Ajuntament
de les Borges Blanques.
Aquest guardó, que reconeix l'alt grau de qualitat i
transparència en la comunicació de la gestió pública
local, enguany li ha- estat
concedit amb una puntuació del 90,38%, una de les
més altes de la capital garriguenca.

El PDeCAT vol
que es modifiqui
el sistema
d'ajuts directes
La diputada del PDeCAT al Congrés Concep Cañadell ha registrat aquesta setmana una
bateria de preguntes per reclamar al govern de l'Estat que
modifiqui el Reial Decret-Llei
5/2021, que estableix una línia
d'ajudes directes, per incloure aquelles empreses de l'A lt
Pirineu i l'Aran que en queden
excloses. Cañadell destaca que
"aquesta qüestió té una afectació especialment important
per moltes empreses de l'Alt Pirineu i de l'Aran".
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Urbanisme aprova la millora de
l'àrea industrial de Golmés i una
nova connexió viària amb l'A-2
Es pretén millorar els sectors d'activitat econòmica
Golmés
ACN

FOTO: Aj. Aitona/ Els treballs s'estan duent a terme al polígon 15

-

Aitona arranja el camí de
Saldí per millorar la visibilitat
i garantir la seguretat viària
L'Ajuntament d'Aitona està executant diferents treballs d'arranjament a~ camí de Saidí per
tal de millorar la visibilitat i garantir una mobilitat segura per
aquest viaL En concret, els treballs es duen a terme en el tram
inicial de la parceHa 9.005 del
polígon 15 del paratge Montefiu, que presenta un revolt molt
pronunciat i perillós que es vol
modificar. L'actuació té un cost
de 24.532,27 euros i segons Ro-

sa Pujol, alcaldessa d'Aitona, les
obres s'emmarquen en la voluntat de l'equip de govern "d'adequar els camins municipals a les
necessitats actuals de les explotacions amb maquinària cada
cop més gran, i també degut a
l'augment del volum de vehicles
que transiten en certes zones
del nostre municipi". L'ampliació
del traç dels camins municipals
permetrà garantir una millora
en la seguretat de circulació.

Conveni entre la Creu Roja i
el Consell de la Noguera per
atendre famflies vulnerables
- El Consell Comarcal de la Noguera i Creu Roja van signar a l'abril
un conveni de coHaboració per
reduir o paHiar, en la mesura
que sigui possible, la situació de
precarietat econòmica sobrevinguda o agreujada arran de
la pandèmia entre famílies amb
infants i adolescents menors de
18 anys, que no estiguin rebent

altres ajudes o que les que
reben resultin insuficients per
garantir l'alimentació i la higiene bàsiques. Segons el conveni,
el Consell derivarà a Creu Roja
aquelles persones usuàries dels
Serveis Socials de la Noguera
que segons les dades dels expedients es valori que han de participar en el projecte.

Junts explica el
funcionament
de la formació
al món local

Tremp pregunta als
veïns la ubicació del
mercat setmanal

Junts per Catalunya va organitzar ahir dues jornades telemàtiques destinades al món
local que van servir per donar
a conèixer als alcaldes, regidors, coordinadors comarcals i
afiliats de les terres de Lleida,
d'una banda, el funcionament
del partit i, de l'altra, com serà
el repartiment dels fons europeus Next Generation.

L'Ajuntament de Tremp ha realitzat durant tres dilluns del mes
d'abril, una consulta ciutadana
vinculant per conèixer l'opinió
sobre l'emplaçament del mercat El 100% de les parades han
escollit la plaça de Catalunya
com a millor emplaçament per a
fer el mercat En el cas dels ciutadans d'a peu també ha estat
aclaparador el resultat, ja que
375 persones (un 86,20%) ha escollit la plaça Catalunya.

La comissió territorial d'Urbanisme de Lleida va donar ahir el vistiplau a modificacions i nou plantejament per a millorar els sectors
d'activitat econòmica a Golmés
(Pla d'Urgell). Es tracta dels sòls discontinus del municipi, que
conformen l'àmbit d'ús industrial oest, ubicats a banda i banda
de la carretera N-Il i limítrofs amb
Mollerussa, al llarg d'uns 1.100
metres, entre la línia de tren Lleida-Manresa i el camí de Codís.
S'eliminen els habitatges previstos en aquesta zona per potenciar l'ús d'activitats econòmiques i
es crea una nova connexió viària
amb I'A-2. D'altra banda, Urbanisme també va aprovar el Pla per
construir la seu del Col·legi de
Metges a Lleida i una residència
per a metges interns residents.
L'ordenació que preveia fins
ara el planejament municipal
per aquesta zona, de 82 hectàrees, no contribuïa a completar
la trama urbana de Golmés ni a
facilitar l'activitat industriaL Entre
d'altres, es preveia la construcció
d'habitatges al bell mig de la zona terciària, atès que el POUM de
2007 es basava en una demanda
d'habitatge i un creixement po-

FOTO: Territori/ Plànol de la nova ordenació dels sectors industrials
blacional del municipi que amb
el temps s'ha demostrat sobredimensionat. Els pisos previstos en
aquesta zona mai no s'han arribat
a construir en els 13 anys de vigència del POUM.
Per la posició d'aquesta zona,
l'ajuntament considera més adient eliminar e!s usos residencial previstos i potenciar els usos
industrials i terciaris, millorant,
a més, les seves condicions de
transformació urbanística. Pel
que fa a les connexions viàries, el
POUM no considerava la relació
d'aquests sectors amb l'entorn in-

dustrial de la propera Mollerussa
i Vila-sana, ni la connexió directa
amb l'autovia A-2. La modificació
del planejament que impulsa ara
el consistori de Golmés possibilitarà la construcció d'una nova
infraestructura viària que recollirà el trànsit de tots aquests sectors productius i millorarà la seva
connexió amb I'A-2. Així, enllaçarà l'N-Il amb l'anomenat vial nord
que connecta Golmés amb Mollerussa i Fondarella per relligar
els diversos àmbits industrials i
desplaçar el trànsit pesat fora del ·
nucli urbà de Mollerussa.

Vista aèria de les obres a 1~-2 a Torrefarrera
Les obres que s'estan fent a rA-2 a Torrefarrera continuen avançant amb la previsió de finalitzar el31 de
maig. Arran dels treballs, de dilluns a divendres, fins a les 13.00 hores, la circulació d'ambós sentits està
habilitada per la calçada en sentit Barcelona. Cal recordar que els camions amb una amplada superior
a 3,5 metres no hi poden circular. /FOTO: CIVICAT
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Els gravats med.ievals
de la Vall d' Àssua ja són
Bé d'Interès Nacional
FOTO: M.Liuvich (ACN) I Un grup de persones observa un planter
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Horts voluntaris al Sobirà i
l'Alt Urgell per recuperar
les varietats tradicionals
Cada cop són més les persones
que fan hort, però d'aquestes
són molt poques les que guarden llavors d'un any per l'altrè.
Ara, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb l'objectiu de recuperar i conservar les varietats agrícoles i ornamentals tradicionals,
s'han buscat persones voluntàries interessade~ a plantar aques-

Sort
ACN

tes llavors als seus horts i contribuir a multiplicar i salvaguardar
aquestes varietats autòctones.
En total, entre les comarques
del Pallars Sobirà i l'Alt Urgell hi
ha 22 horts voluntaris. La patata
de Tírvia, de la que en queden
tot just mitja dotzena d'exemplars, és una de les varietats que
es recuperarà.

LA REVISTA 'LUXURY TRAVELING' especialitzada en
turisme prepara un reportatge sobre l'oferta turística del Pirineu
de Lleida. Un periodista de la publicació va encetar dimarts un
viatge de 4 dies per les comarques de l'Alta Ribagorça, el Pallars
Sobirà, l'Alt Urgell i el Solsonès amb l'objectiu de posar en valor
la diversitat de l'oferta turística del Pirineu de Lleida.
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El Departament de Cultura acaba
d'incorporar al registre de Béns
Culturals d'Interès Nacional de
Catalunya (BECIN} el conjunt de
gravats medievals de la Vall d'Àssua. El Grup d'Arqueologia d'Alta
Muntanya de la UAB-CSIC ha documentat, en una zona de 101,03
hectàrees del Solà de Seurí (Pallars Sobirà}, 3.940 gravats localitzats en 372 roques. La rellevància i característiques del conjunt
de gravats ha portat al Govern a
dotar-los de la màxima protecció.
D'acord amb la llei, "les coves,
els abrics i els indrets que contenen manifestacions d'art rupestre", gaudeixen automàticament
d'aquesta protecció per la seva
fragilitat, vulnerabilitat i transcendència.
Paral·lelament, la Direcció General del Patrimoni Cultural en
tramitarà una zona de protecció
per protegir també l'entorn natural que envolta aquesta zona arqueològica, i garantir la correcta
contemplació d'aquests, així com

FOTO: ACN I Un grup de veïns observen les roques on hi ha els gravats
evitar la instal·lació de possibles
infraestructures que alterin l'espai. Els gravats es localitzen en
cotes d'entre 1.230 metres d'altitud i els 2.060 metres i es distribueixen per un terreny de 3,3
quilòmetres de longitud. Es tracta
d'una zona de difícil trànsit amb
orografia complicada.
Els gravats van ser descoberts
l'any 2018 per un grup de veïns
de la vall, que van informar de la

troballa de diversos gravats a l'aire lliure a la zona coneguda com
el Solà de Saurí. Arran d'aquest
descobriment que van posar en
coneixement al Departament de
Cultura, el Servei d'Arqueologia
i Paleontologia va impulsar una
primera campanya de prospecció i documentació l'any 2019, la
qual va dur a terme el Grup d'Arqueologia de l'Alta Muntanya de
la UAB-CSIC.

Els consells del
Pirineu volen .
més autonomia
per gestionar
els seus serveis
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El grup d'arqueologia de la UAB-CSIC
documenta un total de 3.940 imatges
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Càlcul realitzat amb dades Xarxa AgrometeorològiCa de Catalunya del SMC,
setmana del30 de març al6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'aigua
en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiu. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màxrmes d'aigua r per
plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dosis
Per convertir la dosi de m3/ ha a I/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multrplicar-lo pel marc de plantació.

Per obtenir dades mt\s es~rfiques. consultt"ul'etn.l d~ rl'comanacions
dL' rc~t dí' Rur,11Cal a \\1\\\\ rural.nt'l o a llCA l.'lrrega.

Els consells comarcals de l'Alt
Pirineu i el Conselh Generau
d'Aran demanen tenir més
autonomia a l'hora de gestionar els serveis que es presten en aquests organismes.
D'aque?ta manera, consideren que des d'aquests ens
es podrien tirar endavant
polítiques específiques en
funció de les necessitats o
particularitats de cada territori. Aquest plantejament es
va posar ahir damunt la taula
en una nova reunió dels presidents d'aquestes institucions, que va tenir lloc a Puigcerdà.

Alumnes d'Almacelles fan
d'arqueòlegs per un dia
Els alumnes de 4art de primària
de l'escola Antònia 5.imó i Arnó,
han iniciat la primera de les visites al jaciment arqueològic del
Vilot, que es duran a terme els

dies S, 6 i 7 de maig, per tal de
conèixer in situ l'antiga vila d'Almacelles, medieval i moderna,
les seves edificacions i les famílies que hi vivien i com vivien.
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TREMP

Dissabte de fira a la capital del Jussà
El 8 de maig, Tremp convida a passejar pel m~nicipi i descobrir
la seva producció agroalimentària i l'artesania de proximitat
Tremp convoca aquest dissabte
una edició especial de la seva Fira
Pallars terra de corder. L'esdeveniment es defineix per la proximitat i en són protagonistes: els
productes del territori, en especial la carn de corder, l'artesania i
el comerç de la ciutat.
Així, tota la jornada del 8 de
maig tindrà lloc un mercat firal
que acollirà diversos productors
agroalimentaris i artesans de
proximitat. Els visitants de la fira
els trobaran distribuïts a la plaça
Capdevila i al Passeig del Vall.
A més en diversos aparadors
de les botigues de l'eix comercial de la ciutat, els passejants
podran veure una exposició amb
una petita mostra tant dels artesans participants al mercat de
dissabte com d'altres, i que ja està instal-lada des d'aquest dilluns
3 de maig.
Tant el dissabte com el diumenge, en horari de migdia, 7
restaurants de Tremp serviran
racions per emportar de Cassola de corder del Pallars, corder
certificat del Pallars cuinat amb
verdures de temporada i herbes
silvestres pròpies d'aquesta comarca.
Juntament, amb Obrador Xisqueta s'han organitzat dues activitats infantils: un taller de feltre
mullat, al matí a la rambla de Dr.
Pearson, i un conta-contes amb
la tècnica japonesa Kamishibai
del conte Xisca que tremoles? a

-

FOTO: Aj. Tremp I El municipi de Tremp tornarà a viure tot un seguit d'activitats relacionades amb el corder

la plaça de l'Església, a la tarda.
Dissabte al matí també tindrà
lloc el concert de Sporadik Brass,
músics de l'Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de
Lleida - OJC, organitzat pel Projecte Home, a les 12 al Pati de
l'Escola Valldeflors.
Per animar el consum de corder i de productes de proximitat,
durant tot el mes de maig tenen
lloc promocions a les carnisseries, bars i restaurants, de la comarca:
-A les carnisseries, les persones que comprin més de 20€ en
carn de corder rebran 1 butlleta
per participar en el sorteig d' un
total de 50 lots de Cadena de Valors, valorats en SO€ cadascun.
- Els que consumeixin plats
o tapes de corder als bars de
Tremp, optaran a 25 lots de Cadena de Valors valorats'també en
50€.
- Finalment, aquells que durant el mes de maig tastin un
menú o plat de corder als restaurants participants de la comarca,
podran aconseguir 1 dels 25 vals
de 50€ per bescanviar als restaurants del Pallars Jussà.
Més informació a http:l/alteugust.co mlwe bifi ra pallarsterradecorderl
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FOTO: Aj. Tremp I Carnisseries, bars i restaurants fan promoció de la carn de corder. A la dreta, un taller
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