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reportatge habitatge

Rehabilitar per repoblar

Nou municipis de Lleida participen en un pla pilot de la Generalitat amb ajuts per condicionar
habitatges buits i atreure noves famílies || Plantegen projectes que consistiran a adequar
equipaments com antigues escoles o casernes de la Guàrdia Civil en desús
x.r.

x.r. / c.s. / redacció

segre

L

a despoblació és un dels
problemes que afecten gran
part dels municipis de Lleida. Tanmateix, la crisi sanitària
de la Covid i l’impuls del teletreball han disparat l’interès
per viure als pobles, allunyats
de les massificacions. No obstant, molts s’han trobat amb un
problema, ja que tenen cases
buides, però o bé haurien de
rehabilitar-se o els propietaris
no volen posar-les de lloguer.
Aquesta situació, que també
provoca que els joves que volen emancipar-se hagin d’anarse’n a viure a altres municipis
en els quals hi ha habitatges
disponibles, ja es va detectar
molt abans de la pandèmia i
hi ha ajuntaments que ja van
impulsar plans d’ajuts per restaurar-los, com per exemple

Ciutadilla. Recuperaran pisos de
la caserna de la Guàrdia Civil.

Isona. Adequaran les antigues
escoles de quatre nuclis.
x.r.

demografia

El projecte arriba quan la
Covid i el teletreball han
disparat l’interès per
instal·lar-se als pobles
Montoliu de Lleida o la Granadella. Llardecans també activarà una línia de subvencions
dotada amb 20.000 euros per
rehabilitar immobles i posar-los
de lloguer.
A més, la conselleria de Territori ha convocat un programa
de subvencions, dotades amb
dos milions, per reactivar l’habitatge a les zones rurals, atreure famílies i repoblar els pobles
petits. La Generalitat ha seleccionat vint municipis, nou dels
quals de Lleida, perquè duguin
a terme proves pilot i condicionin cases perquè acullin nous
veïns.
Fins a vint-i-set localitats de
Lleida van optar a participar en
aquest pla i el Govern ha elegit
Ciutadilla, Maldà, Llardecans,
Almatret, Baix Pallars, Josa i
Tuixent, Isona i Conca Dellà,
Pinós i Riner. A més, Territori
preveu obrir al juliol una nova
convocatòria per als altres 352
pobles.
Els ajuntaments proposen
restaurar des d’antigues escoles
a Isona o casernes de la Guàrdia Civil en desús a Ciutadilla
fins a instal·lar plaques solars
amb bateries una casa ja moblada a Almatret per convertir-la
en un habitatge autosuficient
(vegeu les claus). L’objectiu és
oferir un lloguer assequible
per a famílies joves. Localitats
com Riner plantegen destinar
l’habitatge que rehabilitaran
a acollir refugiats, en el marc
d’una iniciativa de l’Associació
de Micropobles i el SOC.

Llardecans. Actuaran a la casa del
metge i antic consultori.
segre

Maldà. Compraran una casa i
habilitaran dos pisos.

El primer tinent d’alcalde d’Almatret, Fermín Esteban, i Tarragó davant la casa que s’adequarà.

Riner. Rehabilitaran un immoble
del nucli de Freixinet.

almatret

maldà

isona i conca dellà

z Ultimen la compra d’una casa moblada.
L’alcalde, Jordi Tarragó, va dir que la convertiran en un habitatge “autosuficient” i instal·
laran plaques solars amb bateries i climatització amb aerotèrmia, canviaran les finestres
i milloraran l’aïllament de la teulada.

z Preveu comprar una casa vella i habilitar-hi
dos pisos de lloguer social. El tinent d’alcalde
Sebastià Mata va indicar que “es tracta d’un
habitatge molt gran, d’uns 500 metres quadrats, que dona accés a dos carrers i que té
moltes possibilitats”.

z Isona rehabilitarà les antigues escoles de
quatre dels nuclis de població. L’alcaldessa,
Rosa Amorós, va explicar en aquest sentit
que actuaran als equipaments de Conques,
Sant Romà, Biscarri i Benavent. L’objectiu és
atreure un total de quatre famílies joves amb
fills.

llardecans

pinós

z El projecte se centra en la casa del metge
i en l’antic consultori. La primera edil, Carme
Pinyol, va explicar que anteriorment ja havien portat a terme alguna actuació a l’immoble i ara “acabarem la reforma” i, per exemple, instal·laran plaques solars.

z Actuarà en dos habitatges municipals (un
pis i una escola en desús a Vallmanya) i en
dos més de particulars que s’han afegit al
projecte. L’alcalde, Xavier Vilalta, va assegurar que busquen “famílies amb nens” que
puguin anar a l’escola d’Ardèvol.

z Rehabilitarà un pis de dos habitacions situat a l’edifici que havia acollit fa anys la seu
consistorial. Prioritzaran el lloguer a treballadors d’equipaments públics o municipals
com l’escola o el consultori mèdic.

ciutadilla

riner

baix pallars

z Recuperarà quatre dels set pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil. L’alcalde, Òscar Martínez, va assegurar que volen “fixar
població, especialment gent jove i si és possible amb nens petits, a la localitat oferint-li
un lloguer a un preu assequible”.

z Rehabilitarà un immoble del nucli de Freixinet situat al costat del local social. L’alcalde,
Joan Solà, va assenyalar que “segurament”
es destinarà a acollir una família de refugiats,
en el marc del programa de l’Associació de
Micropobles i el SOC.

z El consistori col·labora amb la Cooperativa
d’Habitatge la Tremolina al poble de Gerri de
la Sal, que està rehabilitant una antiga era
del poble per donar cabuda a quatre unitats
familiars. Hi haurà espais comunitaris, una
sala polivalent i un obrador.

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

Pallars/Alta Ribagorça
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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

energies protestes

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

Lectura del manifest per un canvi de model energètic davant de l’ajuntament d’Isona.

Marxa lenta al Jussà contra els
macroparcs solars i eòlics
Unes 300 persones a la mobilització d’Isona i Tremp
Comiols i va anar fins a Isona i
Tremp, on es va llegir un manifest en el qual s’exigeix la derogació del decret llei 16/2019 de
la Generalitat, que ha permès
l’impuls de desenes de projectes de centrals solars i eòliques
al territori, i una moratòria de
tots els projectes que han anat
entrant recentment, va explicar Jordi Panisello, membre de
Salvem lo Pallars.

serveis equipaments

Va afegir que el decret representa per a les empreses
especuladores tenir “barra
lliure” per implantar macroprojectes al Pallars. Va assegurar que les mobilitzacions
seguiran. Al Pallars han passat
un primer tràmit tretze parcs
solars de divuit de plantejats.
En la marxa també va participar la diputada d’ERC Meritxell Serret.

❘ la vall de boí ❘ La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
(CHE) treballa en un projecte per reduir el risc d’inundacions al riu Noguera de
Tor, que es va desbordar i
va ocasionar danys durant
les riuades del 2013. La proposta inicial, encara en procés d’elaboració, planteja
eixamplar el curs canviant
l’emplaçament de murs de defensa actuals i restaurar els
boscos de ribera. També preveu crear canals perquè, en
cas d’avinguda, l’aigua torni
al seu curs habitual. Tècnics
d’aquest organisme estatal
es desplaçaran aquest mes a
l’Alta Ribagorça per presentar aquesta iniciativa.
Part de les mesures que es
plantegen per reduir el risc
d’inundacions passen per recuperar l’aspecte natural de
la Noguera de Tor, un plantejament que contrasta amb
la tendència en anys anteriors a canalitzar els cursos
i construir murs de contenció. De fet, aquest projecte
s’emmarca en l’Estratègia
Nacional de Restauració de
Rius del Govern espanyol.
La Noguera de Tor és per ara

promoció rutes
ajuntament de la vall de boí

Damià Calvet va visitar les instal·lacions de l’escorxador de Sort.

La majoria dels senyals s’han renovat.

Calvet assegura que l’escorxador
de Sort fixarà la població

Nova senyalització a les rutes
ciclistes de la Vall de Boí

ovina de la comarca. Segons
Calvet, projectes com el de
Sort posen en relleu el producte local, cohesionen el territori
i ajuden a fixar població i activitat econòmica a les zones de
muntanya. L’ampliació dona
servei a la gestió de la carn
de les explotacions ramaderes locals.

❘ La vall de boí ❘ L’ajuntament de
la Vall de Boí està renovant i
canviant la senyalització de
totes les rutes ciclistes del
municipi. Es tracta de tres
circuits per a bici de carretera, cinc per a la pràctica del
trail i cinc més per a les rutes
BTT, amb diferents nivels i
dificultats. Amb el pas del

l’únic riu que hi està inclòs a
tot Catalunya.
Un dels principals objectius d’aquesta actuació és
millorar la seguretat del poble de Barruera davant de
riuades. Segons la cartografia de zones inundables de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, l’àrea de flux
preferent de les aigües en cas
d’avingudes de la Noguera de
Tor arriba actualment fins a

més seguretat

La mesura preveu
augmentar la seguretat
del poble de Barruera
per possibles riuades
l’escola Vall de Boí. Així mateix, el projecte inclou també
la possibilitat d’afavorir usos
turístics i recreatius del riu,
amb la construcció d’un passeig a la ribera dotat amb senyalització temàtica. La Noguera de Tor és el principal
afluent de la Noguera Ribagorçana que discorre per la
Vall de Boí. Naix a Aran fins
a unir-se amb la Ribagorçana
al Pont de Suert.

certàmens

territori i sostenibilitat

❘ Sort ❘ El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià
Calvet, va visitar ahir les
obres de millora i ampliació
de l’escorxador de Sort, que
han permès condicionar l’espai com a obrador de la sala
d’especejament i manipulació
artesanal de la carn per potenciar la producció bovina i

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

Projecte per reduir el
risc d’inundacions
a la Noguera de Tor
r. r

❘ tremp ❘ Més de tres-centes persones van participar ahir en
una marxa lenta de vehicles al
Jussà contra l’allau de projectes de centrals solars i eòliques
i per sol·licitar un canvi de model. La protesta, coordinada
per la Xarxa per la Sobirania
Energètica i la Xarxa d’Entitats
per una Transició Energètica
Justa, es va iniciar al port de
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aigües planificació

salvem lo pallars

E. Farnell

comarques

temps, la senyalització s’ha
fet malbé i ara s’ha portat a
terme una revisió i manteniment, així com un repàs de
tots els circuits.
Encara queda pendent la
revisió i canvi de senyals de
les rutes pròximes a l’estació
d’esquí de Boí perquè encara
hi ha neu.

Promoció de
la carn de
corder a la fira
de Tremp
❘ t r em p ❘ Tr e mp c elebr a
aquest cap de setmana una
edició de la Fira Pallars
Terra de Corder adaptada
a la situació epidemiològica. La proposta Tastets de
Fira dona protagonisme als
productes del territori, en
especial a la carn de corder,
l’artesania i el comerç de la
ciutat. Ahir es va celebrar
un mercat firal de productors i artesans als carrers
de Tremp i al migdia els
restaurants van servir racions per emportar de suquet de corder. La previsió era servir al voltant de
set-centes racions a 5 euros
cadascuna. Complementen
el programa un concert de
Sporadik Brass i els sortejos a les carnisseries, bars
i restaurants de Tremp de
productes locals.
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ensenyaments postobligatoris preinscripció
segre

segre

L’augment més notable és a batxillerat, amb 98 nous grups.

L’oferta guanya
més grups i
es diversifica

Arreu de Catalunya s’implantaran dotze nous cicles.
b.g

|| El Centre d’Esports de Muntanya
del Pallars incorpora el doble títol de
batxillerat i ensenyaments esportius

E

l curs 2021-2022 afegeix
una nova baula. Dimarts
que ve s’obre la preinscripció en ensenyaments postobligatoris,
que convoca a les aules
lleidatanes uns 8.000 alumnes
de cicles formatius i uns 5.000
de batxillerat. Alguns podran
cursar la doble titulació de batxillerat i ensenyaments esportius
a l’institut Centre d’Esports de
Muntanya del Pallars, un dels sis

nous centres que l’impartiran.A
més, aquest centre, juntament
amb l’escola de tècnics de la Val
d’Aran, incorpora noves especialitats com muntanya mitjana,
barrancs i escalada, en substitució d’un antic títol LOGSE.
Serà una de les novetats d’un
curs que guanya 261 grups (el
gruix d’itineraris formatius específics), fins a comptabilitzar
un total de 8.267 grups arreu de
Catalunya. Guanya pes el bat-

Els tràmits per fer la preinscripció són totalment electrònics.

xillerat, que suma noranta-vuit
grups més, i se n’afegeixen trenta-cinc al cicle de grau mitjà i
vint al de grau superior. Per
primer cop, s’implanten dotze
nous cicles formatius, que abracen tant cicles de grau bàsic com
itineraris de formació específics,
FP a distància o arts gràfiques,
entre d’altres.
També veuen la llum dos nous
instituts de formació professional, un a Mercabarna, centrat en
l’àmbit agroalimentari, i l’altre
a l’institut Antoni Algueró, a
Sant Just Desvern, que formarà
en arts plàstiques, tots dos amb
cinc cicles formatius.
Pel que fa al batxillerat, amplia l’oferta de la modalitat artística al sumar tres nous centres a Torelló, Sant Quirze del
Vallès i Sant Celoni. I per tal
de retornar al sistema educatiu aquells que van abandonar
les aules sense títol, potencia el
programa noves oportunitats
afegint vint grups més de cicle
de grau bàsic i tres de la nova
formació professionalitzadora.

calendari

Batxillerat i CFGM

De l’11 al 17 de maig es podrà
inscriure en batxillerat i cicles de
grau mitjà. La matriculació serà
del 12 al 16 de juliol.

CFGS

En grau superior, el termini s’obre
del 25 al 31 de maig. Hauran de
matricular-se del 19 al 23 de juliol.

Formació i inserció
Obren el termini aquest dilluns i
es perllonga fins al 21 de maig.

Altres estudis

Per seguir cursos d’especialització
caldrà preinscriure’s de l’1 al 7 de
juliol. I arts escèniques, fins al 4
de juny.

Procés electrònic
Els tràmits s’hauran de fer totalment electrònics.
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HORòSCOP
www.jordioslo.com

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Deixeu enrere el passat,
resumiu el present i implementeu un pla precís. No espereu
que ningú faci la feina per vosaltres.
Les promeses buides són evidents;
investigueu vosaltres mateixos.
TAURE 20-IV / 20-V.
Observeu les possibilitats
que teniu i considereu què
us fa feliços. No assumiu responsabilitats que no us pertanyen. Utilitzeu l’encant i intel·ligència per ser
més hàbils que els altres.

Projecte Home

j.gómez

BESSONS 21-V / 20-VI.
La superació personal, envoltar-vos de persones que
lluiten per una millor qualitat de
vida i posar fi a passatemps permissius us farà sentir bé i us portarà cap
a un futur millor.
CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Una situació inestable es
convertirà en un estira-i-arronsa emocional entre vosaltres i
algú proper. Manegeu els assumptes
amb compte i feu el que sigui millor
per a tots els involucrats.
LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Amb el vostre encant superareu amb escreix qualsevol obstacle que enfronteu. Una
actitud positiva juntament amb una
ment oberta us ajudaran a convertir
una cosa negativa en positiva.

OJC i Projecte Home s’uneixen en
un nou projecte social i musical
El pati de l’Escola Valldeflors de Tremp va acollir ahir el concert que l’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida-OJC
va oferir al costat d’un grup d’usuaris del servei que l’ONG contra les addiccions Projecte
Home Catalunya té a la localitat.
ajuntament de rosselló

El Poal celebra els cent anys d’independència de Bellvís
El Poal va celebrar ahir el centenari de la independència del municipi del de
Bellvís, al qual pertanyia des del 1788. L’acte va comptar amb el president
de la Diputació i alcalde de Bellvís, Joan Talarn, i el president del consell del
Pla i alcalde del Poal, Rafel Panadés. El president de Mascançà, Jaume Suau,
va donar detalls del procés i va explicar que el primer projecte que va iniciar
el Poal després de ser independent va ser reclamar un centre educatiu.
ajuntament de la seu d’urgell

La Seu ret
homenatge a
Palmira Jaquetti
Rosselló acull la presentació del
llibre d’Antonieta Jarne
Antonieta Jarne, professora d’Història contemporània de la UdL, ha presentat aquesta
setmana el seu llibre Carrer Galera, 5 en un
acte organitzat per la biblioteca de Rosselló,
amb la col·laboració de Pagès Editors, i que es
va dur a terme a la Sala de Plens del consistori.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Avalueu qualsevol situació
que teniu davant i feu canvis que eliminin l’estrès que enfrontareu si continueu per un camí que
us manté com a ostatge. Poseu fi a
la despesa emocional.
BALANÇA 23-IX / 22-X.
Sou al camí correcte, així
que no vacil·leu sobre el
següent que heu de fer. Abraceu el
futur, apreneu el que pugueu i comenceu a fer les jugades que us
posicionin per a un futur millor.
ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Poseu l’energia on faci falta
i acabeu el que comenceu.
Els canvis que fareu us ajudaran a
avançar amb optimisme. Utilitzeu la
imaginació i desenvolupareu una
manera d’accelerar els plans.

La sala La Cuina de la Seu
d’Urgell acull l’exposició
Llum a l’Ànima. Palmira
Jaquetti 1895-1963, que
va ser inaugurada ahir per
l’alcalde, Jordi Fàbrega,
i la directora de Cultura
Popular, M. Àngels Blasco, entre d’altres. Dona
a conèixer el llegat de la
folklorista.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Presteu atenció als detalls
i al que els altres han de dir.
Amplieu la perspectiva i feu-vos
càrrec del futur passant temps amb
persones que comparteixen les vostres preocupacions.

Urban Sketchers Lleida

Els Urban Sketchers
s’inspiren en
Torrelameu i en
Juanjo Garra
Una vintena de membres dels
Urban Sketchers Lleida van
participar ahir en una sortida a Torrelameu, convidats
per l’ajuntament. Els va facilitar un mapa amb punts
d’interès per buscar on fer els
seus dibuixos, que es podran
contemplar fins al dia 14 al
consistori. Algunes de les últimes obres estan dedicades
a Juanjo Garra.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No permeteu que un problema amb un amic o familiar us consumeixi. No entreu en
una batalla emocional per una cosa
que no podeu canviar. Enfoqueu-vos
en la família i a millorar la vida.
AQUARI 20-I / 18-II.
Feu el que us fa feliços. No
cediu a les necessitats d’altres persones. Presteu atenció a la
forma en què us veieu i us sentiu, i
feu millores que us elevin la moral.
Feu-vos càrrec dels problemes.
PEIXOS 19-II / 20-III.
No correu riscos amb la
salut, les relacions properes
o els diners. Una aliança d’empreses
pot atreure-us però, al final, desitjareu no haver-vos associat amb algú.
Quedeu-vos a prop de casa.

