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El Pirineu concentra la majoria de 
pobles amb risc de despoblament 
Un estudi de la Universitat de Lleida revela que a 
Catalunya hi ha 200 municipis en situació crítica 
Un estudi de la Universitat 
de Lleida constata que 
200 municipis catalans 
estan en situació crfttca 
de despoblament, una 
norantena d'ells a la 
demarcació de Lleida. 

lleida 
ACN 
Un estudi de la Universitat de· 
Lleida (UdL), dut a terme per Ig
nasi Aldomà i Josep Ramon Mò
dol, constata que hi ha 200 mu
nicipis catalans en situació crítica 
de despoblament, una norantena 
dels quals es troben a la demar
cació de Lleida. L'estudi alerta so
bretot de la situació de municipis 
com Cava o Josa i Tuixent, tots 
dos a l'Alt Urgell. 

FOTO: Aj. Cava I Cava és el poble català amb més risc de despoblament 

De fet, les localitats en risc es 
concentren, majoritàriament, a 

les comarques del Pirineu i el Pre
pirineu com els Pallars -on hi ha 
pobles com Tírivia-, el Solsonès, 
l'Alt Urgell, la Noguera o el Ber
guedà. Pel que fa a la franja entre 

El Patronat de Turisme de 
Lleida participa al saló B-Travel 
per fomentar r oferta local 

les comarques de Lleida i el Camp 
de Tarragona, els municipis més 
afectats es troben a les Garrigues 
-sobretot Granyena-, la Conca de 
Barberà i el Priorat. A les Terres 

pel conseller d'Empresa i Treball, 
Roger-Torrent i romandrà obert al 
públic fins diumenge. 

de l'Ebre, destaquen la Terra Alta 
i la Ribera d'Ebre. L'informe expli
ca que la renovació generacional 
ve, sobretot, d'immigració d'ori
gen estranger que "es comporta 
en funció de les necessitats del 
mercat de treball i informacions 
de reclam". 

L'estudi també remarca la de
pendència i evolució del procés 
de terciarització de l'economia 
catalana que el 2019 ja compta
va amb més del 78% dels llocs de 
treball ubicats al sector i el seu 
límit a determinades zones de 
muntanya. A més, dibuixa una 
estreta relació del sector serveis 
i l'ocupació femenina a nivell co
marcal. Els resultats de l'informe, 
presentats per la Comunitat CO 
Rural, seran revisats i actualitzats 
anualment per· a seguir-ne la seva 
evolució. 

OOta Ribagorça 
promociona la seva 
oferta turística als 
autobusos ALSA 

Des de principis de juny i fins a 
mitjans de setembre, I.Jn auto
bús de la companyia ALSA que 
cobreix el trajecte de Barce
lona-Lleida-Val d'Aran, circula 
amb una imatge promociona! 
sobre l'Alta Ribagorça retolada 
a la part posterior. S'hi poden 
veure imatges de la nova ruta 
del camí de Sant Jaume que 
passa pels Pirineus i del centre 
de BTI de l'Alta Ribagorça. 

El PSC demana 
modernitzar el 
canal d'Urgell amb 
els fons de la UE 
La diputada del PSC per Lleida, 
Pirineu i Aran al Parlament de 
Catalunya, Sílvia Romero, va la
mentar que "la Generalitat no 
hagi inclòs la modernització del 
Canal d'Urgell en el llistat de 
projectes presentats al Govern 
espanyol per tal que siguin be
neficiaris dels fons europeus 
del Programa de Recuperació, 
resiliència i transformació". 

El Patronat de Turisme de la Di
putació de Lleida participa al sa
ló B-Travel de Barcelona amb una 
aposta pel turisme de proximitat 
i amb l'objectiu de "poder millo
rar els resultats de l'estiu de l'any 
passat, que ja van ser bons a la 
zona del Pirineu, i poder-los fer 
extensius al conjunt de la demar
cació de Lleida", expliquen des la 
Diputació de Lleida. 

El Patronat de Turisme dispo
sa al saló B-Travel de l'espai "Ara 
Lleida", de 48 metres quadrats, 
dins l'estand de Catalunya de 
l'Agència Catalana de Turisme, 
on hi ha present l'oferta turística 
dels consells comarcals del Piri
neu de Lleida i l'espai "Terres de 
lleida", amb l'oferta dels consells 
comarcals de la Plana de Lleida. 

El Saló va ser inaugurat ahir 

La vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, Rosa Pujol, va desta
car l'aposta del Patronat pel tu
risme de proximitat "en uns mo
ments més necessaris que mai si 
tenim en compte el perfil del vi
sitant que rebrem aquest estiu a 
les comarques del Pirineu i lleida 
que preveiem que serà, com l'any 
passat, majoritàriament públic 
català i de proximitat". L'estiu del 
2020 tres de cada quatre turis
tes que es van allotjar als establi
ments d'hoteleria del Pirineu i les 
Terres van ser catalans. 

FOTO: D.L. I El conseller Torrent va inaugurar ahir el saló B-Travel 
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