
18 COMARQUES 1 DIMARTS 1 DE MAR~ DE 2022 

Més de 730 persones a Lleida 
rebran la prestació de persona 
cuidadora no professional 
Un total de 731 persones de la 
demarcació de Lleida podran re
bre la prestació per a persones 
cuidadores no professionals, 
després que el Departament de 
Drets Socials ha eliminat el ter
mini suspensiu de 18 mesas. A 
partir del mar~, la prestació es 
podra cobrar un cop aprovada, 
el que afectara també a les per
sones que actualment es traba
ven en espera d'aquests 18 me
sos. Els nous usuaris i usuaries 
de la prestació se sumaran a les 
5.886 persones que ja la reben 
actualment en aquest territori, 
amb el que s'arribara els 6.617 
beneficiaris de la prestació a les 
comarques lleidatanes. S'ano
mena cuidador o cuidadora no 
professional aquel! familiar, fins 

Han eliminat 
el termini 

suspensiu de 
18 mesas 

a tercer grau de parentiu, que 
conviu amb la persona en situ
ació de dependencia i l'atén de 
forma continuada. l'ajut pro
mou el manteniment a la propia 
llar de les persones amb grau de 
dependencia reconegut que, en 
optar a ser ateses al seu entorn 
familiar, reben una prestació 
economica per a cures en l'en
torn familiar. 

La Segarra prepara actes en 
diversos municipis per tal 
de reivindicar al 8 de Mar~ 
Com cada any des del SIAD (Ser
vei d'lnformació i Atenció a les 
Dones) del Consell Comarcal de 
la Segarra, juntament amb al
tres organitzacions, es realitzen 
un conjunt d'actes en l'emmar
cament del Dia Internacional de 
la Dona. Enguany es duran a ter
me diferents actes a la comarca, 
durant tot un mes, des del di a 28 
de febrer fins al27 de mar~. Dins 
del programa trobem activitats 
a Tora, Guissona, Cervera, Con-

cabella, les Pallargues, Torrefeta 
i Florejacs i Sant Guim de Freixe
net. No obstant aixo, també es 
portaran a cap actes a les xarxes 
socials i als patis deis instituts de 
la Segarra. A Cervera si tara la 
Lectura de Manifest, la projecció 
del documental No eren bruíxes, 
la visita guiada La casa en feme
ní i el concert de Rita Barber. A 
Guissona, al seu torn, s'hi taran 
diversos actes alllarg del mes de 
mar~. 
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Caprabo reprén les sessions 
d'alimentació a les escoles 
Caprabo repren les activitats 
presencials de les activitats de 
'Tria Bo, Tria Sa', el Programa 
Educatiu per a una Alimentació 
Saludable destinat a menors de 

2 a 12 anys. Enguany, hi partici
pen un total de 253 escales d'ar
reu de Catalunya. La demarcació 
de Lleida suma 37 cof.legis, un 
15% del total. 

La població estrangera 
augmenta a I'Ombit de 
Ponent un 1,8% 1' any 
2021 segons l'ldescat 
Les Garrigues, I'Aita Ribagorc;a, I'Ait 
Urgell i el Sobira lideren els increments 
Lleida 
ACN 
La població estrangera resident 
a Ponent ha crescut un 1,8% el 
2021, segons l'lnstitut d'Estadís
tica de Catalunya (ldescat), que 
mostren diferencies en l'evolució 
per territoris. 

La població estrangera resi
dent a Catalunya era, a 1 de ge
ner del 2021, d'l.250.665 per
sones, xifra que representa el 
16,1% de la població catalana. El 
nombre d'estrangers ha disminu
·¡t en 9.954 persones amb relació 
a un any enrere, una disminució 
interanual del 0,8%. En el mateix 
període, la població de naciona
litat espanyola experimenta un 
decreixement de 7.163 perso
nes. l'evolució de la població es
trangera el darrer any presenta 
diferencies al territori catala. A 
28 comarques i !'Aran registren 
augments, mentre que hi ha 13 

Junts defensa 
un "procés 
participatiu 
real" sobre els 
Jocs Olímpics 
La vicepresidenta i portaveu de 
JxCat, Elsa Artadi, va reclamar 
ahir "un procés participatiu real" 
al Bergueda, el Solsones i el Ripo
lles sobre la candidatura olímpica 
deis Pirineus. Pera Artadi, aques
tes comarques han de tenir "al
gun grau de participació que s'ha 
d'acordar amb ells" en la consul
ta que es tara a la ciutadania de 
I'Ait Pirineu i !'Aran, veguería de 
la qual no formen part. Ho va dir 
en una roda de premsa aquest di
lluns en que ha apostat per "bus
car l'equilibri" entre el pes de I'Ait 
Pirineu i aquestes tres comar
ques, que "no s'han d'excloure", 
va advertir. 

El Parlament va aprovar la 

Per contra, el 
Pallars J ussa 
registra un 

descens 

comarques que registren dismi
nucions. 

Per ambits territorials, es re
gistren disminucions a l'area me
tropolitana (1,7%), les comarques 
gironines (0,2%) i el Camp de 
Tarragona (0,2%). Els altres am
bits presenten augments, espe
cialment el Penedes (1,9%), Po
nent (1,8%) i les Terres de I'Ebre 
(1,7%). Els majors augments es 
registren a les Garrigues (6,3%), 
I'Ait Urgell (5,5%), el Pallars Sobi
ra (5,5%), I'Aita Ribagor~a (5,1%) 
i el Moianes (5,0%). Les majors 

disminucions es registren al Bar
cerones (2,7%), el Girones (2,5%}, 
I'Ait Penedes (2,4%), la Cerdanya 
(2,3%} i el Pallars Jussa (2,2%). 

Les proporcions més elevades 
de població estrangera es regis
tren a les comarques de la Segar
ra (27, 7%), I'Ait Emparda (24,9%), 
el Barcelones (20,8%), el Girones 
(20,6%), la Selva (20,4%) i el Baix 
Emparda (20,0%). Per contra, les 
menors proporcions de població 
estrangera es traben a les comar
ques del Moianes {9,4%), el Valles 
Oriental (9,5%), el Pallars Sobira 
{9,5%), I'Anoia (9,6%) i el Bergue
da (9,8%). 

La presencia d'estrangers esta 
molt relacionada amb la granda
ría deis municipis. Els municipis 
amb percentatges més alts d'es
trangers són Barcelona (21,3%), 
els de més de 100.000 d'habi
tants {17,6%) i els de 10.000 a 
50.000 habitants (15,4%). 
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setmana passada una moció que 
instava el Govern a consensuar 
amb el Bergueda, el Solsones i el 
Ripolles la seva incorporació a la 
consulta per decidir sobre els Jocs 
Olímpics d'hivern del 2030. 

L'ús del terme "consensuar" ha 
generat diverses interpretacions, 
des deis qui creuen que significa 

que els berguedans, els solsonins 
i els ripollesos han de votar en 
igua ltat de condicions fins als qui 
opinen que han de ten ir ve u en el 
disseny de la candidatura, pero 
sense participar a la votació. Se
gons Artadi, aquesta moció obliga 
a treballar "com s'aterra aquesta 
consulta al territori". 
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