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Mig centenar d'entitats de
Barcelona es concentren per
rebutjar els Jocs d'Hivern
Mig centenar d'entitats i associacions veïnals i socials de Barcelona van rebutjar ahir la candidatura dels Jocs Olímpics d'Hivern
Barcelona-Pirineus 2030 i van
mostrar la seva solidaritat amb
la plataforma #StopJJO en la
concentració celebrada aquest
dijous al mati a la plaça Sant Jaume de Barcelona. les organitzacions es van posicionar contra
l'esdeventment perquè diuen
que no beneficia el territori, sinó les "elits", com ho van fer,
segons ells, els Jocs Olímpics de
Barcelona 1992, el Fòrum de les
Cultures del 2004, el BCN World o la Copa Amèrica de vela del
2024. A més, van fer una crida a
assistir a la manifestació del 15
de maig a Puigcerdà, i estan organitzant autobusos per anar-hi

Fan una crida
a assistir a la
manifestació
del lS de maig
des de l'àrea metropolitana. Trini Cruzado, del Sindicat de llogateres, va dir que els jocs serien
un projecte similar als de les ampliacions del Port de Barcelona i
dels aeroports del Prat i Girona,
el circuit de Montmeló, el fallit
Museu Hermitage de Barcelona,
el projecte del BCN World a Tarragona i la Copa Amèrica de Vela
a Barcelona el 2024.

La Diputació participarà a
la Fira Q de Balaguer per
apropar els productes locals
la Diputació de lleida serà present a la Fira Q de Balaguer amb
un escenari dins l'espai de producte de proximitat. Aliments
del territori i tu. l'espai comptarà amb la participació de diferents productors i associacions
de productors que donaran a
conèixer els seus productes. Així

Cs exigeix que
es compleixi
la llei de
banderes a
Alcoletge
El regidor de Ciutadans a Alcoletge, Daniel Rubio, lamenta
que l'equip de govern d'aquest
municipi es negui a celebrar
el dia d'Europa el 9 de maig.
Daniel Rubio va sol·licitar en
el prec en el ple del 27 d'Abril
que es pengés la bandera de
la UE, l'espanyola, la catalana
i la del municipi al balcó del
consistori i que romanguessin
allà per a complir amb la normativa vigent. No obstant això,
l'equip de govern va respondre
que "a ells només els representaven la senyera i la bandera
d'Alcoletge".

ho va explicar la tècnica de Fires,
Antonieta Martínez, que també
recorda que en aquest espai hi
haurà, organitzada per l'Associació Gastronòmica i Cultural del
Comtat d'Urgell, la ja tradicional
Mostra de coques de recapte i
samfaina amb 16 forners de Balaguer i comarca.

El nombre d'aturats a
Lleida disminueix en
9.900 persones durant el
primer trimestre de l'any
S'han recuperat 6.700 llocs de treball
i es torna a nivells d'abans del Covid
lleida
ACN
les comarques de Ponent i l'Alt
Pirineu i Aran han tancat el primer trimestre de l'any amb
15.200 persones a l'atur; són
9.900 menys que al final del quart
trimestre de l'any passat, quan al
desembre de 2021, a la demarcació hi havia 25.100 aturats. la taxa d'aturats ha baixat de 1'11,21%
al 6,91%. Segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA)
publicades aquest dijous, durant
aquest trimestre a lleida s'han
recuperat llocs de treball, un total
de 6. 700 ja que s'ha passat dels
198.600 ocupats que hi havia al
final del quart trimestre de l'any
passat, a 205.300.
És un volum d'ocupació similar
al que hi havia al darrer trimestre
de 2019, abans de la pandèmia,
quan a la demarcació hi havia
206.500 persones amb feina. Per

sectors, el de serveis és el que
més llocs de treball ha incrementat (9.400) passant dels 126.100
que tenia a finals de 2021 a
135.500. la construcció també
puja 2.400 llocs de treball, passant de 13.800 al final del quart
trimestre a 16.200 actualment.
En perden l'agricultura, uns 4.600
llocs de treball, i la indústria, 600.
A Catalunya, la taxa d'atur durant el primer trimestre va incrementar-se una dècima respecte
a finals de 2021, situant-se en
el 10,23%. Malgrat el repunt, es
tracta de la segona taxa més baixa des de 2008 i es manté més
de tres punts per sota la mitjana
espanyola, amb una taxa d'atur
del 13,65%. Catalunya va tancar
el primer trimestre amb 394.200
desocupats, 1.200 menys respecte al darrer desembre i 105.500
menys en comparació a l'exercici anterior. Pel que fa a les da-

des d'ocupació, el país sumava
més de 3,45 milions de persones
ocupades el darrer dia de març,
40.900 menys que el darrer trimestre però 83.400 més en termes interanuals.
El Govern considera que les
darreres dades de I'EPA posen de
manifest "la solidesa i la resiliència" del mercat de treball català.
En una roda de premsa celebrada
aquest dijous, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va
destacar la millora interanual de
les dades d'ocupació i va posar en
valor "l'esforç del teixit empresarial i de la Generalitat" amb la posada en marxa de polítiques actives d'ocupació, ajudes i polítiques
d'estímul al consum. Malgrat que
Catalunya ha perdut ocupats en
termes intertrimestrals, Torrent
va assenyalar que la reducció és
un símptoma d'una "normalització" que ja estava prevista.

El Patronat de Turisme aprova
una subvenció de 200.000
euros als consells comarcals
El Consell d'administració del Patronat de Turisme ha aproVat la
concessió d'una subvenció als
consells comarcals de la demarcació per un import de 207.000
euros destinats a la promoció
turística del territori. l'import de
la subvenció per a cada consell
comarcal és de 18.000 euros, excepte el de la Cerdanya, dividida
en dues demarcacions, que serà
de 9.000 euros.
Per la seva banda, la Val d'Aran
no figura entre els beneficiaris
d'aquests ajuts, atès que la collaboració en matèria turística es
regeix pel conveni marc de collaboració signat amb el Conselh
Generau d'Aran i la Diputació de
lleida. la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol,

•

Destinada a
la promoció
turística del
territori

va remarcar la importància que
aquests ajuts tenen per als consells comarcals, atès que ajuden
al finançament de la despesa corrent derivada de l'organització i
el desenvolupament de diferents
actes de promoció d'activitats i
esdeveniments de caire turístic
al llarg de tot l'any sota el paraigua de la marca Ara lleida i amb
l'objectiu de promocionar i difon-

FOTO: Patronat Turisme I La Val d'Aran no figura entre els beneficiaris

dre el conjunt de l'oferta turística
del territori. l'atorgament de la
subvenció restarà condicionat al
compliment de les condicions establertes a l'article 6 de les Bases
Específiques per a la concessió de
subvencions per a la promoció turística i la temporalitat de l'execu-

ció de les activitats a fer comprendrà el termini entre 1'1 de gener i
el 31 de desembre de 2022.
D'altra banda, el Patronat editarà un manual de promoció i
venda amb tota la informació dels
serveis i productes turístics que
ofereixen les agències de viatges.

DIVENDRES 29 D'ABRIL DE 2022

L'Alt Pirineu i Aran volen
prevenir el consum
d'alcohol entre menors
La regió duplica en un any el nombre
de requeriments vinculats als botellots

Els Bombers fan
dos obertures
de cases a les
Borges i Cervera
Els efectius dels Bombers de la
Generalitat van realitzar ahir
dos serveis d'obertures d'habitatges. A les 10.28, es van
dirigir a Cervera per obrir la
porta del bany d'una persona
que estava indisposada a dins.
Més tard, van fer obertura
d'habitatge a les Borges Blanques per una persona gran.

Apaguen el foc de
quatre contenidors
a ,. "'- na i Tàrreg
Els Bombers de la Generalitat
van treballar ahir a la matinada
en l'extinció de quatre incendis
de contenidors. En primer lloc,
van rebre un avís a les 04.49 hores per un foc de contenidor a
Vila-sana, el qual van poder apagar ràpidament. En segon lloc,
van rebre un nou avís a les 05.12
hores. Aquest cop, els Bombers
va fi apagar tres contenidors cremant situats al número 3 del carrer dels Capellans a Tàrrega.

Ferit lleu el conductor d'un turisme en
sortir de la via i bolcar a la C-451 a Solsona

Tots els Centres d'Atenció
Primària (CAP) de l'Alt
Pirineu i Aran participaran
en un programa pilot que
té com a objectiu prevenir
I abordar els problemes
associats al consum
d'alcohol entre els menors.

La carretera C-451, en direcció a Solsona, va registrar ahir al migdia
una sortida de via d'un turisme que va bolcar. En aquest sentit, els
serveis d'emergències va ser informats del sinistre vora les 13.19 hores. L'accident es va produir al punt quilomètric 45. En arribar al lloc,
el SEM va traslladar al conductor, ferit lleu, al CAP de Solsona.

La Seu d'Urgell

Suspenen un judici perquè l'acusat de
dos delictes d'abús sexual no es presenta

ACN
La idea és que pugui arrencar
aquest estiu, un cop completats
els t reballs previs que s'estan fent
actualment, i que els professionals de pediatria puguin donar
informació als nens d'entre 9 i 16
anys, valorar i intervenir en possibles situacions de risc i acompanyar a les famílies en aquest procés. El pla es va donar a conèixer
en una jornada sobre la gestió
del bot ellots, un fenomen que va
suposar que, l'any passat, gairebé es doblessin els requeriments
d'aquest tipus al conjunt de la Regió Policial del Pirineu Occidental.
El programa pilot permetrà fer
un abordatge més complert sobre el consum d'alcohol entre els
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FOTO: ACN I Assistents a la jornada sobre el botellot a l~lt Pirineu i Aran
menors que el que s'està duent a
terme actualment per part dels
equips de pediatria i també tindrà en compte els diversos segments d'edat. Així ho va dir Ana
lsabellbar, de l'Àrea de Projectes i
Recursos en Prevenció i Reducció
de Danys que depèn de la secretaria de Salut Pública. La idea és
que s'acabi elaborant una guia i
que el model que s'implementi a
l'Alt Pirineu i Aran es pugui acabar

L'Audiència de Lleida va suspendre el judici d'ahir contra un acusat de
dos delictes d'abús sexual a menor de 16 anys, ja que aquest no va
ser localitzat. Els fets van ocórrer a Balaguer l'any 2019. L'acusat va
conèixer a la víctima a través d'una xa rxa social i també va mant enir una relació amb la germana de la menor. Demanen 4 anys de presó.

estenent a la resta de Catalunya.
lbar va insistir en la necessitat que els agents implicats en
l'organització de diferents celebracions acompleixin criteris de
salut pública per aconseguir que
aquestes siguin unes "festes de
qualitat". I va recordar que el fenomen del bote llot és "molt complex i polièdric" i que cal tenir en
compte totes les perspectives i
no criminalitzar el col·lectiu.

Ecologistes
demanen auxiliar
l'os Nere vist
amb problemes
per caminar
Un t otal de sis entitats ecologistes veuen "indispensable esbrinar i auxiliar" l'os Nere vist darrerament amb problemes per
caminar, segons va comunicar el
Conselh Generau d'Aran. Aquestes associacions creuen que el
plantígrad tindrà "seriosos problemes per alimentar-se". Per
això van demanar que es prepari un dispositiu amb equips de
les dues vessants del Pirineu per
"anest esiar Nere, fer un diagnòstic del seu estat de salut i prendre les mesures oportunes" sigui per curar-lo in situ, sigui per
traslladar-lo de forma provisional
a unes instaHacions adequades

FOTO: Conselh Generau d'Aran I L'os Nere, el més vell del Pirineu
sense contacte amb l'ésser humà
per després poder tornar-lo a la
muntanya. El Conselh Generau
d'Aran comunicava el passat dia
25 d'abril que el darrer albirament de l'os Nere, amb dificult ats locomotrius, motivava l'inici
d'un seguiment del plantígrad
per comprovar qualsevol evolu-

ció en el seu estat de salut. L'os es
va veure caminar amb dificultats
dijous passat, 21 d'abril. La causa
més probable de les dificultats de
mobilitat, a la pota posterior esquerra, és l'avançada ed~t de l'os,
segons els tècnics. Nere té 25 anys, per la qual cosa es considera
l'os més vell del Pirineu.
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