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Y renta-dos 
centres amb uns 
600alumnes 

~ 

contagtats 
Salut va fer ahir 3 72 
PCR a Almenar 
REDACCIÓ 
I LLEIDA 1 La Covid ha provocat 
confinaments en trenta-dos cen
tres educatius de les comarques 
de Lleida i Aran amb un total de 
596 alumnes o docents. La més 
afectada és el Segria, on hi ha 
contagis en nou centres amb 351 
estudiants de divuit grups fent 
quarantena per dinou positius. 
A la Noguera hi ha tres col·le
gis, a l'Urgell cinc, a la Segarra 
quatre, també quatre al Pla, dos 
al Pallars Jussa, un al Sobira i 
un altre al Solsones. Pel que fa a 
Aran, hi ha contagis a l'institut 
i a la guardería. 

Pel que fa al Segria, el collegi 
d'Almenar és el més afectat amb 
sis grups confinats i 126 perso
nes aillades; el segueix el coHegi 
Cervantes i els instituts Joan 
Oró, Torre Vicens i La Mitjana 

(amb dos grups confinats); i per 
la seua banda, l'institut Ronda 
i les escoles Fedac, Mater Sal
vatoris i la Doctor Serés d'Al
picat tenen un grup confinat 
cadascun. 

COMARQUES 

Salut va portar a terme ahir 
372 proves PCR de cribratge a 
l'entorn de l'escola d'Almenar, 
encara que els tests ja es van 
iniciar dilluns al detectar-se 
un elevat augment a primers 

de setmana. Es van efectuar al 
poliesportiu des de primera ho
ra del matí i fins a les 19.00 de 
la tarda. Segons va assenyalar 
fonts municipals, de les tres a 
dos quarts de cinc les análisis 

El Govern veta les trobades de més de 6 
i demana a la Cerdanya autoconfinar-se 
Les comarques del pla es mantenen per sota de la mitjana en risc de rebrot 
REDACCIÓ 
I LLEIDA 1 Protecció Civil va ava
lar ahir la proposta de Salut de 
recluir de deu a sis el nombre 
maxim de persones que poden 
reunir-se per minimitzar riscos 
de contagi ja que "majoritari
ament es donen ara en l'ambit 
interfamiliar i en l'entorn social 
més proper", segons fonts del 
Procicat. 

La limitació de reunions a un 
máxim de sis persones es decre
ta per a espais interiors o exte
riors. També va acordar "per 
ara" no tancar els pares infan
tils, si bé considera "necessari 
refor~ar les pautes perque les 
famílies facin un ús correcte" 
d'aquests espais. La Generali
tat, de la qual depen Protecció 
Civil, considera que "els pares 
infantils constitueixen un es
pai d'esbarjo beneficiós per als 
nens", encara que admet que 
"el seu ús suposa un risc de 
contagi". 

El Procicat va llan~ar també 
una recomanació a la Cerda
nya, on el risc de rebrot supera 
els 2.000 punts perque els vems 
es quedin a casa i surtin només 
per anar allloc de treball, si no 
poden teletreballar, anar a cen
tres o serveis sanitaris, anar a 
l'escola i fer activitats de lleure 
infantil, incloses les extraesco
lars. A més, l'aforament en bars 
i restaurants es va rebaixar al 
50 per cent, igual que l'assisten
cia a actes religiosos. 

D'altra banda, les activitats 

DADES DE LA COVID-19 

Evolu,ió a les regions sanitaries de Lleida i Pirineu-Aran 
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37,93 41 ,91 46,77 56,14 

Font: Departament de Salut 

LLEIDA CATALUNYA ESPANYA MON 

CASOS _,.\)56 CASOS - ------
MORTS 332 MORTS 
- ------

culturals es mantenen amb un 
aforament del 70 per cent pero 
les esportives no podran supe
rar el 50 per cent. Aquestes me
sures duraran per ara quinze 
dies. Les comarques del pla de 

.JG.:lL-7 CASOS 

13.266 MORTS 

.1 .1 • .JS6 CASOS _,1.713.913 
------------------

31.034 MORTS 972.895 

Lleida es mantenen en la ten
dencia a la baixa quant a risc 
de contagis. 

Ahir Salut va comunicar 46 
nous casos de coronavirus a 
la província de Lleida, 37 deis 

------------------

quals al pla. El risc de rebrot al 
Pirineu ha augmentat fins als 
580,69 punts i al pla ha baixat 
lleugerament fins als 139,68 i 
es manté per sota de la mitjana 
catalana (194). 

SEGRE 
Oijous, 24 de setembre del2020 

Les proves al 
poliesportiu 
d'Aimenar. 

es van obrir a la població d'en
tre divuit i trenta-cinc anys de 
pobles ve1ns com Alguaire, Al
farras, Algerri i Ivars, cosa que 
va motivar llargues cues davant 
del pavelló. 

Rosselló repartira 400 
mascaretes a escolars 
1 ROSSELLÓ 1 L'ajuntament de 
Rosselló repartirá 400 mas
ca re tes reutilitzables entre 
tots els alumnes dels coHegis 
de la població. El consistori 
va invertir 1.500 euros en 
aquesta adquisició perdonar 
suport a les famílies davant 
del context de la situació ac
tual de la crisi sanitaria. 

l'alcalde de Bellpuig i set 
treballadors, sense Covid 
1 BELLPUIG 1 L'alcalde de Bell
puig, Jordi Estiarte, i els set 
treballadors municipals que 
la setmana passada havien 
establert un contacte més 
estret amb la treballadora 
que dilluns va donar positiu 
per Covid han donat nega
tiu a la prova PCR. Malgrat 
tot, faran la quarantena i es
ta previst que s'incorporin 
presencialment d'aquí a una 
setmana. 

Compareixen~a pel 
rebrot del Segria 
I LLEIDA 1 La consellera de Sa
lut, Alba Vergés, el d'Afers 
Socials, Chakir El Homra
ni, el d'Interior, Miquel Sam
per, i la d'Agricultura, Teresa 
Jorda, han estat citats p er 
compareixer a la Comissió 
d'Assumptes Institucionals 
(CAl) del Parlament per do
nar explicacions sobre la ges
tió del rebrot de la Covid a 
la comarca del Segria aquest 
es ti u. 

Aran registra dos nous 
positius amb PCR 
1 VtELHA 1 Aran va registrar ahir 
dos nous positius. 
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El Departament d' Agricultura promou deu 
projectes de més de 3.000 mili~ns d'euros 
per tra·nsformar el sector agroalimentari 
Són projectes alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que permetran avanQar cap a un canvi del model del sector 

El Departament d' Agricultura, 
Ramaderia, Pesca iAlimentació 
(DARP) té previst executar deu 
projectes transformadors que 
recullen les demandes de la so
cietat i els reptes identificats en 
les agendes globals i europees. 
En el marc de la Comissió per 
a l'Elaboració del Pla per a la 
Reactivació Economica i Pro
tecció Social coma conseqü(m
cia de la crisi de la Covid-19 
(Coreco), aquests projectes ga
ranteixen la qualitat de vida 
dels ciutadans a !'impulsar la 
cohesió territorial i incentivant 
l'aparició de noves oportunitats 
de negoci i de nous fi.lons d'ocu
pació entorn de les economies 
verda i blava. 

Es tracta d'assolir una pro
ducció agraria sostenible i res-

PROJECTES DE 
BIOECONOMIA 1 
TRANSFORMACIÓ DEL 
SECTOR AGROALIMENTARI, 
FORESTAL 1 MAR(TIM 

l. Circuits curts. promoció 1 
comercialització Pressupost: 
35 M€ (2021-2025) 

El projecte consisteix a facilitar 
la disponibilitat de producte de 
proximitat mitjan~ant circuits 
curts. 
• Facilitar la disponibilitat de 
producte de proximitat al con
sumidor millorant la remunera
ció del productor. 
- Marketplace aliments de pro
ximitat. 
- Digitalització del sistema inte
grat de venda del peix. 
• Promoció d'aliments catalans. 
- Delegats comercials del sector 
agroalimentari a les Delegaci
ons Exteriors de la Generalitat 
-Casa del Vi catala a la ciutat de 
Barcelona. 
- Promoció de productes amb 
distintiu de qualitat. 

2 Cohes16 territorial. 
Pressupost: 350 M€ (2021-
2025) 100 M€ (2026-2032) 

Un dels principals objectius de 
les actuacions per fer front a la 
situació derivada de la Co
vid-19 és augmentar la resilien
cia del territori davant de nous 
episodis. Gran part d'aquest 
territori esta dedicat a l'activitat 
agrícola, ra,madera, forestal i 
pesquera. Es per aixo que es 
propasen diverses actuacions en 
aquests sectors que permetin 
augmentar les oportunitats per 
a la població. 
• Substitució de combustibles 
fossils per biomassa. 

La reactiva ció eco no mica ha de venir de la ma de la transformació, 
afirma la consellera Teresa Jorda. 

pectuosa amb el medí ambient 
i la biodiversitat i promoure 
una millor connexió entre el 
productor i el consumidor amb 

• Creació d'un banc de barques 
de pesca públic territorialitzat 
gestionat des de cooperatives. 
• Ramaderia extensiva. 
• Nous regadius. 
• Connectivitat viaria. 
• Connectivitat digital. 
• Prevenció d'incendis. 

3. Creació de noves cadenes 
de valor basades en la 
B1oeconom1a. Pressupost: 
200M€ (2021 -2025) 

Es tracta de crear noves cadenes 
de valor a partir de la producció 
de biornaterials, bioproductes i 
biocornbustibles en els arnbits: 
• Agricultura i ramaderia. 
- Promoure els tractaments en 
origen de dejeccions rarnaderes. 
- Pla per promoure biogas a par
tir de dejeccions i residus/subpro
ductes organics a Catalunya. 
-Acció per crear plantes de ferti
litzants organominerals. 
• Forestal. 
- InstaHació de planta producto
ra de CLT (taulers de fusta). 
• Ecosistemes marins. 
- Fomentar projectes de bioeco
nomia circular blava i l'aprofita
ment deis subproductes. 
• Alimentació, biomaterials i bi
oproductes. 
-Prevenció de les perdues i el 
malbaratarnent alimentan. 

4. Noves oportunitats 
de negoci. Pressupost: 
110 M€ (2021 -2025) 

Identificació d'oportunitats no
ves per impulsar l'activitat eco
nómica i generar una ocupació 
estable i de qualitat. 
• Desenvolupar nous productes 
i procediments de manipulació. 
• Crear empreses o nous mo
dels de negoci que generin va
lor revertint les tendencies del 
despoblament rural. 

uns nous models de relació i 
comercialització. 

I tot aixo implica segons, la 
consellera Teresa Jorda, un salt 

• Potenciar estructures associ
atives per impulsar negoci. 
• Implementar plantes de 
transformació deis productes 
agroalimentaris i pesquers. 
• Implementar un sistema cen
tralitzat de logística i comerci
alització de productes. 
• Facilitar la implementació 
d'un polígon multitrofic d'aqüi
cultura marina. 
• Facilitar instaJ.lacions d'aqüi
cultura continental i de produc
ció agroalimentaria en naus 
industrials en desús. 
• Desenvolupar serveis d'acti
vitats marítimes i terrestres 
basats en els serveis ecosiste
mics. 

5. Producció sostenible. 
Pressupost: 65 ME 
(2021-2025) 

Promoure la transformació 
deis models productius tradi
cionals cap a models més sos
tenibles que donin resposta a 
reptes com el canvi climatic i 
a !'estrategia del Camp a la 
Taula de la UE. 
• ProduccióAgrícola Sosteni
ble. 
• Pla d' Acció pel foment de la 
producció agroalimentaria 
ecológica 2021-2025. 
• Un nou model d'agricultura 
compatible amb la urgencia 
climatica, la suficiencia ali
mentaria i els serveis eco.sis
temics (AgriRegenCAT). 
• Pla d' Acció per a la biodi
versitat cultivada. 
• Mapa 1/25.000 de Catalu
nya de sois. 

6. Suporta la transformació 
del sector agroalimentari i 
marítim. 
Pressupost: 175 ME 
(2021-2025) 

endavant sense precedents per 
reactivar i transformar el sec
tor agroalimentari, forestal i 
marítim catala. "La reactiva
ció economica ha de venir de la 
ma de la transformació", ha dit. 
Així, segons Jorda: "Es tracta 
de convertir Catalunya en un 
país de referencia pel presti~ 
gi del seu sistema alimentari, 
amb un creixement equilibrat i 
regenerador en termes socials, 
ambientals i economics, que ga
ranteixi la cohesió territorial i 
alhora reforci el posicionament 
de les seves produccions i de la 
gastronomía." 

Els treballs mostren el com
promís del Govern envers tres 
objectius essencials: refon;ar 
l'estat del benestar i la capaci
tat productiva de Catalunya, 

Per tal de fer front als reptes cal 
que les empreses i els treballa
dors disposin d'un assessora
ment proper i de qualitat. 
• Assessorament (75 M€) 
-AKISCat. Nou Sistema d' As
sessorament i InnovacióAgroa
limentaria. 
-Assessorament en fertilització 
i gestió del sol. 
-Potenciar la transferencia d'in
formació sobre gestió de la fer
tilització i de les dejeccions ra
maderes i afrontar els nous 
reptes mitjan~ant !'Oficina. 
- Consolidació dels Plans per a 
la millora de les dejeccions i el 
projecte de conques hidrografi
ques a Catalunya per reduir la 
contaminació per nitrats. 
- Assessorament als agricultors 
en l'ús sostenible deis productes 
fitosanitaris i en la reducció de 
l'ús, mitjan~antADV. 
• Innovació (100 M€) 
- Programa d'acompanyament 
a la innovació per a pimes. 
-Acció per promoure l'ús de les 
millors tecniques disponibles a 
la ramaderia intensiva. 
Millora de les instal·lacions i 

maneig d'empreses viveristes 
pera la producció sostenible. 
-Retirada d'equips d'aplicació 
de fitosanitaris antics. 

7 Modernització de regadius 
Pressupost: 692,5 M€ (2021-
2025) i 692,5 M€ (2026-2032) 

El projecte consisteix a moder
nitzar els regadius per obtenir 
un ús més eficient de l'aigua, 
adaptar els cultius al canvi cli
matic i millorar les condicions 
socioeconomiques a les explo
tacions. Implica la modernitza
ció deis Canals d'Urgell, deis 
regadius de conques internes, 
del regadiu de Tremp, Canal de 
Pinyana i Canal d'Aragó i Ca
talunya. 

reduir les desigualtats socials 
accentuades perla pandemia i 
accelerar la transició cap a un 
model economic més sostenible 
i resilient. 

És per aixo que a la base del 
pla se situen !'Agenda 2030 i els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de Nacions 
Unides, així com el Pacte Verd 
Europeu (European Green De
al) i !'Estrategia Digital Europea 
(Digital Europe). 

El pressupost total d'aquests 
10 projectes sumant 2 projectes 
transversals de preservació dels 
ecosistemes i valorització del 
sol és de 3.911,10 milions d'eu
ros, 3.000 deis quals executara 
directament el DARP realitzant 
la inversió de 2.207 milons d'eu
ros abans de l'any 2025. 

AL TRES PROJECTES 
TRANSVERSALS QUE 
CONTENEN 
SUBPROJECTES 
DELDARP 

8. Transformació digital 
del sector agroalimentari 
catala. Pressupost: 90 
M€ (2020-2025) 

• Transforma ció digital del sec
tor agroalimentari catala. 
• Foment de !'agricultura de 
precisió. 

9. Transició energética. 
Pressupost: 400 M€ 
(2021-2025) 

Transició del sector agroali
mentari cap a l'autoabasti
ment energetic a partir de 
renovables. 
• Instal-lació de panells foto
voltaics i ACS en edificacions 
agraries i indústries. 
• Muntatge de panells foto
voltaics en les estacions de 
bombament de regadius de 
Catalunya. 

10. lmpuls de la Recerca 
Agroalimentaria, 
Forestal, Marítima i de 
Desenvolupament Rural. 
Pressupost: 90 M€ 
(2020-2025) 

Potenciar la generació de co
neixement per aportar solu
cions que donin resposta als 
reptes actuals. 

• Suport als diferents cen tres 
de recerca com ara IRTA, 
CTF, I CATMAR, BETA, 
Agrotecnio. 

1 ' 
1 
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COMARQUES La Granja d1Escarp invertira 370.000 € 
a remodelar la carretera d'accés. 

/comarques 1 

111 11111 1 11 1111 11 

PERSONALITATS OBITUARI . 

Mor' Josep Calbetó, histOrie alcalde. 
de Vielha durant catorze anys 
En tenia 83 i va ser primer edil entre ell987 i ell999 per CDA i UDA i del2007 al 
2009 pel PP 11 Va crear Unió Democratica Aranesa i va ser artífex del Palai de Geu 

REDACCIÓ 
1 VIELHA 1 Josep Calbetó, historie 
alcalde de Vielha durant tres 
mandats i mig, va morir ahir als 
83 anys. Calbetó va ser primer 
edil de la capital aranesa des del 
1987 fins al1999, primer perla 
coalició Aranesa-CiD i després 
per UDA arran de la ruptura 
amb CDA; i després des del 
2007 fins al2009 pel PP mitjan
¡;ant un acord amb Convergen
cia Democratica Aranesa. CDA 
i Calbetó van arribar a un acord 
de govern pel qual es repartien 
l'alcaldia durant dos anys. Va 
presidir el Conselh Comarcal de 
la Val d'Aran, organ antecessor 
del Conselh Generau. Va ser cap 
de llista d'UPA a les eleccions 
al Conselh Generau d'Aran del 
1999, en que va aconseguir no
més un conselher, que estaria 
fins a l'any 2003 a l'organ d'au
togovern. Posteriorment, ambla 
integració d'UDA al Partit Po
pular catala, el mateix Calbetó 
va comen¡;ar a militar al PPC i 
va ser candidat a l'ajuntament 
de Vielha. 

Alcalde amb vocació de ser
vei i membre d'una saga de po
lítics reconeguts a la Val d'Aran 
de caracter conservador, va ser 
!'impulsor i promotor del Palai 
de Geu, a més d'iniciar plans 
urbanístics com l'Eth Solan o 
Mitjaran, que van afavorir el 
desenvolupament urba i indus
trial de la capital aranesa. Va 
estar vinculat al Centre d'Ini
ciatives Turístiques de la Val 
d'Aran, del qual va ser president 
durant molts anys, i va fundar i 
va presidir també el gremi Hos-

MEDI AMBIENT FAUNA 

taleria de la Valja que va ser el 
propietari de l'hotel Urogallo. 
Va treballar sempre pels inte
ressos de Vielha i la Val d'Aran 
des del punt de vista turístic i 
economic. Va protagonitzar el 
2017 amb el també l'exacalde 
Joan Riu (UA) un conflicte ju
dicial per llicencies urbanísti
ques. Va presentar una querella 
per delictes urbanístics contra 
Riu, de la qual aquest últim va 
resultar absolt. 

Emprenedor i 
membre d'una 
família de llarga 
tradició política 
• L'actual alcalde de Viel
ha, Juan Antonio Serrano, 
va lamentar ahir la mort de 
Josep, Pepito, Calbetó i va 
destacar la seua faceta d'em
prenedor per la política local 
i el sector empresarial. "Va 
ser sempre una persona molt 
activa tant a nivell polític 
com social que va treballar 
sempre pel desenvolupament 
turístic i economic de la Val", 
va assenyalar. "Tota una per
sonalitat i artífex del desen
volupament turístic primer 
des del Centre d'Iniciatives 
turístiques i després del Gre
mi d'Hostaleria, amb plena 
dedicació". 

També l'alcalde de 
Bossost, Amador Marqués, 
va lamentar la seua perdua 
i va escriure a les xarxes so-

Endesa i Govern acorden 
més protecció pera aus 
1 LLEIDA 1 Endesa i les conselleries 
d'Agricultura i Territori i Soste
nibilitat han firmat un conveni 
per evitar que les aus s'elec
trocutin a la xarxa de servei, 
especialment les amena¡;ades 
d'extinció. Aquesta és la pri
mera vegada que es firma un 
acord d'aquestes característi
ques. Endesa es compromet a 
adaptar, adequar i corregir tots 
els suports de línies de mitjana 
i alta tensió que des del 2014 
s'han classificat com a perilloses 

pera l'avifauna. La companyia 
modificara les torres assenya
lades i hi introduira elements 
anticoHisió i dispositius aillants 
per protegir les aus. L'any pas
sat, Endesa va destinar dos mi
lions d'euros a la protecció de 
la fauna. L'actuació es portara 
a terme a tot el territori menys 
a Aran, que té autonomía per a 
la gestió meáiambiental en la 
Val. Els Agents Rurals seran els 
encarregats de supervisar les 
actuacions. 

lmatge d'arxiu de Josep Calbetó. 

cials que era "un exemple de 
c~nstancia i compromís per 
Aran i perla seua prosperitat". 

Josep Calbetó també va rei
vindicar el2017 el caracter na
cional de la Val d'Aran i la llei 
d'Aran: "La nova llei ratifica 
'que Aranés un territori singu
lar que no pot estar indos en 
cap divisió territorial que no 
sigui la seua propia i el dret a 

POLÍTICA PARTITS 

decidir el nostre futur. Tenim 
Conselh Generau, llengua i 
cultura propies", va dir. Així 
mateix, també es va pronun
ciar en contra del fet que els 
aranesos votessin al referen
dum sobre la independencia 
de Catalunya del2017 i que 
es facilitessin infraestructures 
pera la celebració del referen
dum a la Val d'Aran. 

El PDeCAT renova 
l'executiva a la Noguera 
1 BALAGUER 1 Sonia V alero és la 
nova presidenta del Partit De
mocrata (PDeCAT) a la No
guera, ambla qual cosa relleva 
Eloi Bergós, que va deixar el 
carrec després d'afegir-se a les 
!listes de JxCat. V alero, que és 
alcaldessa de Bellmunt d'Ur
gell, va destacar que vuit deis 
tretze membres de l'executi
va del PDeCAT a la comarca 
han continuat apostant per la 
formació, que té com a prin
cipal objectiu mantenir i am-

pliar !'estructura municipal a 
la comarca. 

Així mateix, a Lleida també 
han de renovar-se les presi
dencies de les comarques de 
les Garrigues, la Segarra i l'Ur
gell perque els seus presidents 
també van abandonar el Partit 

. Democrata i van passar a Jx
Cat, així coma Lleida capital, 
ja que van dimitir en bloc tots 
els membres de l'executiva: 
Les renovacions es faran en 
les proximes setmanes. 

INVERSIONS 

El Jussa inverteix 
298.000 E en els 
accessos a nuclis 
1 TREMP 1 El consell del Jussa 
invertira 298.000 euros en 
el pla de millora i manteni
ment deis camins de la xar
xa ve1nal de la comarca. El 
pla inclou actuacions en els 
catorze municipis i destaca 
la millora de la carretera 
d'accés a Sant Esteve de la 
Sarga amb una inversió de 
12.900 euros; l'accés del nucli 
d'Aransís amb un pressupost 
d'11.250 euros o la crui:lla 
d'Aluas al Castellet; a Tremp 
amb 40.462 euros. El consell 
també abordara el camí de 
l'entorn del panta de Sant 
Antoni. 

COMUNICACIONS 

Cs vol més bona 
mobilitat entre 
Aran i Fran~a 
1 VIELHA 1 El diputat lleidata de 
Cs, Javier Rivas, va presentar 
ahir al Parlament una pro
posta en que s'insta a crear 
nous protocols sanitaris que 
permetin restablir el flux 
de circulació habitual entre 
Aran i Fran¡;a. Va explicar 
que a causa de la seua proxi
mitat, la Val manté historica
ment intercanvis comercials, 
escolars, culturals i sanitaris 
perla qual cosa la decisió del 
Govern espanyol d'exigir a 
qualsevol visitant estranger 
una quarantena de 15 dies, 
sense el mínim matís, resulta 
molt perjudicial pera la Val. 

FORMACIO 

Un 13%més 
d'inscrits a les 
escoles agraries 
1 LLEIDA 1 Les escoles agrari
es de Catalunya van iniciar 
ahir el curs amb un 13% més 
d'alumnes respecte al2019, i 
van arribar als 10.000 alum
nes a tot Catalunya. Així 
mateix, el nombre de dones 
matricularles en aquests cen
tres també s'ha incrementat 
un 5%. A més, aquest any 
com a novetat el centre del 
Pallars canvia totalment 
d'orientació formativa diri
git a la indústria alimentaria 
de muntanya, amb el curs de 
grau mitja d'Eines pera la 
Transformació Agroalimen
taria de Muntanya. 
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SALUT DEMOGRAFIA BALAN<; 

Menys colesterol 
amb oli d'oliva 
enriquit 

Pugen les immigracions a 
1 LLEIDA 1 Un es'tudi realitzat 
per set cen"tres Cl'investiga
ció i universit¡üs de l'Estat 
espanyol, entre les quals la 
Universitat de Lleida, ha de
mostrat que l'oli d'oliva verge 
enriquit amb els seus propis 
compostos fenolics augmenta 
la capacitat de les partícu
les HDL (lipoprote1nes d'al
ta densitat) de transportar 
el colesterol dipositat a la 
paret arterial perque sigui 
eliminat de l'organisme a 
través del fetge i de l'intestí. 
La investigació evidencia les 
funcions cardioprotectores 
de les HDL. 

Ponent, amb 14.o·oo el2019 
L'Alt Urgell, única comarca amb més 'fugues' a l'estranger que arribades 

MEMORIA HISTORICA 

Acord per 
identificar restes 
a les fosses 
1 BARCELONA 1 La conselleria 
de Justícia va firmar ahir 
un conveni amb el Govern 
de Navarra per compartir 
bases de l'ADN de fosses de 
la Guerra Civil. Així, Cata
lunya i Navarra comparti
ran les mostres genetiques 
per identificar les víctimes 
desaparegudes de la Guerra 
Civil i el franquisme apor
tades pels familiars i poder 
acarar-les ambles restes re
cuperades pels arqueolegs a 
les fosses exhumades. La Ge
neralitatja va firmar un con
veni amb el Govern balear. 

EMERGENCIES FOC 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Les comarques lleida
tanes han registrat més entra
des de nous residents que les 
sortides d'aquells que deci
deixen un canvi de residencia 
fora de la província, ja sigui a 
una altra comunitat autonoma 
o a l'estranger. Segons les últi
mes dades publicades ahir per 
l'lnstitut d'Estadística de Ca
talunya (ldescat), l'any passat 
es van comptabilitzar 14.041 
immigracions davant de les 
7.961 emigracions. Seguint 
la tendencia deis últims anys, 
!'arribada de residents estran
gers a la província va duplicar 
la xifra de lleidatans que van 
traslladar la seua residencia a 
un altre país. D'aquesta forma, 
alllarg del2019 les comarques 
de Ponent van rebre un total de 
10.265 residents provinents de 
pa'isos estrangers, la qual cosa 
implica un augment de gairebé 
el16% respecte a l'any anterior. 
La majoria de residents estran
gers procedien del continent 
africa i d'America, així com de 
la resta de pa'isos que integren 
la Unió Europea. En el costat 
oposat, només 4.312lleidatans 
van anar a l'estranger, un exo
de que va tocar sastre durant la 
crisi ecqnomica del 2008 i que 
va comen~ar a frenar-se el2014. 
Quant als moviments interns, 
més de 3.600 residents es van 
mudar a altres comunitats i un 

El conat d'incendi va mobilitzar Bombers i Guardia Urbana. 

Alarma per un conat 
d'ihcendi a Cappont 
REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 Un conat d'incendi al 
centre cívic de Cappont, situat 
al número 14 del carrer Alfons 
II, va fer saltar les alarmes a 
última hora de la tarda d'ahir. 
L'avís d'emergencia es va re-

bre pocs minuts després de dos 
quarts de nou de la tarda, quan 
es va alertar que unes espelmes 
enceses havien calat foca unes 
cortines del local. Fins allloc 
deis fets es van traslladar dos 
camions escala deis Bombers de 

SALDO MIGRATORI 

COMARCA 

Alt Urgell 

Alta Ribagor~a 

Aran 

Noguera 

Garrigues 

Pallars Jussa 

Pallars Sobira 

Pla d'Urgell 

Segarra 

Segria 

Solsones 

Urgell 

MOVIMENTS INTERNS 

Més de 3.600 lleidatans van 
anar a una altra comunitat i 
8.493 van fixar el domicili 
en una altra comarca 

total de 8.493 van fixar el seu 
domicili en altres comarques, 
una xifra que es manté estable. 
Per comarques, l'Alt Urgell és 
l'única de la província en la qual 
l'any passat el nombre de perso
nes que van deixar el territori 

l§!.l.!lij¡f.ii[.]lfiiJM!ij¡f.lil·lifl 
657 673 

114 59 

455 355 

1.219 634 

433 225 

594 399 

127 135 

1.029 484 

655 295 

7.427 4.052 

303 173 

962 450 
Font: lnstitut d'Estadística de Catalunya (ldescat) 

va ser més elevat que el deis que 
s'hi van instaHar, i es va regis
trar un saldo migratori negatiu 
de -32. L'Idescat va destacar al 
seu informe que Catalunya va 
rebre l'any passat 203.843 im
migrants de l'estranger, la xifra 
més alta de la historia i un 15% 
més que el2018. El saldo migra
tori va ser de 113.897 entrades 
netes, xifra que representa un 
increment del18% en compara
ció a un any enrere. Aquest sal
do és positiu respecte a l'estran
ger (116.352), pero no pel que 
fa a la resta de l'Estat (-2.455). 

Brussel·les proposa 
un sistema 'a la 
carta' d'acollida 
de refugiats 
• La Comissió Europea 
va presentar ahir una 
proposta per reformar 
la política d'asil i migra• 
ció que aparca la idea de 
quotes obligatories per al 
repartiment de l'acollida 
de refugiats, pero plan
teja un sistema voluntari 
amb diversos nivells de 
solidaritat amb els pa1sos 
amb més pressió migra
toria i aposta per refor
~ar la frontera exterior 
de la Unió Europea i agi
litzar les expulsions dels 
migrants que no aconse
gueixin estatus de refu-. 
giat. La Comissió preveu 
diversos escenaris en que 
la solidaritat europea hau
ria de posar-se en marxa 
de manera més o menys 
intensa, des de la reubica
ció de demandants d'asil 
rescatats en alta mar, amb 
acollida voluntaria d'al
tres paisos i un "meca
nisme de correcció" per 
assegurar-se d'aquesta 
manera que s'atenen ta
tes les necessitats. 

L'incident va causar gran expectació entre els transeünts, que es van amuntegar davant del centre cívic. 

la Generalitat i diverses patru
lles de la Guardia Urbana, que 
van tallar la circulació al transit 
per poder facilitar la feina deis 
serveis d'emergencia. 

L'ampli dispositiu va gene
rar una gran expectació entre 

els nombrosos transeünts que 
passaven perla zona, que es van 
amt¡ntegar davant del centre 
cívic. 

Afortunadament l'incident 
va quedar en una falsa alar
ma, ja que van ser els mateixos 

responsables del local els que 
rapidament van apagar el pe
tit conat d'incendi i finalment 
no van requerir l'actuació dels 
Bombers, segons van informar 
fonts veinals. L'aparatós inci
dentes va saldar sense cap ferit. 
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