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Tres setmanes-decisives peral Lleida
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Si el club no paga i hi ha aval jurídic, la Paeria suspendra el conveni

www.segre.com

Troben el cotxe
de la s~posada
vídima d'un crim
alesBorges
Blanques
Es tractaria d'un jove de
20 anys, desaparegut
Els Mossos van trobar als afores de les Borges Blanques el
cotxe de la suposada víctima
mortal del narcoassalt que dissabte passat van denunciar tres
deis responsables d'una plantació de marihuana. Es tractaria
d'un jove d'uns 20 anys que esta
desaparegut pero el cadaver del
qual no s'ha localitzat.
COMARQUES 113

L'hostaleria perd
entre un 10 i un 200,4,
de locals, lluny del
40% que temien
La xarxa en qu• es va capturar
un deis vedells assilvestrats.
COMARQUES 110

Arranca la vacunació de la
grip i tercera dosi anti-Covid
Ci pre ia 11 Va comenc;ar ja ahir a Tarrega
per al virus estacional i cada CAP decidira sj
posa les dos alhora o amb interval de dies
C
fica 11 Només
es demanara si hi ha
repunts per no tancar
en hostaleria i cultura
La vacunació contra la grip ja ha
comen¡;:at per a 159.200 lleidatans majors de 60 anys, malalts
cronics, sanitaris i embarassades i se simultaniejara amb els
59.000 majors de 70 anys que
rebran una tercera dosi de refon; contra la Covid. És possible
demanar cita pera totes dos vacunes per internet, o a La Meva
Salut, i els CAP també truquen
als pacients.
Un deis primers vacunats de grip, ah ir a Tarrega.

~S NOTICIA 13

La Federació d'Hostaleria calcula que han cessat la seua activitat entre un 10 i un 20% de negocis del sector, lluny del40%
que temien en plena pandemia.
LLEIDA 16
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Desapareix el grup de Cs a
la Paeria i els tres edils
passen a no adscrits
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1111111 111111
~uL

'>

tiJIIIIIIIIIIUI

Els dos Pallars i I'Aita
Ribagor(a, entre les més
educades de Catalunya
GUIAI27
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ENERGIA RENOVABLES

Almacenes dona aigua
i pinso als gats
1 ALMACELLES 1 Almacelles

ha
instaHat un total de 28 tremuges d'aigua i menjar en
diferents punts de la localitat per alimentar les colonies
controlades de gats i gestionades per voluntaris.

El30% de l'energia renovable, en
mans del territori que la genera
Promoguda o participada per particulars, empreses i entitats locals
L

Lleida va rebre 71.811
turistes al setembre

R.R.

1 LLEIDA 1 La

1 LLEIDA 1 El

demarcació de
Lleida ha rebut 71.811 turistes al setembre, segons
l'enquesta d'ocupació hotelera de l'INE. És un 29,6 per
cent per sobre deis turistes
rebuts el mateix mes de l'any
passat, i vora un 8% inferior
als nivells del mateix mes del
2019.

El Palau canvia tot
l'enllumenat pública led
PALAU 1 El Palau d'Anglesola esta canviant tot l'enllumenat públíc a led i afecta
1.447 fanals de la localitat.
L'actuació esta finan~ada en
un cinquanta per cent per
fons europeus i ascendeix a
574.612 euros. La previsió és
reduir la factura electrica un
55%. L'any 2020 el cost va
ascendir a un total de 98.368
euros.

1 EL

30% de l'energia renovable de Catalunya haura
d'estar en mans del territori on
es genera el2030. Més concretament, haura d'estar "distribuida i participada en propietat o
finan~ament" per la ciutadania, petites i mitjanes empreses,
administracions locals i comunitats energetiques. Aquest és
l'objectiu que estableix la Generalitat en el seu nou decret sobre energies netes, que s'haura
de sotmetre avui a l'aprovació
del Consell Executiu. Forma
part d'una nova estrategia del
Govern per a la "democratització" i "descentralització" de
l'energia solar i eolica (vegeu
el desglossament), encara que
aquesta proposta ha xocat amb

INSUFICIENT

Moció contra la línia
d'alta tensió del Jussa

Els crítics creuen que la
proposta deixa en mans de
grans empreses la major
part de l'energia neta

El consell comarcal
del Pallars Jussa debatra avui
en un pie una moció per mostrar el rebuig del territori a la
línia de molt alta tensió que
es projecta entre Laluenga
(Osea) i Isona. Els alcaldes ja
han mostrat un rebuig majoritari al projecte.

l'oposició de plataformes ecologistes i vei:nals.
La Xarxa Catalana per una
Transició Energetica Justa,
que engloba 89 coHectius de
tot Catalunya, va valorar ahir
que l'objectiu d'un 30% de producció d'energia renovable par-

1 TREMP 1

Objectiu de
velnals

Reformar el decret
del2019, el primer
pas pera un canvi
derumb

Protesta contra la concentració de renovables dimecres.

ticipada o promoguda des del
territori és insuficient, perque
"manté el 70% restant en mans
de graos empreses". L'entitat
creu que la proposta del Govern
no frenara la tendencia actual,
basada en graos instal-lacions
concentrades en mans d'unes
guantes empreses. Per aquesta raó, van insistir a reclamar
una moratoria en l'autorització de noves plantes i donar
més protagonisme a projectes
d'energies netes impulsats per
la ciutadania.
Les limitacions que planteja la Generalitat per evitar una

CERTAMENS GASTRONOMICS

La Granadella obre la tira i espera
vendre-hi 10.000 litres d'oli

forta concentració territorial i
empresarial de les renovables
han rebut tant crítiques ecologistes i veinals com del sector
de les energies netes.

~· ~

• La reforma del decret
del 2019 és el primer pas
d'una nova estrategia per
a la transició energetica
de la Generalitat. Incloura
una nova llei; un pla per
decidir on s'ubicaran les
noves plantes en collaboració amb les comarques;
una companyia electrica
pública per impulsar projedes, i una xarxa de tecnics a cada comarca per
assessorar els rnunicipis,
entre altres mesures. El
president, Pere Aragones,
i la consellera d'Acció Climatica, Teresa Jorda, les
van anunciar dirnecres
passat.

. ::

Ajuntament de
les Borges Blanques

EDICTE
Per acord de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament de les Borges Blanques
del dia 20 d'octubre de 2021, s'ha aprovat inicialment el Pla Parcial Urbanístic
de Delimitació de l'ambit discontinu SUND-5 del POUM de Les Borges
Blanques 'Cooperativa Sant ls.idre' protnogut per SANT ISIDRE DE LES
BORGES BLANOUES 1 SECCIO DE CREDIT S.C.C.L., en els termes que
consten en el document tecnic de l'expedient, juntament amb I'Estudi Ambiental Estrategic i el document resum d'abast de les seves determinacions.
Així mateix s'ha aprovat suspendre l'atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicencies urbanístiques per a aquelles arees del territori objecte del
planejament, les noves determinacions de les quals suposin una modificació
del regim urbaníst~ vigent, d'acord amb el que estableix l'article 73 de la Llei
d'urbanisme i l'article 102 del Reglament de la Llei d'urbanisme, i en els
termes que consten al document tecnic. La durada de la suspensió és d'un
any prorrogable per un altre any, i essent l'ambit d'afectació el que el Pla
Parcial de delimitació té definit al planol 0.07, que consta al document tecnic.
lgualment es va aprovar condicionar, d'acord amb el que disposa l'article
110.2 de Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei d'Urbanisme, l'executivitat de l'acord d'aprovació definitiva que es
pugui resoldre en el seu dia per l'órgan competent del Pla Parcial Urbanístic
de Delimitació de l'ambit discontinu SUND-5 del POUM de Les Borges
Blanques 'Cooperativa Sant lsidre', en l'aprovació definitiva de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL--EN
MATERIA D'ESTABLIMENT DE OUOTES DE PARTICIPACIÓ EN LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE L'AMBIT A PONENT DEL CANAL D'URGELL,
figura de planejament superior que es tramita de forma simultania al present
Pla parcial.

M.M.B.

La cooperativa
de la Granadella espera vendre
més de 10.000 litres d'oli durant
aquesta campanya i comen~ara
aquest diumenge durant la setena edició de la Fira de l'Oli de la
població, la primera que obre el
cicle de fires dedicades a aquest
producte, segons va assegurar
ahir el president de l'entitat, Ramon Barrull. Va remarcar que
durant l'any passat i a causa de
la pandemia, les vendes online
van augmentar un 100%, una
circumstancia que també s'ha
donat en altres cooperatives i
que "ha vingut per quedar-se",
va dir Barrull.
L'alcaldessa de la Granadella,
Atzara Noguera, va presentar
ahir el certamen que se celebrara enguany amb un format híbrid. La fira comen~ara dijous
amb una jornada tecnica sobre

1

1 LA GRANADELLA 1

La presentació de la Fira de la Granadella, ah ir a la Diputació.

els efectes antioxidants de l'oli Popular entre olíveres que severge extra que es produeix a . guira el día de portes obertes
Lleida i prosseguiran online di- del Museu de l'Oli de Catalunya
vendres. Diurnengelajornada arnb aforaments redui:ts i mesucomen~ara arnb la IV Caminada
res de seguretat.

D'acord amb el que preveu l'article 86 bis del Decret Legislatiu 1/2005 de 26
de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i els article 23
' del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
d'urbanisme, s'obre un període d'informació pública per un termini de quaranta-cinc dies, mitjan~ant publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Provincia
de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l'etauler municipal,
al diari La Mañana i al diari Segre, termini durant el qual es podra examinar
l'expedient a la Secretaria de I'Ajuntament en horari d'oficina, als efectes
d'examen i presentació de suggeriments o al·legacions que s'estimin
pertinents. Així mateix, estara a disposició a la seu electrónica d'aquest
Ajuntament.
Les Borges Blanques, 22 d'octubre de 2021
Núria Palau Minguella
Alcaldessa
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INFRAESTRUCTURES IDRAULIQUES

SERVEIS AIGUA POTABLE

L'Urgell assaja obres al canal
sense danyar les banquetes

El Suprem, contra
la gestió de l'aigua
de Tremp i Bellpuig

Projecte pilota la primera séquia principal a l'altura de Penelles
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AG~NCIES
LLEIDA 1 El

Tribunal Suprem
(TS) ha ratificat una sentencia que considera frau de llei
la gestió de l'aigua potable
que diferents ajuntaments
de Catalunya han posat en
mans del Consorci per a la
Gestió d'Aigües de Cataluna
(Congiac) i !'empresa gestora
Giacsa.
Aquesta interlocutoria
compromet la continui:tat
d'aquest sistema de gestió,
al qual es van afegir una quarantena de municipis que han
municipalitzat aquest servei,
entre els quals es traben els
de Tremp i Bellpuig.
La sentencia del TS considera que el Congiac no
respecta el principi de lliure competencia i fa servir de
forma il-legall'adjudicació directa. La sentencia afecta el
prove'iment de boca del municipi barceloní de Collbató,
pero pot tenir conseqüemcies per a la resta d'adherits al
consorci.
1

Una de les actuacions que es porten a terme respectant les banquetes del canal d'Urgell.
MARfA MOLINA

El Canal d'Urgell ha
posat en marxa un projecte per
a la modernització i adequació
de les séquies respectant la integració en el paisatge. La prova pilot s'executa en dos trams
de la Primera Séquia Principal
al seu pas per Penelles, a la Noguera, on s'actua amb "criteris d'infraestructura verda" a
les banquetes, segons la Casa
Canal.
La iniciativa s'emmarca dins
del Projecte d'Especialització
Competitiva Territorial Agrobiofood Ponent, coordinat pel
Patronat de Promoció Económica de la Diputació.
S'actua en un primer tram
d'1,1 quilometres on es du a
terme la restauració i integració paisatgística d'un trajecte ja
revestit en el qua! s'impulsara
1 PENELLES 1

una xarxa viaria de comunicació coma ruta d'interes turístic
cultural i de conservació i restauració del patrimoni arquitectonic i industrial.
En un segon tram de 800 metres s'executara el revestiment
i impermeabilització del canal
adoptant també el mateix model i, igual comen l'altre tram,
es potenciara una xarxa viaria de comunicació com a ruta
d'interes turístic i cultura conservant el patrimoni.
L'acttiació en aquests dos
RUTES VERDES

L'objectiu és potenciar-les
per salvaguardar la
vegetació, el patrimoni
i la fauna de la zona

trams té com a objectiu la generació d'espais ecosistemics
a partir de l'adequació dels
terrenys, la població forestal
i infraestructures per assegurar la multifuncionalitat dels
espais, amb la creació d'una
franja verda amb funcions de
connectivitat ecológica en que
s'inclouran elements per salvaguardar la fauna.
Finan~ament conjunt

Aquesta operació esta confinanciada per la Generalitat,
pe! Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) de
la Unió Europea i perla Diputació, i la inversió supera el milió d'euros. Val a recodar que
el Canal d'Urgell projecta la
modernització de tata l'area, la
qual cosa costara més de 1.200
milions.

El litigi va sorgir arran
d'un recurs de Sorea, concessionaria de provelments
d'aigua i filial d'Agbar. La demandant va qüestionar que
la fórmula de gestió de Congiac pugui considerar-se un
servei mancomunat, i també els encarrecs directes de
treballs a Giacsa en lloc de
TRIBUNAL SUPREM

La decisió del Suprem
compromet el futur
del sistema de gestió
del consorci Congiac
convocar concursos públics.
Els magistrats van recalcar
que no avaluaven si la gestió
municipal de l'aigua suposa
vulnerar la lliure competencia, sinó el metode per fer-ho.
En el cas de Collbató, assenyala que l'ajuntament no tenia participació ni cap control sobre !'empresa Giacsa.

JUTJATS

ENERGIES

El PSC vol agrupar
les secretaries
deis jutjats de pau

Recollida de firmes
a Aran contra el
preu de la llum

1TREMP 1La diputada del PSC

1VIELHAI La formació Amas-

Sílvia Romero va demanar
agrupar les secretaries dels
jutjats de pau del partit judicial de Tremp per millorar
així els recursos als petits
municipis.
Romero ha registrat una
propostá de resolució al
Parlament en la qual insta
a l'agrupació dels jutjats de
l'Alta Ribagon;:a, el Jussa i
el Pallars Sobira.

sa, d'Aran, va iniciar diumenge en un acte públic
a Vielha una recollida de
signatures en favor de la
sobirania energetica i la
recuperació dels recursos naturals i en contra de
l'abusiu augment del preu
de la Hum. Unes firmes que
preveu entregar als ajuntaments de la Val i al Conselh
Generau d'Aran.

ADMINISTRACIONS FINAN<;AMENT
AJUNTAMENT DE TDRNABOUS

EDICTE
Inicial exped1ent d'expropiació forgosa pera l'ocupació deis béns i drets necessaris pera
la realització de les obres per la construCCió d'un magatzem, es fa pública la relació de
propietaris i béns afectats, perque dins del termini de quinze dies, comptats a partir del
següent a la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Provincia, puguin els
mteressats formular aHegacions, aportan! quantes dades permetin la rectificació deis
possibles errors en l'esmentada relació. Així mateix, estara a la disposició deis interessats
a les oficines d'aquest Ajuntament.
Únicament als efectes de l'esmena d'errors en la déscripció material i legal deis béns,
qualsevol persona natural o jurídica podril compareixer per al·legar i oferir quants
antecedents o referencies serveixin de fonament per a les rectificacions que procedeix1n.
RElACIÓ DE BÉNS AFECTATS
- ldentificació del propietari: Ramona Lluelles Coma
- Descripció de la finca: Finca rústica partida Terraforts
- Situació jurídica: Herencia
- Tipus d'afecció: cap
- Valoració: 20.000 euros•
Tornabous en data de signatura electrónica.
David Vilaró Gordillo
L'alcalde.

Aran reclama al Govern 600.000 ·euros
de l'acord de finan~ament d'aquest any
REDACCIÓ

La síndica del Conselh
Generan d'Aran, Maria Vergés, va remarcar ahir davant
del conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume
Giró, "la necessitat de complir
l'actual acord de finan~ament"
que aquest 2021 no s'ha pogut respectar i que fa referencia a l'aportació addicional de
578.000 euros que la Generalitat ha de dur a terme fins
al2023. La reversió del deute
1 VIELHA 1

historie de la Generalitat amb
el Conselh des del2012, quan
les retallades al pressupost del
Conselh van provocar l'eliminació de les polítiques propies
i que no s'han recuperat, va ser
una altra de les reclamacions de
Vergés. La síndica va recordar
que el Govern va reduir el2012
els recursos a Aran, retallant un
20% el finan~ament. Durant la
reunió, feta ahir a Barcelona,
Vergés va agrair a Giró "la bona predisposició i la voluntat de

treballar amb Aran". Va parlar
de la C-28 i de la voluntat de dur
a terme una aposta que permeti
descongestionar aquesta via durant els 30 o 40 dies a l'any que
esta més transitada. Aquest extrem seria factible amb un tercer
carril reversible, segons Vergés.
Així es contempla ja en l'estudi de rt;J.Obilitat elaborat perla
General itat. També van tractar
projectes relacionats amb els
fons Next Generation i la participació del Conselh.

SEGRE
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COMARQUES

BOMBERS

SUCCESSOS 1 VESTIGACIÓ

Focs de vegetació
a lsona, Térmens
i Rosselló

Troben el cotxe de la suposada
víctima d'un crim a les Borges ·

liSO NA 1 Els Bombers de la

Generalitat van treballar ahir
en diversos incendis de vegeta ció agrícola. Dos dotacions
van acudir a Isona després
que una crema es descontrolés a les 13.07 hores. A Térmens, van apagar un incendi
de marges al costat de la carretera C-13. Van ser alertats
a les 14.07 hores. I a més, a
la tarda, van sufocar un foc
a Rosselló.

SUCCESSOS

Troben el cadaver
d'un jove en un
llac d'Escaldes
LA VELLA 1 Els serveis
d'emergencies d'Andorra van
trobar ahir el cos sense vida
d'un jove alllac d'Engolasters, a Escaldes-Engordany.
Encara s'ha de confirmar la
identitat del noi mort, que
podría ser un jove la desaparició del qual es va denunciar dissabte al migdia. Un
cintada va alertar que havia
trobat peces de roba perla
zona.
1 ANDORRA

ANDORRA

Una nena de 2 anys
passa més de S hores
al bus escolar
nena
de dos anys i mig va passar
ahir més de cinc hores al bus
escolar a Andorra la Vella.
Segons va publicar Diari
d'Andorra, la mare va deixar la nena a les 8.30 a !'autobús i a les 14.00 hores una
professora el va avisar que no
havia arribat al centre. Va ser
trabada a les 14.30 a la base
de !'empresa del bus.
1

ANDORRA LA VELLA 1 Una

1
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Als afores de la localitat, i es tractaria d'un jove d'uns 20 anys de la província de
Barc~lona 11 Lliures amb carrecs els tres responsables de la plantació
A. GUERRERO
BORGES BLANQUES 1 Els Mossos
d'Esquadra van trabar als afores de les Borges Blanques el
cotxe del suposat mort en un
narcoassalt que dissabte passat van denunciar tres deis responsables d'una plantació de
marihuana a la comissaria deis
Mossos d'Esquadra de Lleida,
segons ha pogut saber aquest
diari. ParaJ.lelament, agents de
diferents unitats, com investigació, subaquatica i canina, van
efectuar una recerca ahir per
séquies, camps i camins de la
zona per intentar localitzar el
cadaver de la presumpta víctima del crim denunciat. Ahir a la
nit no havia estat trobat.
Una de les sospites és que
!'autor o els autors del crim podrien haver-lo llan<;at a l'aigua
o ocultat per dificultar la investigació. Així mateix, tot apunta
que el desaparegut és un jove
d'uns 20 anys veí de la província de Barcelona, la desaparició
del qual ja va ser denunciada el
cap de setmana passat pels seus
familiars.
També es van buscar indicis
al vehicle i es van recollir empremtes dactilars. El cotxe va
ser trobat als voltants de !'Escola Agraria de la capital de les
Garrígues. Els investigadors,
com és habitual en aquests casos, també han demanat autorització judicial per identificar els
números de mobil que hi havia
a la zona quan s'hauria produit
el crim.
1 LES

Es neguen a declarar
Val a recordar que els tres detinguts van afirmar que havien
vist la víctima, que feia les funcions de vigilancia, mort amb
una bossa de plastic al cap, tal
com va avan9ar SEGRE diumenge. Són tres bornes d'entre

Jmatge d'arxiu de la plantació desmantellada el setembre passat a l'Aibagés.
LESCLAUS

Denúncia. Tres homes van anar el cap de setmana a la comissaria deis Mossos de Lleida per confessar que eren els responsables d'una plantació de marihuana a les Borges que havia registrat un narcoassalt i el vigi lant havia aparegut mort amb una
bossa de plastic al cap.
Sense cadaver. Agents d'investigació es van despla~ar rapidament a la plantació pero, per sorpresa, no hi van trabar cap cadiwer. Els treballs se centren ara en la recerca del desaparegut,
que seria un jove de 20 anys de la província de Barcelona. De
moment el se u cotxe ja ha estat localitzat.
28 a 43 anys de nacionalitat espanyola que ahir van quedar
lliures amb carrecs després de
passar a disposició judicial.
Es van acollir al seu dret a no
declarar i se'ls imputa, de mo-

ment, un delicte contra la salut
pública. Els tres van acudir a
comissaria acompanyats pels
seus advocats perque anaven
a denunciar uns fets extremamentgreus.

La policía catalana investiga
aquest estrany cas des de dissabte a la tarda. Dava nt de la
confessió dels tres individus,
agents de la Unitat Territorial
d'Investigació (UTI) de Ponent
van anar a la plantació pero, per
sorpresa, no hi van trabar cap
cadaver, encara que sí indicis de
criminalitat.
Els detinguts van afirmar
que tenien una plantació de
marihuana a la capital de les
Garrigues, que havien t robat
el vigilant assassinat -amb una
bossa de plastic al cap- i els havien robat les plantes, pero que
ells no eren els autors del crim.
En canvi, ahir es van negar a
declarar en seu judicial, la qual
cosa encara dificulta m és la
investigació.

INVESTIGACIÓ OPERATIUS

Retiren del mercat tres tones de
menjar de gos en mal e~tat a Lleida
REDACCIÓ

La Guardia Civil ha immobilitzat en magatzems i distribuidores de les comarques
lleidatanes un total de 3.335
quilas d'aliment per a gossos
que es trobaven en mal estat i
que podrien provocar seriosos
problemes digestius als animals,
en una operació en la qual investiga sis persones per presumptes
delictes de falsedat documental
i apropia ció indeguda. Entre les
sis persones investigarles hi ha
1 LLEIDA I

La mercaderia decomissada en diferents comerc¡:os de la província.

venedors, transportistes i personal autoritzat per a la gestió
integral de residus no perillosos, segons va informar ahir la
Guardia Civil.
La investigació es va iniciar quan !'empresa que fabrica
l'aliment va denunciar davant
de la Guardia Civil que diversos lots rebutjats perno passar
els controls de qualitat interns
es trobaven a la venda en diferents locals comercials de la
província. El fabricant d'aquest

aliment pera gossos va contractar una empresa autoritzada per
a la destrucció de l'aliment en
mal estat, pero després d'una
serie de subcontractacions es va
perdre la tra<;abilitat dellot, que
hauria d'haver estat destrui:t.
Els agents del Servei de Protecció de la Natura lesa (Seprona) de la Guardia Civil de BarGelona i de Lleida van detectar
aqu est lot posat a la venda en
diferents locals comercials de
Lleida.
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El Gremi de Forners confia a
vendre més panellets que el 2019.

Ltterat n La Udl reivindica la figura
i l'obra de l'escriptor lleidata Joan Barceló.

EDUCACIÓ DEMOGRAFIA

Més estudis al Pirineu
Els dos Pallars i l'Alta Ribagon;a, entre les comarques de Catalunya que tenen més població
amb educació superior 11 Un 39%, davant del34% deis habitants del pla de Lleida
L.G./ M.C.E.

publicada
ahir per l'lnstitut d'Estadística de Catalunya sobre el nivell
d'estudis de la població el2019
indica que les comarques del
Pirineu lleidata compten amb
un percentatge d'habitants més
gran amb estudis superiors en
comparació amb els que viuen
al pla de Lleida. Així, el 39%
de la població de l'Alt Pirineu i
Aran té una educació superior,
davant el 34% deis habitants
de Ponent. Per sexes, les dones
tenen millor formació, al representar el41,3% de la població
amb estudis superiors, 12 punts
per sobre deis bornes. Les dades
destaquen que el Pallars Sobira
és la segona comarca catalana
amb un percentatge d'habitants
més gran amb estudis superiors,
del46,5%, seguida pel Pallars
Jussa, amb 41,7%, i l'Alta Ribagor~a, del41,5%.
Sobre aixo, el catedratic en
Sociología de la Universitat de
Lleida, Jordi Garreta, destaca
que aquestes tres comarques
presenten un alt percentatge
de dones titularles davant deis
bornes. En el cas del Sobira, la
diferencia és d'll punts i mig,
semblant al del Jussa, mentre
que a l'Alta Ribagor~a la diferencia entre dones amb estudis
superiors és de 12,1 punts més
elevada que en els bornes. Garreta assenyala que "ha existit
i continua existint una aposta
ferma de les famílies d'aquestes
comarques perque els seus fills
obtinguin estudis universitaris
com una estrategia de millora

DADES

1 LLEIDA 1 L'estadística

FORMACIÓ SUPERIOR

ALT PIRINEU 1ARAN

DONES

ESTUDIS BASICS

Lleidatans majors de 15 anys amb
estudis superiors, amb més proporció entre les dones. A Catalunya és el 31,8%.

Tant per cent de residents amb
estudis superiors, sent el Sobira
la segona comarca catalana amb
més proporció, del46,5%.

Proporció que presenten les dones entre els lleidatans amb estudis de nivell superior, 12 punts
més que els homes.

Nombre total de lleidatans que
compten coma maxim amb educació primaria. Segons ldescat,
1.170 persones són analfabetes.

Més de 73.600
lleidatans tenen
estudis primaris
comamaxim

lmatge d'arxiu d'una vista del campus de la Udl a Cappont.

socioeconomica i de mobilitat
social".
Garreta afegeix que "una
part de les persones formarles
que resideixen en aquestes comarques han pogut treballar en
ocupacions que corresponen al
seu nivell educatiu, freqüent-

ment relacionarles amb els serveis prestats perles administracions públiques, sanitat i assistencies o educatius".
En aquesta línia, el socioleg
de la UdL remarca que "un
deis factors de reducció de la
població esta lligat a aquesta

falta d'oportunitats pera aquells
joves que havent-se format no
poden traduir el seu esfor~ en
un treball 'a la seua comarca
de residencia i es veuen abocats a despla~ar-se a nuclis de
població més grans i amb més
oportunitats".

• El19,9% de la població
lleidatana té coma maxim
educació primaria, fins a
un total de 73.621 persones. Segons les dades de
l'ldescat, 1.170 lleidatans
no saben llegir ni escriure
(0,31% del total) i uns altres 17.301 tenen !'educació primaria incompleta,
la qua] cosa representa el
4,67% del total.
Així mateix, el 31,7%
compten amb la primera
etapa educativa secundaria (ESO o similar) i
el 21,6% amb la segona
etapa d'educació secundaria. Només 1'1,8% de la
població té un master, deis
quals sis de cada deu són
dones, i un 0,63%, un doctorat, ámb més proporció
entre els bornes.

TECNOLOGIA POBLACIÓ

RELIGIÓ INFORME

La fractura digital afecta
el23% de persones grans

La pandemia exposa la falta d'espais
per enterrar difunts musulmans

1BARCELONA 1El23%

deis catalans
entre 65 i 74 anys no ha utilitzat
internet per fer ús dels serveis
digitals en els últims tres mesos, en relació ambles dades de
l'Idescat, segons un comunicat
del Saló de Persones Grans de
Catalunya. "Aquestes xifres
són una m ostra clara. d'edatisme, és a dir, discriminació per
motius d'edat. La digitalització
deis serveis és imparable, pero
hi ha persones grans que s'estan
quedant apartarles i aquest fet

s'ha notat especialment durant
la Covid", va assegurar ahir
el director del FiraGran, Juli
Simón.
Sobre aixo, va assenyalar
que la falta d'habilitats digitals
i el fet de no tenir dispositius
informatics ni accés a internet
són els "principals obstacles"
que tenen aquests afectats per
la fractura digital, i va dir que el
fet que no tinguin habilitats no
vol dir que no tinguin capacitat
d'aprendre-les.

ACN
irrupció de la
pandemia i les restriccions de
mobilitat han evidenciat la falta d'espais per enterrar difunts
de la comunitat musulmana
present a Catalunya. Aquesta
és la "més evident" de les carencies detectarles en el reconeixement de la diversitat de
creences religioses en l'atenció
funeraria, segons el Consell
Assessor pera la Diversitat Religiosa de la Generalitat.
1

BARCELONA 1 La

L'ens, integrat a la conselleria de Justícia, va presentar
una guia amb els reptes pendents per millorar "la dignitat" entorn de la mort. Entre
les recomanacions que es plantegen, destaquen l'adequació
de cementiris a la diversitat religiosa actual i la intenció de
reduir la repatria ció de cossos
a favor deis enterraments en
territori catala. Les peticions
del document es dirigeixen als
municipis, operadors de ser-

veis funeraris i a les comunitats
religioses.
La directora d'Assumptes
Religiosos de la Generalitat,
Yvonne Griley, va apel·lar també a la "gran oportunitat" que
suposa obrir aquest debat per
a administracions superiors.
Tot i admetre "preocupació"
per algunes situacions actuals,
Griley va evitar posar data a la
reforma de la llei catalana de
serveis funeraris, vigent des
del1997.

1
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CELEBRACIONS fOTS SANTS

HALLOWEEN

Lleida preveu vendre uns
140.000 quilos de panellets

Montoliu s'omple
de terror aquest
cap de setmana
MONTOLI U 1 L'Associació de
Joves de Montoliu organitza dissabte vinent día 30, a
partir de les 20 h, i diumenge
31 d'octubre, des de les 19 h,
un túnel del terror en el marc
de la celebració de Halloween i Tots Sants.
·
Per només un euro !'entrada i amb l'aforament maxim de 6 persones, el Pinar
deis Desitjos es convertira
en un escenari on els cantes
de Jordi i Eduard Grimm
prendran vida, pero no seran els relats amb final feli<;
que tots coneixen i al qual
estan acostumats.
1

Els dol<;os típics de pinyons es mantenen com els favorits a Lleida .
LA DADA

EUROS
~s el preu mitja del quilo de
panellets, i són els de pinyons
els més cars per l'elevat cost
d'aquesta materia primera.

SALUT

Valen que els
especia listes
tractin l'autisme

COQUES DE RECAPTE
Les vendes d'aquest producte es disparen a Lleida durant
aquesta festivitat, caracteritzada per sopars informals.

Una empleada de Tugues amb una mostra de panellets d'aquesta pastisseria de Lleida.
M.CABELLO
1 LLEIDA 1 Els

panellets, les castanyes i també les coques de
recapte tornaran a presidir les
taules deis lleidatans en una feshvJtat de Tots Sants que recordara la normalitat previa a la
pandemia. Ambla fi de les restriccions, el Gremi de Forners
de Lleida espera que la venda
d'aquests dolr;os típics superi
fins i tot el volum de negoci de
la campanya del2019, amb l'ob-

jectiu de dispensar un total de
140.000 quilos d'aquestproducte a tota la demarcació. "La gent
té moltes ganes de reunir-se per
celebrar aquesta festa, sobretot ara que no hi ha limitacions
i que la majoria de la població
esta vacunada", va explicar Mane! Llaras, un dels membres de
la junta del gremi. Els panellets
de pinyons continuen sent els
preferits deis lleidatans (suposen
el 50% de les vendes), encara

que també ho són unes altres
quinze varietats de sabors, com
el cafe, taronja, xocolata o rovell. El preu d'aquest producte
osciHa entre els 40 i els 60 euros
el quilo, encara que en el cas
dels de pinyons pot disparar-se
fins als v uitanta euros a causa
del car preu d'aquesta materia
primera. Més enlla de la venda
de panellets, Liaras va destacar que "Tots Sants és la segona
festa anual en la qual es consu-

1MADRID 1La confederació Autisme Espanya va destacar
la necessitat de reivindicar
l'especificitat del trasto m de
. l'espectre de l'autisme (TEA)
i l'especialització en l'abordatge de la patología en la 1
Trabada de Federacions que
la formen.
En aquest sentit, totes les
federacions van coincidir
que les persones amb TEA
es beneficien d'una atenció
especialitzada i és necessari
establir accions d'incidencia
política coordinades a tots
els territoris.

meixen més coques de recapte,
una particularitat que només es
dona a Lleida".
En aquest sentit, la previsió
és que es consumeixin 25.000
d'aquests productes a tata la
província. Municipis com Vielha recuperaran aquest any la
Castanyada amb una festa el30
d'octubre en que es repartiran
castanyes i cava entre tots els
assistents a la pla~a de l'Església
a partir de les 17 h. A la capital
de la Noguera, ja hi ha més de
220 persones inscrites al Sopar
Jove de la Castanyada.

INVESTIGACIÓ MECENATGE

GASTRONOMIA INVESTIGACIÓ

Guia de cuina
amb plantes
·silvestres del
Pallars Jussa
Amb 20 ingredients
naturals
n ova guia Cuina
de bosc del Pallars potencia
l'aprofitament dels recursos silvestres del Pallars Jussa amb
la voluntat que els cuiners dels
restaurants de la comarca els
introdueixin als seus plats.
Fruit d'un treball d'investigació gastronomica que té coro a
protagonista el hose i les plantes silvestres comestibles, s'ha
editat un llibre practic que recull 20 productes dels més de
100 que s'han identifica!. Es
tracta d'una guia que detalla
com incorporar aquestes especies a la cuina.
Gracies a aquesta iniciativa, en alguns restaurants del
1 TREMP 1 La

El conseller delegat de Griñó amb el representant d'IRBLieida.
El gastrobotanic Evarist March amb plats amb plantes silvestres.

Pallars ja es poden trabar croquetes d'ortigues o nyoquis de
tupinambo a les seues cartes.
Des de l'inici d'aquest projecte
s'han dut a terme diferents accions enfocades, d'una banda,
al coneixement dels recursos
silvestres amb Evarist March ,
gastrobotanic i coJ.laborador
del Celler de Can Roca. 1 de

l'altra, ambla Fundació Alicia,
formació més encarada a l'aplicació deis productes silvestres
a la restauració i desenvolupament de receptes. Cuina de
base del Pallars uneix coneixements ancestrals amb una
mirada moderna, explica Marina Pampols, del restaurant
Buenos Aires de Tremp.

Grup Griñó i IRBLieida renoven
el seu acord de col·laboració
1LLEIDA 1El Grup Griñó va presen-

tar a les seues oficines l'acord
de renovació de la col-laboració
amb l'Institut de Recerca Biomedica de Lleida (IRBLleida)
amb l'objectiu de fomentar la
investigació en benefici de la
salut a les comarques lleida-

tanes. Grup Griñó és un grup
empresarial líder en serveis mediambientals i en la generació
d 'energia verda, amb més de
vuitanta anys d'experiencia
centrats en el tractament de
residus, l'energia i el respecte
al medí ambient.

