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El Govern portarà el futur Estatut 
dels municipis rurals al Parlament 
de Catalunya durant I/any 2023 
Les conselleres Laura Vilagrà i Teresa Jordà van presentar a 
Castellserà el procés d'elaboració d'aquest nou marc normatiu 
Castellserà 
ACN 
Sota el lema 'Construïm ruralitats, 
un país de tothom', les conselle
res Laura Vilagrà i Teresa Jordà 
van presentar ahir a Castellserà 
(Urgell) el procés d'elaboració de 
l'Estatut dels municipis rurals, un 
projecte que neix amb l'objectiu 
de garantir la igualtat d'oportuni
tats entre la gent que viu a l'es
pai rural. En concret, aquest nou 
marc normatiu permetrà adaptar 
lleis i normatives que actualment 
limiten el desenvolupament dels 
entorns rurals en diversos àmbits, 
com poden en matèria d'urbanis
me, comunicacions, mobilitat o 
educació. El procés d'elaboració 
de l'estatut ja està en marxa i el 
Govern espera tenir aquesta ma
teixa tardor la memòria provisio
nal del document i, a principis del 
2023, el vol portar al Parlament. 

L'Estatut dels municipis rurals 
s'està elaborant a través del grup 
de redacció amb juristes de dife
rent procedència coordinats per 
la UB (Fundació Bosch Gimpera) 
i el grup de treball per a l'Estatut 
amb les entitats municipalistes 
(Micropobles, ACM, FCM), Eines 
de Repoblament i diversos depar
taments de la Generalitat. A més, 
també s'aprofitarà l'experiència i 
el coneixement acumulat del pro-
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cés de l'Agenda Rural del Depar
tament d'Acció Climàtica, Alim-en
tació i Agenda Rural. 

El procés d'elaboració de l'Es
tatut es va presentar ahir a Cas-

El Pirineu demana canviar 
el decret sobre la gratuïtat 
del transport escolar 

tellserà en un acte celebrat a La 
Casa dels Àngels del Mag Lari, 
que va estar conduit pel mono
loguista i actor Quim Masferrer, i 
que vç¡ comptar amb la participa-

port per als alumnes que cursen 
ensenyament no obligatori com 
ara batxillerat o cicles formatius. 
Es t racta d'un transport que no 
tenen l'obligació de prestar els 

ció de les conselleres Laura Vila
grà i Teresa Jordà. També hi van 
assistir diversos alcaldes de mu
nicipis rurals, entre altres, Mario 
Urrea, alcalde de Torrebesses i 

President de l'Associació de Mi
cropobles de. Catalunya, i Sònia 
Bruguera, alcaldessa de la Va ll de 
Boí i membre d'Eines de Repobla
ment Rural. 

Durant l'acte, la consellera de 
la Presidència va anunciar que a 
l'octubre estarà feta la memòria 
de l'Estatut i que a principi d'any 
l'esborrany del document ja es 

L'objectiu · 
- és garantir 

la igualtat 
d'oportunitats 

podrà tramitar al Parlament. 
Vilagrà va explicar que l'Es

tatut dels municipis rurals neix 
amb l'objectiu de contribuir al re
equilibri territorial i evitar el des
poblament perquè la gent tingui 
les mateixes.oportunitats "visqui 
on visqui". "Que l'Estat ut serveixi 
per tocar aquelles lleis i norma
tives que ara impedeixen que la 
gent es fixi al territori", va afirmar. 
La consellera d'Acció Climàtica, 
Teresa Jordà, va remarcar que "és 
una qüestió de país". 

Els presidents dels tonsells co
marcals de l'Alt Pirineu i la sín
dica d'Aran vana cordar ahir de
manar el canvi del decret estatal 
que estableix que només tindran 
gratuïtat del transport escolar els 
alumnes que s'han de desplaçar 
a un altre municipi per anar a 
classe. Consideren que aquest fet 
suposa un "greuge" donat que hi 
ha alumnes que viuen en petits 
pobles allunyats de la capital de 

municipi on hi ha l'escola i per, 
formar-ne part, l'han de pagar. 
Davant aquesta situació, Carles 
lsus, president del Consell Co
marcal del Pallars Sobirà, va de
manar "adaptar els noms pobles 
i municipis a la realitat". Els presi
dents dels Consells Comarcals del 
Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Cer
danya, Alt Urgell i Alta Ribagorça, 
i el Conselh Generau d'Aran tam
bé van abordar el tema del trans-

' consells comarcals i, en aquest 
sentit, demanen una solució per 
evitar el despoblament de petits 
pobles. La solució que es dona 
és en funció de cada casuística i, 
per això, els presidents comarcals 
volen una solució definitiva per 
aquests alumnes. En el cas de la 
Val d'Aran, el Conselh té transferi
des les competències en matèria 
d'Educació i, per aquest motiu, va 
explicar la síndica Maria Vergés, 
"el transport escolar de la Val és 
gratuït per a tots els alumnes". 

FOTO: ACN I Reunió dels presidents dels consells comarcals i el Conselh 
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De la censura a l' 1-0 al Pajares de Yuso 
El govern espan-yol torna a generar polèmica per la traducció dels 
noms de l~s comarques al castellà en una publicació al Butil ep Oficial 

Lleida 
REDACCIÓ 

L'endemà de la polèmica per 
l'acusació cap al Ministeri de De
fensa de "manipular" la informa
ció sobre Alcarràs a la Viquipèdia, 
el govern espanyol va tornar a 
estar ahir al centre de les críti
ques pel canvi de nom de les co
marques en la publicació del Re
ial Decret del BOE que regula la 
concessió de subvencions a les 
centrals fructícoles afectades per 
les onades de fred de principis 
d'abril. 

Així, entre d'altres, el Pallars 
Jussà hi consta com a Pajares de 
Yuso, la Plana de Urgel, Urgel i las 
Garrigas pel que fa a Lleida. Res
pecte a les altres comarques hi 
apareix el Bajo Campo, el Priora
to o el Ba jo Ampurdan. 

ca d'ahir no esborra l'altra polè
mica de la setmana, que encara 
cueja i és que el grup al Senat 
d'Esquerra Republicana de Cata
lunya demanarà a la ministra de 
Defensa, Margarita Robles, en el 
pròxim ple de la cambra alta "per 
què vol el Ministeri de Defensa 
ocultar les càrregues policials de 
1'1 d'octubre del2017 a Alcarràs". 
L'article de l'enciclopèdia en línia 
wikipedia sobre aquesta localitat 
lleidatana va ser modificat -pre
sumptament des d'un ordinador 
del Ministeri- hores després que 
la pel·lícula Alcarràs fos selecci
onada com a representant espa
nyola als Oscar. La modificació va 
consistir a eliminar les referènci
es a les càrregues policials que 
hi va haver al municipi durant el 
referèndum d'autodeterminació i 
a titllar la consulta d'iHegal. L'ar
ticle va ser retornat a la versió ini
cial poc després. 

Aquest fet va suscitar una for
ta polèmica a les xarxes socials i 
el govern espanyol va respondre 
a la tarda que havia estat un error 
i que divendres apareixerà publi
cat de forma correcta. Entre les 
persones que van criticar-ho hi 
havia l'expresident Carles Puigde
mont, que va assegurar que "l'in
sult a la llengua catalana i al seu 
estatus de llengua oficial (tam
bé dels topònims) és publicat al 
BOE. El govern falta al respec-

FOTO: ACN/ La senadora per Lleida, Sara Bailac, que demanarà explicacions per la polèmica d'Alcarràs 

La senadora per Lleida i por
taveu adjunta del grup ERC-EH 
Bildu a la cambra alta espanyola, 
Sara Bailac, va escriure a Twitter 
que "poden esborrar la Wikipè
dia (uns minuts) però no el que 
la Guàrdia Civil va fer a Alcarràs 
l'l-O: ni els ferits, ni la defensa de 
forma pacífica del dret a l'autode
terminació". 

te d'una forma grotesca. Riure's 
dels nostres mots és una forma 
de xenofòbia. Una ofensa oficial 
a la llengua de tot un poble". 

Precisament, Junts va registrar 
al Congrés i al Senat una bateria 

Tàrrega reprèn la Fira del 
Caçador el 25 de setembre, 
després de la pandèmia 
La Fira del Caçador Ciutat de 
Tàrrega torna al calendari des
prés de dos anys de canceHa
cions per la pandèmia. L'esde
veniment celebrarà la seva 19a 
edició el proper diumenge 25 de 
setembre renovant el seu caràc
ter referencial com a gran apa
rador de la pràctica cinegètica a 
les terres de Lleida. Organitza
da per la Societat de Caçadors 
de Tàrrega, la cita aplegarà més 
d'un centenar d'expositors amb 
un ampli ventall d'estris de caça, 
alimentació i articles artesanals. 
Al mateix temps, i com és habi
tual, la convocatòria vol atrau
re públic familiar programant 
activitats lúdiques i divulgatives 
al voltant de la natura, la fa_!Jna 
i l'esport. L'eix del certamen és 
la promoció dels beneficis de la 

Es vol 
promoure els 
beneficis de la 

caça 

caça com a element regulador 
del medi ambient i dinamitza
dor econòmica del territori. Val 
a dir que es tracta de la primera 
edició de la fira amb Josep Ma
ria Setó com a nou president de 
la Societat de Caçadors. Setó va 
afirmar que "tornem amb ganes 
i il·lusió per continuar divulgant 
la caça i la seva estreta vincula
ció amb el mon rural". 

de preguntes sobre la traducció 
de topònims catalans aparegu
da al Butlletí Oficial de l'Estat . 
La formació demana a l'executiu 
si té previst adoptar "alguna me
sura correctora o sancionadora 

El conseller 
Giró inaugura 
la Fira de 
l~metllade 
Vilagrassa 
El municipi de Vilagrassa cele
bra des d'avui divendres i fins 
diumenge la Fira de l'Ametlla. El 
dissabte tindrà lloc la inaugura
ció del monòlit commemoratiu 
de la Maternitat d'Etna, un acte 
que serà presidit per l'alcalde de 
la vila d'Elna, Nicolàs Garcia. Du
rant el cap de setmana es faran 
tallers i diverses exposicions, així 
com mostres d'elaboracions de 
productes d'ametlla i demostraci
ons de la cuina d'aquest aliment. 
D'altra banda, cal destacar que la 
inauguració oficial de la fira anirà 
a càrrec del conseller d'Economia 
del Govern de la Generalitat, Jau
me Giró. 

al respecte", i pregunta si aques
ta és la seva manera d'aplicar 
"l'acord de la taula de diàleg per 
impulsar, promoure i facilitar l'Ús 
de la llengua catalana,a tots els 
sectors". Però aquesta polèmi-

FOTO Aj. Granja d'Escarp/Imatge d'arxiu de l'ermita de Sant J'aume 
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La Granja demana ajut a 
Cultura per restaurar l'ermita 
L'Ajuntament de la Granja d'Es
carp ha presentat una sol·licitud 
de subvenció al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Ca
talunya per tal d'executar la fase 

final de les tasques de consoli
dació i adequació de l'ermita de 
Sant Jaume, amb el condiciona
ment dels accessos i el paviment 
de l'immoble. 
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Tremp acollirà del 2 al 4 de 
novembre les VII Jornades del 
Fòrum Espanyol de Geoparcs 
-La trobada reunirà 15 geo parcs de tot l'Estat espanyol 

Tremp 
ACN 

Tremp reunirà del 2 al 4 de no
vembre quinze Geoparcs pro
vinents de tot l'estat i quatre 
territoris aspirants per parlar i 
destacar la importància d'aques
ta figura de la UNESCO en el marc 
de les VIl Jornades del Fòrum Es
panyol de Geoparcs. La temàtica 
de les jornades serà "Conservació 
i Innovació als Geoparcs". Les Jor
nades Obertes dels Geoparcs es
panyols es duen a terme des de 
l'any 2014. Cada any és un Geo
parc mundial de la UNESCO qui 
s'encarrega d'organitzar les jor
nades al seu territori amb l'objec
tiu de donar a conèixer el treball 
que realitzen els Geoparcs i la re
percussió d'aquesta figura de la 
Unesco en aquestes comarques. 
Als països que tenen diversos 
geoparcs, la Xarxa dels Geoparcs 

FOTO: LM Cartell que anuncia el Geopar~ de Tremp 

Mundials està representada per 
fòrums o comitès nacionals de 
geoparcs. El Fòrum espanyol de 
Geoparcs està format pels quinze 
Geoparcs mundials de la UNESCO 

a Espanya i els 2 membres indivi
duals de la Xarxa dels Geoparcs 
Mundials. Des del Fòrum Espan
yol de Geoparcs es duen a terme 
diferents activitats. 

Jornada de 
digitalització a 
les firmes de la 
Vall de Boí· 
El Pla de Sostenibilitat Turís
tica de la Vall de Boí, dona el 
tret de sortida al desenvolupa
ment de les 17 accions que el 
formen amb una acció desti
nada a l'empresari turístic per 
la millora de la seva digitalitza
ció i comercialització. El pla es 
desenvoluparà durant els pro
pers tres anys i vol promoure 
un turisme sostenible. 

Alcarràs aprova un 
romanent de 1,7 
milions d'euros 

El ple de l'Ajuntament d'Alcarràs 
va aprovar ahir els comptes ge
nerals de l'exercici 2021 amb un 
romanent de Tresoreria disponi
ble per despeses generals que 
ascendeix a 1,7 milions d'euros, 
"un resultat que mostra la bona 
salut que tenen en l'actualitat 
els comptes del consistori i una 
partida, el romanent, que ens 
permetrà executar millores per 
a la vila sense incrementar el 
deute",_ explicà l'alcalde. 

El santuari de Torreciudad acull dissabte 
la 30 Jornada Mariana de les Famílies 
El santuari de Torreciudad acollirà el proper dia 17 de setembre la 30 
Jornada Mariana de les Famílies, trobada a la que participaran famí
lies de les comarques de Lleida. Aquest encontre es fa des de l'any 
1989 i acostumen a assistir un centenar de persones. Es tracta d'un 
esdeveniment festiu i religiós d'advocació a la Verge Maria. 

-------------------------------------------~----------

Naut Aran aprova una modificació 
del pressupost de 115.000 euros 
L'Ajuntament de Naut Aran va aprovar en la darrera sessió plenària 
amb els vots a favor del grup de Convergéncia Aranesa i d'Aran Amas
sa i l'abstenció de la formació de Unitat d'Aran una modificació pres
supostària de 115.000 eu ros. 
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