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El Jussà és la comarca catalana 
que més creix en població forània 

L'església de 
Caldes de Boí 
reobre després 
del robatori 

Amb un saldo migratori positiu de l'Estat i l'estranger 

lleida 
REDACCIÓ 

Els Pallars Jussà i el Pallars Sobirà 
són les comarques de Lleida i de 
tot catalunya que van registrar 
els fluxos migratoris positius més 
alts amb la resta d'Espanya l'any 
2021, un 4,2%, en comptabilitzar 
immigracions superiors (arriba
des)·a les emigracions (sortides) 
d'altres llocs de l'Estat. 

Per contra, l'Aran (-10,1%), l'Al
ta Ribagorça(-4,S%) i l'Alt Urgell 
(-2,3%) són les que registren els 
saldos migratoris negatius més 

Jornada de 
portes obertes 
a l'Aeroport de 
Lleida-Alguaire 

Segons dades 
de l'Idescat 
referides a 
l'any 2021 

importants amb la resta d'Espan
ya, amb més sortides que arriba
des de població. 

Pel que fa als fluxos migratoris 
de Catalunya amb l'estranger, el 

LAran perd més 
habitants de la 
resta de l'Estat 
que els que rep 

• 
Pallars Jussà també és la comar
ca catalana que registra el saldo 
migratori positiu més alt (més 
arribades que sortides), amb un 
10,9%, seguida en la quarta po-

El pròxim dimecres S d'octubre, 
I'EFAV, una de les dues úniques 
escoles de formació aeronàuti
ca de Catalunya, organitzarà una 
jornada de portes obertes a l'ae
roport Lleida-Alguaire per al pú
blic general. L'EFAV és un centre 
autoritzat per l'Agència Estatal de 
Seguretat Aèria (AESA) que ofe
reix estudis reglats. 

FOTO: Z.Z./ L'EFAV ès una escola de formació aeronàutica 
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CURS 22-23 

• Bellcaire d'Urgell: 10 d'Octubre 
• Térmens: 11 d'Octubre 
• Vallfogona de Balaguer: 13 d'Octubre 
• Albesa: 17 d'Octubre 
• Menàrguens: 18 d'Octubre 
• Balaguer: 19 d'Octubre 
• Ponts: 25 d'Octubre 
• Artesa de Segre: 27 d'Octubre 

sició per l'Alta Ribagorça, amb 
un 8,7%. El major saldo migratori 
negatiu amb l'estranger entre les 
comarques de Lleida es va regis
trar a les Garrigues (-1,8%). 

En referència als moviments 
poblacions entre comarques ca
talanes, el Segrià va perdre l'any 
2021 un total de 100 habitants 
(-0,5%), mentre que l'Alta Riba
gorça és la que en va guanyar 
més percentualment (+ 10,2%). 

En general, 280.677 habitants 
van canviar de residència entre 
municipis catalans a l'any 2021. 

Ajuntament 
de la Granadella 

N.C./ El santuari obert 

L'església de Caldes de Boí ja s'ha 
reobert després de la investigació 
d'un robatori el passat cap de set
mana. Uns desconeguts van forçar 
el pany del pati del balneari i van 
endur-se objectes. Es tracta del 
segon assalt en un mes al balne
ari. El robatori hauria tingut lloc la 
matinada de dissabte a diumenge, 
quan els treballadors van detectar 
el pany amb danys. 

EDICTE 

Aprovat inicialment per Resolució d'alcaldia, de data 26 de se
tembre de 2022, el Projecte modificat d'urbanització d'un solar 
d'equipament per a zona de caravaning i lleure a la Granadella, 
Les Garrigues, amb un pressupost d'execució per contracta de 
79, 976,29 euros (IVA inclòs). redactat per l'arquitecta Sra. Carme 
Casals Serrano. 

De conformitat amb el que estableix l'article 235.2 del Decret le
gislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'obre un termini 
d'informació pública de 30 dies, a partir de l'endemà de la publi
cació del present anunci, perquè els interessats puguin examinar 
l'expedient en les dependències municipals i puguin formular les 
reclamacions i al·legacions que estimin pertinents. 

La Granadella, 26 de setembre de 2022 

L'alcaldessa, Atzara Bellatrix Noguera Baldomà 

t Ajuntament 
de Granyanella 

ANUNCI 

Aprovat inicialment pel Ple, en sessió ordinària de data 13 de setembre de 2022, el 
projecte de modificació puntual de les Normes de Planejament Urbanístic de Gra
nyanella, modificació per a la delimitació del sector urbanitzable delimitat SUD-3 
amb ordenació urbanística detallada al terme municipal de Granyanella, de confor
mitat amb l'article 85.4 del Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya aprovat 
pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública per ter
mini d'un mes, a comptar des de la data de l'ultima publicació al Butlletí Oficial de 
la Província de Lleida, a la web de l'Ajuntament, al taulell d'anuncis i en un diari de 
difusió provincial. 
Durant aquest termini qualsevol interessat pot examinar l'expedient en les depen
dències municipals de 16:00 hores a 20.00 hores, els dimarts, situades al carrer Ra
val s/n de la Curullada, perquè formulin les al·legacions que es considerin oportunes. 

D'acord amb l'article 73 del Decret Legislatiu 112010,-de 3 d'agost. pel qual s'aprova 
el Text refós de la Uei d'urbanisme (article que no modifica la Llei 3/2012 de 22 de 
febrer de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme), se suspendran llicències 
a tot l'àmbit del terme municipal de Granyanella afectat per la modificació per a la 
delimitació del sector urbanitzable delimitat SUD-3, durant els terminis establerts en 
l'article 74.1 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. pel qual s'aprova el text refó~ 
de la Llei d'urbanisme, no modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Malgrat això, i d'acord amb l'article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, es podran atorgar llicències, du
rant el termini de suspensió, si aquestes estan fonamentades en el règim urbanístic 
vigent i són compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment 
aprovat, sempre i quan els canvis proposats no posin en risc l'aplicació del nou pla-
nejament, una vegada definitivament aprovat. · 

Els efectes d'aquesta suspensió estaran limitats a un màxim de dos anys, d'acord 
amb l'article 74.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme i que la Llei 3/2012 no modifica. Un cop exhaurits 
els efectes de l'acord de suspensió no se'n podrà adoptar cap de nou, per al mateix 
àmbit i per idènt1ca finalitat, fins que no hagin transcorregut tres anys des de la data 
d'exhauriment dels efectes. 

L'alcalde, Jordi Porti Salvadó 

Granyanella, a 13 de setembre de 2022 

cfarre
Resaltado
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Avaria 
elèctrica en un 
dels trens de 
la Pobla 
El tren de la Pobla que havia 
ahir de cvbrir el trajecte entre 
la ciutat de Lleida i la Pobla de 
Segur a !es 07.47 hores va patir 
una avaria i el servei es va ha
ver de fer en autobús, segons 
va informar ahir Ferrocarrils de 
la Generalitat en un tuït. Les 
mateixes fonts van indicar a la 
tarda que es va tractar d'una 
avaria elèctrica en un tren que 
va ocasionar un retard de 15 
minuts mentre es va solucionar 
el problema. !:incident es va 
produir en un dels primers con
vois de la jornada que connecta 
Lleida amb la Pobla. 

Marató a 
Tàrrega per 
afrontar la 
soledat de la 
gent gran 
La Fundació "la Caixa" im
pulsa amb l'Ajuntament de 
Tàrrega i Creu Roja una ma
rató per afrontar la soledat 
en la gent gran. La plaça 
Major de la capital de l'Ur
gell es converteix en un es
pai de debat i visibilització 
del fenomen de la soledat 
per a tots els públics on 
el psicòleg Feliciana Villar 
aborda el tema de les rela
cions afectives i la soledat. 
A més, al voltant d'aquesta 
temàtica es fan activitats 
com una caminada popu
lar. 

Tanquen totes 
les plantes de 
purins pel preu 
elevat del gas 
Les sis plantes de tractament 
de purins de Catalunya han 
tancat per l'increment del preu 
del gas, el qual s'utilitza per se
car aquest residu biològic que 
arriba de les granges de porc. 
Les plantes que han tancat es 
troben a Alcarràs, Miralcamp, 
dos a Juneda, Esquirol i les Ma
sies de Voltregà. Segons ha ex
plicat el responsable de sector 
porcí d'Unió de Pagesos (UP), 
Rossend Santiveri, els tanca
ments s'han anat fent progres
sivament. 

Les pistes a major altitud de Baqueira Beret van despertar ahir emblanquinades per la nevada a 30 de setembre 

El Pirineu rep la primera nevada 
tot just acabar el. setembre 
Baqueira Beret prev~u obrir el 26 de novembre 
Esterri d'Àneu I Barruera 
C.Q/ N.C 

Les cotes altes del Pirineu de Llei
da van rebre ahir la primera neva
da de la temporada, emblanqui
nant així les muntanyes a l'espera 
de l'inici de la temporada d'esquí. 
La precipitació en forma de neu al 
Port de la Bonaigua, que connec
ta la Val d'Aran amb el Pallars So
birà, va obligar a l'ús de cadenes a 
les cotes més altes de la carretera 
C-28. També va arribar la nevada 
als cims de la comarca de l'Alta 
Ribagorça, deixant un panorama 
blanc a l'estació de Boí Taül I. 

Les zones de major altitud de 
l'estació de Baqueira Beret tam
bé van quedar emblanquinades. 
Aquesta estació té previst iniciar 
la temporada el proper 26 de no
vembre, segons van indicar ahir 
fonts d'aquest complex invernal. 
Amb la nevada d'ahir ha quedat 
una estampa hivernal al Pirineu 
quan tot just s'ha acabat el setem 
bre i comença el mes d'octubre. 
El canvi de temps ha fet caure el 
termòmetre per sota dels zero 
graus i amb l'arribada de preci
pitacions a cotes altes aquestes 
s'han transformat en neu. 

El conseller Argimon durant la seva intervenció virtual ahir 

Imatge d'ahir de les muntanyes de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça 

Argimon insta a parlar del 
suïcidi com a forma de 
prevenció en salut me.ntal 
El conseller de Salut, Josep Ma
ria Argimon, va afirmar ahir en el 
marc de les Jomades per a I'Ex
cel·lència que es desenvolupen a 
Esterri d'Àneu que "volem posar 
de relleu el telèfon de preven
ció del suïcidi. Hem de parlar del 
suïcidi perquè la prevenció passa 
per parlar-ne". 
El conseller va ser J'encarregat 
ahir de dur a terme la inaugura
ció de les Jornades que enguany 

porten per títol "Fora estigmes! 
La salut mental al Pirineu". 
El ministre de Salut del Govern 
d'Andorra, Albert Font, serà l'en
carregat demà de cloure l'esde
veniment. Participaran ponents 
de primer nivell del sector mèdic, 
científic, tecnològic, social o an
tropològic i una destacada par
ticipació de testimonis, familiars 
de pacients i associacions de sa
lut mental del territori. 
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