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Incorporen 5 
professionals 
de benestar 
emocional a -
l~lt Pirineo 
La Regió Sanitaria Alt Pirineu 
i Aran ha incorporat les cinc 
referents de benestar emo
cional que té assignades en el 
marc del Programa de benestar 
emocional i salut comunitaria. 
Les primeres professionals van 
comenc;:ar el novembre pas
sat als equips de Tremp, Sort, 
la Seu d'Urgell i Oliana i, des 
d'aleshores, la resta ho ha anat 
fent progressivament als CAP 
del Pont de Suert, la Pobla de 
Segur, Puigcerda i Vielha. Les 
referents actuaran en xarxa 
amb els seus equips d'ateneiO 
primaria (EAP). 

L'ocupació 
turística a la 
Val d'Aran 
creix deu punts 
La Val d'Aran ha tancat el mes de 
febrer amb unes dades d'ocu
pació hotelera mai vistes fins al 
moment. En aquesta tempora
da d'hivern, l'ocupació mitjana 
ha estat d'un 67,5%, més de 10 
punts superior a la de l'última 
estació prepandemia, que va 
ser del 57,3%. Enguany, ha es
tat especialment bo el mes de 
febrer, amb una ocupació del 
77,4%, molt superior a la deis 
anys 2020 (68,6%), 2019 (73%) 
i 2018 (69%). El treball de pro
moció turística dut a terme pel 
Conselh Generau d'Aran i la im
plicació del sector privat han 
permes assolir aquestes bones 
dades turístiques. 

La sequera agreuja els danys 
causats·pels conills als cultius 
agraris de la plana de Lleida 
Acció Climatica elabora _un mapa deis punts més 
afectats i promou un grup de cac;adors voluntaris 
La sequera ha provocat 
un increment deis danys 
causats pels conills en 
cultius agraris a la veguería 
de Lleida. 

Lleida 
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Per tal de reduir-los, Acció Clima
tica ha elaborat mapes de les zo
nes amb una major densitat. A 
partir d'aquesta informació, han 
emplac;:at I'Estat a actuar en in
fraestructures de la seva titulari
tat com ara les lfnies ferroviaries 
o vies rapides, de la mateixa ma
nera que a les arees de cac;:a on 
s'ha detectat una elevada pobla
ció de conills. Una altra mesura 
sera promoure, amb la coHabo
ració de la Federació de Cac;:a; un 
grup de cac;:adors voluntaris que 
puguin actuar en aquel ls vedats 
que ho sol·licitin. Així mateix, la 
conselleria gestionara la compra 
conjunta de tanques i gabies i 
es faran plans pilots per veure'n 
l'efectivitat. 

Els serveis territorials d'Ac
ció Climatica a Lleida van acollir 
ahir una reunió de seguiment 
de la taula de cogestió del coni-
11 en la qual des de !'Administra
ció van plantejar noves mesures 
per combatre la sobrepoblació 
de conílls a Ponent encarades a 
reduir els danys que aquesta es-
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pecie provoca a !'agricultura i que 
s'han agreujat amb la situació de 
sequera. 

La densitat de conills a la ve
guería de Lleida se situa de mitja
na en 92 exemplars per quilome
tre quadrat, segons el darrer cens 
efectuat la tardor passada. És una 
xifra similar a la registrada un any 

abans, si bé s'han incrementat els 
danys en !'agricultura ocasionats 
per !'especie i ja afecten de forma 
considerable a totes les comar
ques dei_Pia de Ll~ida. 

Els cultil,ls més afectats son els 
cereals i cultius herbacis i els ar
bres fruiters. Des d'Acció Clima- · 
tica preveuen desplegar en els 

proxims mesos un Pla d'acció per 
fer front als danys ocasionats al 
sector agrari per especies cine
getiques com és el cas del coni ll, 
per.o també del senglar o el ca
birol. En el marc d'aquest pla, es 
desplegaran taules específiques 
d'ambit territorial com la del conl-
11 queja funciona a Lleida . 

El Canal d/Urgell reclama 
\\compromís polític// per ter 

Regim Agrari, deis 15.000 que. hi 
havia no fa gaires anys. 

Ros es va referir al projecte de 
modernització com un "projec
te de país" que ha de permetre 
que es puguin produir tots els 
aliments que necessitat Catalun
ya sense dependre de !'exterior, 
cosa que actualment no passa, ja 
que s'ha d'importar el 60% deis 
aliments que es consumeixen. 
L'import total previst d'inver
sió en la modernització deis Ca
nals d'Urgell, incloent el reg en 
parcel·la, se situa al voltant deis 
1.420 milions d'euros, i tot i que 
el calendari definitiu encara no 
esta tancat, la previsió és que es 
porti a terme en un termini de 
set anys (2021-2027). 

el projecte de modernització 
El president de la Comunitat 
General de Regants deis Canals 
d'Urgell (CGRCU), Amadeu Ros, 
va presentar ahir a la Comissió 
d'Agricultura del Parlament el Pla 
de Modernització deis Canals. A 
petic1ó del PSC, Ros va reclamar 
als diputats suport per materia lit
zar el projecte, ja que es "estrate
glc" per aCatalunya. 

La modernització implica
ría poder introduir nous cultius, 
crear noves indústries agroali-

mentaries, fet que d'altra banda, 
permetria fixar gent al territori i 
fomentar-ne el repoblament .. 

Ros va lamentar que Lleida si
gui la demarcació "abandonada" 
de Catalunya i va assegurar que el 
cost del projecte no arriba al7,5% 
del que va costar la línia 9 del me
tro. El président deis regants del 
Canal d'Urgell va advertir que 
Lleida ha perdut un 40% de pa
gesos en els darrers any i que ac~ 
tualment hi ha 9.000 pagesos al 
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La Generalitat no preveu 
per ara ampliar la c~nsulta 
deis Jocs a altres comarques 

FOTO: ACN / lmatge del Parlament votant una moció sobre els Jocs 

La portaveu del Govern, Patrícia 
Plaja, va assegurar ahir que la 
consulta que la Generalitat vol 
fer a la ciutadania de I'Ait Pirineu 
segueix "prevista en els termes 
queja s'han explicat" i, per tant, 
se circumscriu a I'Aran, I'Aita Ri
bagor¡;a, el Pallars, I'Ait Urgell i la 
Cerdanya. 11Som alla mateix on 
érem", va resumir, malgrat que 
el Parlament aprovés la setma
na passada una moció instant el 
Govern a "consensuar" la par
ticipació del Bergueda, el Sol-

sones i el Ripolles en aquest pro
cés decisori. Pera Plaja, aq1,1esta 
moció "no significa que s'hagi 
pres la decisió d'ampliar la con
sulta" sinó que "ve a dir que es 
manté" a I'Ait Pirineu i I'Aran. 

La portaveu va garantir que 
el Bergueda, el Solsones i el Ri
polles, que reclamen ser consul
tades, 11tindran veu" i "se'ls es~ 
coltara" perque "ningú quedara 
exclos", pero va remarcar que a 
dia d'avui no es contempla que 
puguin votar. 

Els veins d~picat valoren de 
manera positiva !'oferta comercial 
i el tracte de les botigues al client 
L'Ajuntament d'Aipicat va pre
sentar ahir els resultats de l'en
questa sobre consum i comer¡; 
local amb uns resultats que de
mostren que els clients valoren 
positivament !'oferta comercial 
que proposa i el tracte deis es
tabliments. L'enquesta constata 
que el 65% combinen l'opció de 
comprar a Alpicat i fer-ho a fora, 
amb punts a millorar pel q'ue fa a 
la varietat i els preus. Pel que fa 

a la valoració de !'oferta, una mi
ca més del 50% deis entrevistats 
aproven l'ofertá comercial, amb 
una nota entre el 7 i el 8. Per 
contra, un 11% suspen !'oferta 
comercial d'Aipicat. Els super
mercats són el canal de com
pra més utilitzat, mentre que 
els establiments de roba i com
plements són els comer¡;os que 
més es troben a faltar, segons 
les respostes deis enquestats. 

Alcarras commemora el dia de la dona 
amb xerrades, espectacles i reivindicacions 
L'Ajuntament d'Aicarras commemorara el 8 de mar~, Dia Internacio
nal de les Dones, amb un programa d'activitats que incloura espec
tacles, xerrades, projeccions audiovisuals i actes reivindicatius. En
tre elles, destaca l'acte institucional previst per aquest diumenge al 
Centre Major i que inclou la representació de l'espectacle BioLentes. 

Presenten a I'Espai Macia de les Borges 
un llibre que analitza elllenguatge _sexista 
La lingüista M. Carme Junyent presenta avui a I'Espai Macia de les 
Borges {19.00 hores) el seu llibre Som dones, som lingüistes, som 
moltes i diem proú. L'obra analitza l'ús i l'abús del llenguatge supo
sadament no sexista i proposa alternatives que responguin als canvis 
socials. L'acte s'emmarca dins de les activit ats previes dei8M. 

L' aeroport d' Alguaire 
tindró ·tres vols setmanals 
a Palma a partir de juny 
Air Nostrum també oferira les rutes 
d'estiu a les ciutats d'Eivissa i Menorca 
l'aeroport de Lleida
Aiguaire passara a oferir de 
dos a tres vols setmanals a 
Palma de Mallorca a partir 
del proxim 1 de juny i fins al 
30 d'abril del 2023. ' 

Alguaire 
ACN 

És el que estableix el nou contrae
te amb la companyia A ir Nostrum, 
que l:la guanyat per segon any se
guit el concurs per ser !'operado
ra de les rutes des de l'aeroport 
lleidata. També oferira els dos 
vols setmanals a Eivissa i Maó 
de l'estiu a partir del 25 de juliol 
i fins a 1'1 de setembre, ambdós 
inclosos. Les rutes entre Lleida i 
Eivissa i Menorca no van operar a 
l'estiu del 2020 per la pandemia. 
Es van reprendre l'estiu del 2021, 
pero només durant l'agost. L'avió 
amb que Air Nostrum operara de 
manera regula r a Lleida-Aiguaire 
sera un CRJ 1000 amb capacitat 
pera 100 persones. 

El secretari de Territori i Mo
bilitat, lsidre Gavin, va assenyalar 

FOTO: ACN / lmatge de la terminal de l'aeroport de Lleida-Aiguaire 

que, més enlla que l'aeroport de 
Lleida-Aiguaire esta prioritzant les 
estrategies industrials i tecnolo
giques, la Generalitat ha volgut 
mantenir i refor¡;ar l'activitat de 
vols comercials. La compra deis 
bitllets es fara a t ravés deis siste
mes comercials de la companyia, 
és a dir al seu lloc web o bé a les 

diferents agencies de viatge o on
line. De fet les vendes per agen
cies de viatges a Lleida són un 
40% del total de bit llets venuts. 

La ruta Lleida-Palma s'ha anat 
consolidant amb els anys. Sense 
comptar els anys de pandemia, la 
connexió registra de mitjana uns 
7.500 passatgers anuals. 

Fira de Mollerussa.lliura el preml de 
6.000 euros sortejat durant el certamen 
El director de Fira de Mollerus
sa, Xavier Roure, va lliurar ahir el 
premi de 6.000 euros al guanya
dor del sorteig de la 148 edició de 
la Fira de Sant Josep. L'afortunat 
ha estat Jordi Morros, veí de San
ta Margarida de Montbui {Barce
lona) qui va comprar un Renault 
model Captur a la firma Autansa 

·3000 de Fondarella. La bona aco: 
llida d'aquest premi, que es porta 
a terme edició rere edició des de 
fa més de dues decades, va por
tar l'ens firal a copiar-la, aquell 
mateix any 1998, en els dos cer
tamens de vehicles d'ocasió que 
organitza de forma anual (Auto
trae i Autotardor), amb premis de 
mig milió a cadascuna. La Fira de 
Sant Josep i el Saló de I'Automobil 
tornen enguany a la seva data ha
bitual, del18 al 20 de mar¡;. 

FOro: Fira de Mollerussa 1 Jordi Morros, al centre, ha estat l'afortunat 
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