
10 1 
SEGRE 

Dijous, 28 d'abril dei 2022 

COMADQ JUES Mor un agricultor de Ciutadilla de Alfarras ultima els tramits per 
~ 85 anys al bolear amb el tractor. municipalitzar la gestió de l'aigua. 
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PATRIMONI NATURAL 

Aigüestortes sondeja veins de 3 comarques i 
Aran per 'redissenyar' el pare de cara al 2030 
Enquesta a una trentena de representants del territori per recollir propostes que en millorin la gestió 
H.C. 
1 LLEIDA 1 El Pare Nacional d'Ai
güestortes, amb 67 anys d'his
toria, s'ha obert per primera 
vegada als vei'ns del seu entorn 
perque participio en un "pro
jecte de governan9a" i disse
nyin com millorar-ne la gestió 
amb l'horitzó posat en el2030. 
L'equip tecnic d'Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, l'únic 
Pare Nacion:!ll que hi ha a Cata
lunya, esta redactant un infor
me amb els principals resultats 
1 les conclusions d'un procés 
de participació obert a repre
sentants del sector economic i 
social dels quatre vessants de 
l'espai: Boí, Espot, Val d'Aran 
i Vall Fosca. Aquest document 
ha de definir un "full de ruta" 
per dissenyar quines "solucions 
reals" poden posar-se en practi
ca per millorar la gestió del pare 
per petició popular. 

Les propostes que figurín en 
el document hauran de respec
tar el marc normatiu actual del 
pare, que es concentra en les 
lleis catalanes de redefinició 
d 'Aigüestortes de l'any 1988; 
de regulació de la zona perite
rica, del1990 i d'ampliació duta 
a terme el1996. 

Fonts de l'equip tecnic del 
pare van explicar que les pro
postes poden referir-se a aspec
tes com la millora de la divulga
ció de les activitats que es duen 
a terme a l'espai i de les inves
tigacions que l'envolten; també 
a implantar mesures per deses
tacionalitzar !'arribada dels tu
nstes, que ara es concentra en 
les setmanes centrals de l'estiu, 
o en la defensa del perímetre 
actual de la zona protegida, da-

MOBILITAT CARRETERES 

vant deis projectes d'ampliació 
(vegeu el desglossament). 

El procés de participació (que 
es va desenvolupar el mes de 
mar9 passat) arriba després que, 
a finals del2021, es duguessin a 
terme entrevistes a més de tren
ta representants de diferents 
sectors de la zona d'influencia 
d'Aigüestortes, entre els quals 
el turístic, el polític, el funciona
rial o el sector primari; el tercer 
sector i els mateixos treballa
dors del pare. Es van recollir en 
un document sobre la visió de 
la situació d'aquest espai prote
git que tenen els seus vei:ns. Les 
mateixes fonts van explicar que 
hi va haver valoracions positi
ves i també de negatives, per 
exemple sobre les restriccions 
a activitats que s'hi poden de
senvolupar. Van assenyalar que 
d'aquí a un mes estara enllestit 
el document sobre les mesures 
i també sobre els reptes que 
afrontara el pare d'aquí a una 
decada. 

LESCLAUS 

Creació 
1 El pare es va crear el 1955 i 
es va convertir en el cinque de 
I'Estat i el segon del Pirineu. 

Ampliació 
1 El 1996 es va ampliar fins a les 
14.119 hectiuees i 26.733 més 
de zona periférica. 

Projecte de goveman~a 
1 Ara treballa en un projecte de 
governan~a per plantejar millo
res des de la societat. 

Un grup de turistes a punt de pujar a un taxi per anar d'excursió a Aigüestortes des de Boí el2021 . 

l'ampliació de la zona protegida, aparcada 
• L'ampliació d'Aigüestortes 
que la Generalitat va plantejar 
per primera vegada el 2004 
esta paralitzada i no té apa
rences de prosperar. La zona 
central del pare té en l'actua
litat 14.119 hectarees (la su
perfície original, el1955, era 
de 9.851 hectarees), i la zona 
periferica, 26.733 hectarees. 
La proposta d'ampliació no va 
aconseguir una postura con
sensuada amb el territori i s'ha 
anat aparcant fins a gairebé 
fer-se inviable. En paraHel a 

l'ampliació de la superfície, el 
pla d'usos del pare esta esgo
tat i el nou també es troba en 
stand by. 

El Pare Nacional, l'únic que 
hi ha a Catalunya i un deis 
quinze que hi ha a l'Estat, rep 
cada any centenars de milers 
de turistes. El2019, any abans 
de la pandfimia, el van visitar 
~60.723 turistes en total, una 
xifra que l'any següent, en ple
na pandemia, va baixar tan 
sois un 16% fins a quedar en 
470.744 visitants. 

Des de fa uns anys s'ha 
obert el debat sobre la ne
cessitat de millorar aspectes 
com el finan9ament del pare 
o promocionar-lo. La Federa
ció d'Hostaleria ha defensat 
reiteradament que és la gran 
joia del turisme a la demar
cació de Lleida i que cal ex
plotar-le més i millar, mentre 
que ajuntaments i entitats han 
plantejat la possibilitat d'im
plantar noves maneres d'ob
tenir ihgressos més enlla del 
finan~ament públic. 

L'Estat projeda un tercer túnel a I'A-2 
al Bruc i el terr~tori ho rebutja 

la seguretat del transit i equipa
rar-la a la d'autovies i autopistes 
més modemes, segons consta en 
la memoria del projecte. 

Oposició del territori 

FAUNA 

Reducció 
deis coloms 
a Almacelles 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 L'Estat projecta una 
nova cal~ada a l'A-2 al seu pas 
pel Bruc i un tercer túnel, en el 
marc d'una reforma en profun
ditat del tram barceloní compres 
entre Igualada i Martorell que 
suposara una inversió de més 
de 500 milions d'euros. 

La proposta ha iniciat aquest 
mes el període d'exposició pú
blica i ha xocat amb l'oposició 
de l 'ajuntament del Bruc, així 
com d'altres municipis en el tra-

9at de l'autovia. El projecte del 
ministeri de Transports contem
pla que el futur tercer túnel del 
Bruc concentri tot el transit en 
sentit Lleida, que circulara per 
una variant al nord de l'actual 
autovía. Els dos túnels i les dos 
cal9ades actuals en aquest tram 
quedarien per a la circulació en 
sentit Barcelona. 

La galeries actuals, a més, 
s'hauran de reformar i quedaran 
amb dos carrils cada una (ara 
una en té tres) per adaptar-se 

a la normativa comunitaria en 
materia de túnels. Tant aquesta 
com la resta d'actuacions previs
tes entre Igualada i Martorell 
tenen com a objectiu millorar 

SENTIT LLEIDA 

El futur túnel i la variant 
al tram del Bruc hauran 
de concentrar el transit 
en sentit Lleida 

Tanmateix, alguns deis alcal
des de la zona consideren que 
es tracta d'una actuació sobredi
mensionada i amb un elevat im
pacte ambiental i paisatgístic. 
L'alcaldessa del Bruc, Barbara 
Ortuño, és partidaria de "mi
llores puntuals en alguns acces
sos" a l'autovia i propasa poten
ciar el transit a les autopistes 
AP-2 i AP-7 una vegada s'han 
alliberat els peatges en lloc de 
construir noves cal9ades. "No 
esta justificada una obra de 530 
milions", va dir. 

1 ALMACELLES 1 L'ajuntament 
d'Almacelles recorrera a 
una empresa especialitzada 
per reduir la població de co
loms al municipi mitjan9ant 
pinso que els esterilitzara 
i evitara que proliferin. El 
consistori destinara 11.339 
euros al control d'aquestes 
aus fins a finals d'aquest any. 
L'alcaldessa, Vanesa Olivart, 
va explicar que aquesta me
sura respon a reclamacions 
deis vei'ns. 
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RAMADERIA PARLAMENT 

Borras, amb representants del sector carni catala. 

El sector demana a Borras que 
defensi la producció carnia 
1 BARCELONA 1 Representants 
delsectorranaadericarnies 
van reunir anab la presidenta 
del Parlanaent de Catalunya, 
Laura Borras, per presen
tar-li l'infornae En defensa 
propia en suport de la pro-

; 

ducció dirnia, un deis sectors 
productius naés inaportants 
de Catalunya. Per aquesta 
raó, van demanar que se ce
lebri un ple monografic sobre 
el sector agroalinaentari al 
Parlament. · 

RECOMANACIO DE REG 
NECESSITATS SETMANALS D'AIGUA DELS PRINCIPALS CULTIUS (M'IliAl 

SETMANA: DEL 27 D'ABRIL AL 3 DE MAIG 
~ULTI.I,! -·--------· --· __ _! __ -----~-
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Precipitació efec_tiva .. ...1.9.4. ........ D ........ ..1.!.!L ........ 1ª .......... lQ7. ...... ..1.QL ... 

Seros (Segria). El Poal (Pia d'Urgell). la Granadella (Garrigues). Albesa 
(Noguera). Torres de Segre (Segria). Maials (Segria). 

A LA P~GINA WEB DE RURALCAT hll¡rJ/ru,.kot!!'nGitcat.W.b/guostlagltlfTie<eo.liodos ES POT CONSULTAR LA PREDICCIO MET!OROLOGICA 
DEL SERVE! METEOROLOGIC DE CATALUNVA PER ALS PR0XIMS3 OIES AL VOSTRE MUNICIPI 
O:lcul rtjjlitzat amb dadu de la XAC. l es rt>coma nadons es referelxen a plantacions adultes 1 per necessltats malC imes 
d'aigua, amb plen¡ d•sponlbHitat d'aigua; si no hi ha dlsponlbllltat, ajuste u les dom. PN convNtlr la dosl de m'/hl a 

1/arbre. s'ha de d.vtdlr entre 10 el va!Of ele 1¡ taula i multiptiur-lo ptl mart de plantadó Dades mes especifiques¡ l'elnl dt riCO· 
m•~dons de ~gde Rur1ICit a www.ruralc.~t.gentcat.ntoa I'Ofictnl dtl Reg1nt ~ECATarrega). 

LABORSA 

l:lbex puja un lbex-35 
0,46%, prop 8.477,70 0,46% 

deis 8.500 punts ELS QUE M~S PUGEN 

• L'Ibex-35 va avan~ar 
Títol Pf1!U (€) ~v ... 

ahir un 0,46% en la sessió, BERKELEY 0,2925 14,71 

atansant-se a la barrera deis ENCE 3,3940 5,40 

8.500 punts, en un escena- AIRTIFICIAL 0.0848 4,95 
ri naarcat per la presentació MONTE BALITO 1,3300 4,72 
de resultats empresarials, 

VID RALA 69,0000 4,39 per l'evolució de la guerra a 
Ucralna i perla política res-

ELS QUE M~S BAIXEN trictiva a la Xina davant de 
la Covid-19. Tltol Preu lE) ~Var. 

La resta de borses euro pe- LIBERTAS 7 1,5900 -8,62 
es també van acabar la joma-

UN !CAJA 0,8400 -4,92 
da amb aven~os, del 0,53% a 
Londres, del 0,48% a París, AENA 141.450 -4,23 

del 0,27% a Frankfurt i del INNOVATIVE 0,5680 -4,05 
0,63% a Mila. NYESA 0.0029 -3,33 

Finalment, la cotització 
de l'euro davant del dolar es ELS M~S ACTIUS 
coHocava en 1,0550 bitllets 

Títol Volum verds, naentre que la prinaa 
de risc espanyola se situava B.SANTANDER 287.276,06 

en 98 punts basics. IBERDROLA 214.879,36 

INDITEX 122.351,89 

M~S INFORMACIÓ A BBVA 114.288,65 
www.segre.com/economia 

REPSOL 92.756,12 ............................. 
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ECONOMIA IDESCAT 

Aran, el territori on més va 
créixer la renda l'any 2019 
Amb 16.900 euros per ciutada 11 El ranquing de municipis de 
mes de mil habitan s el lidera Sant Just i el tanca Aitona 

1 LLEIDA 1 Aran va ser el territo
ri on la renda per habitant va 
créixer més el 2019, anab un 
7,5% (16.900 euros), seguit del 
Girones, anab un 7,1% (17.600 
euros); de l'Alta Ribagorc;a 
(16.100 euros), i l'Alt Urgell 
(14.600 euros), segons un es
tudi del segons l'Institut d'Esta
dística de Catalunya (Idescat), 
que ha analitzat la renda fami
liar disponible bruta territori
al del 2019, any anterior a la 
pandemia. 

Segons aquest estudi, la ren
da familiar disponible bruta 
(RFDB) per habitant a Cata
lunya va ser de 18.200 euros, 
)a qual cosa representa un aug
ment del4,2% respecte a l'any 
anterior, el creixement més ele
vat des del2014. 

L'esquí i el turisme són fonts de riquesa a la Val d'Aran, 

D'altra banda, les rendes 
més altes es van registrar al 
Barcelones, anab 20.400 eu
ros i un 12,2% per sobre de la 
naitjana catalana, seguida del 
Baix Llobregat (18.900 euros), 
el Garraf (18.600 euros), el Va
lles Occidental (18.500 euros) i 
el Maresnae (18.400 euros). Per 
naunicipis, deis 458 analitzats 
amb més de 1.000 habitants, 
encap~alen la llista Sant Just 
Desvern (29.700 euros), Mata
depera (28.100 euros) i Cabrils 
i Alella (totes dos amb 27.600 
euros). 

En xifres absolutes, la No
guera i les Garrigues (les dos 
amb 14.300 euros) són de les 

MENYS RENDA 

La Noguera i les Garrigues 
són les comarques amb 
menys renda perca pita 
de Catalunya 

comarques anab menys renda 
per ca pita de Catalunya. 

La remuneració d'assalari
ats va suposar un 58,8% deis 
principals recursos de les llars 
a Catalunya i va ser la font 
d'ingressos naés gran a totes 
les comarques catalanes. El Gi
rones i el Baix Llobregat van 
ser les comarques anab més 

AGRICULTURA FORMACIÓ 

Un moment de les explicacions deis tecnics de I'IRTA. 

Curs de poda d'oliverar a 
Tremp, amb setze alumnes 
1 TREMP 1 Un total de setze perso
nes han participat en una nova 
acció formativa organitzada 
per l'ajuntanaent de Tremp i 
en coordinació anab l'Associ
ació de Productors d'Oli del 
Pallars. En aquesta ocasió, els 
alumnes han apres les tecni-

ques per podar olivera vella i 
la poda de formació, a carrec 
deis tecnics de l'IRTA. 

La finalitat d'aquest curs, 
a part de la formació, és afa
vorir el contacte directe entre 
persones que busquen feina i 
productors. 

proporció de les rendes salari
als, anab un 62,2% i un 61,6%, 
respectivanaent. Al contrari, 
no arriben al 50% el Pallars 
Sobira (49,9%), el Pallars Jussa 
(49,3%), el Bergueda (48,6%), 
el Priorat (48,5%), i la Terra 
Alta (42,7%). 

D'altra banda, dels 458 mu
nicipis amb més de 1.000 ha
bitants estudiats per l'Idescat, 
nonaés 109 es troben per sobre 
de la mitjana catalana, encap
~alats per Sant Just Desvern 
(29.700 euros per habitant). A 
l'altre extrem, s'ubica Aitona 
amb una renda per capita infe
rior al30% de la mitjana, amb 
12.100 euros. 

HIPOTEQUES 

La firma 
d'hipoteques 
cauen un 23,6% 
També baixen les 
cancel·lacions 

1 LLEIOA 1 El nonabre d'hipo
teques constitu'ides sobre 
habitatges a la província de 
Lleida es va situar en 248 el 
febrer passat, un 23,6 per 
cent menys que el mateix 
mes del 2021, segons dades 
publicarles aquest dimecres 
per l'Institut Nacional d'Es
tadística (INE). 

En comparació amb el fe
brer del 2020, tannaateix, és 
un 25,8 per cent naés, just 
abans d'iniciar-se la pan
demia del coronavirus, i un 
21,5% més que el febrer del 
2019. 

Mentrestant, les dissoluci
ons de contractes hipotecaris 
el febrer passat van assolir les 
126, un 23,6% menys que el 
2021, i un 14,8% menys que 
el febrer del 2020 . 
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