
Un 68 per cent dels municipis 
de la Plana de Lleida perdran 
població entre el 2018 i el 2033
A l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran solament tindran 
creixement del padró un 39% dels municipis
Lleida
REDACCIÓ /ACN
Un 68% dels municipis de la Pla-
na de Lleida perdrà població en-
tre els anys 2018 i 2033, segons 
l’escenari padronal de les projec-
cions de població municipals de 
l’Institut d’Estadística de Catalu-
nya (Idescat). Per contra, un 32% 
dels municipis de Ponent gua-
nyarà habitants en aquest mateix 
període.

Pel que fa a l’àmbit del Pirineu 
i Aran, segons aquesta projecció 
un 39% dels municipis creixerà en 
població i un 61% perdrà cens.

Si entren a veure casos parti-
culars, Agramunt podria perdre 
164 habitants; Alcarràs guanyaria 
1.330; Almacelles, 296; Alpicat en 
perdria 64; Balaguer creixeria en 
2.003 habitants; Bellpuig en 670 i 
les Borges Blanques, 81.

La Seu d’Urgell guanyaria 460 
habitants; Solsona, 977; Tàrrega, 
2.129; Tremp, 215; i Vielha, 441.

El nombre d’habitants aug-
mentarà en sis de cada deu muni-
cipis catalans (588) entre el 2018 

i el 2033, mentre que disminuirà 
en 354 i es mantindrà estable en 
5, segons l’escenari padronal de 
les projeccions de població mu-
nicipals de l’Institut d’Estadística 
de Catalunya (Idescat). Els incre-
ments es concentraran en muni-
cipis de més de 5.000 habitants, 
mentre que les disminucions 

afectaran especialment els muni-
cipis de menys de 500 habitants. 
Per zones, on més creix el nom-
bre d’habitants és a l’àmbit me-
tropolità i al Penedès. Només el 
23% de les poblacions de les Ter-
res de l’Ebre creixerien, davant 
del 32% dels de Ponent i el 39% 
de l’Alt Pirineu i Aran. 

La grandària del municipi és 
un factor important en el creixe-
ment futur de la població: pràcti-
cament tots els municipis de més 
de 5.000 habitants l’any 2018 
(202 dels 211) guanyaran pobla-
ció, mentre que gairebé la meitat 
dels de menys de 5.000 habitants 
(345 dels 736), en perdran. La dis-
minució afectaria especialment 
els més petits. Del 2018 al 2033, 
l’àmbit metropolità i el Penedès 
són els territoris amb més muni-
cipis que guanyarien població (el 
99% i el 86% dels seus municipis, 
respectivament). A l’altre extrem, 
només el 23% dels municipis de 
les Terres de l’Ebre guanyarien 
població, mentre que a Ponent 
ho farien el 32% i a l’Alt Pirineu i 
Aran, el 39%.Salou (27,1%), Cunit 
(22,6%) i Vic (21,7%) són els mu-
nicipis de més de 5.000 habitants 
que creixerien més en termes re-
latius. Alcanar (‑4,7%), Vilafant 
(-4,5%) i Agramunt (-3,0%) són 
les poblacions de més de 5.000 
habitants que perdrien més po-
blació.

FOTO: / Els més afectats tenen menys de 500 habitants, com els Torms
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L’Ajuntament de Tàrrega va iniciar 
ahir els treballs per renovar el pa-
viment del carrer de Les Oliveres, 
el qual forma part del cinturó que 
circumval·la la falda del Parc del 

Sant Eloi. El vial, situat en una zo-
na d’habitatges unifamiliars, pre-
senta un ferm molt deteriorat pel 
pas del temps i que urgeix millo-
res. 

Tàrrega renova el paviment 
del carrer de Les Oliveres

FOTO: Aj.Tàrrega / Una màquina treballant en la millora

Les restriccions a l’N-230, al 
seu pas per la Val d’Aran es fa-
ran efectives el 28 de febrer i 
d’aquesta manera entraran en 
vigor les restriccions a la circu-
lació durant l’any 2020. El DOGC 
va publicar ahir que fa efectiva 
la limitació del pas de camions 
articulats per l’N‑230, al seu pas 
per la Val d’Aran, durant els caps 
de setmana de la temporada 
d’hivern. Aquesta mesura bus-
ca millorar la fluïdesa del trànsit 
que s’origina especialment els 
divendres i diumenges que es-
tà oberta l’estació de Baqueira 
Beret. Aquestes restriccions es 
realitzarien durant els divendres 
de 17:00 a 24:00 hores, de Bena-
barre a la frontera francesa, i els 
diumenges, de 13:00 a 19:00 ho-
res, en sentit contrari durant els 

mesos de desembre a març. La 
limitació serà efectiva tots els di-
vendres de l’1 al 20 de desembre 

i de l’1 de gener fins al 5 d’abril, 
així com durant la propera Set-
mana Santa.

FOTO: ACN / Un camió circulant per l’N-230 a l’àmbit del Pirineu

Les restriccions a l’N-230 per la  
Val d’Aran, efectives el 28 de febrer

La Pobla 
rep 14.124 
visitants 
durant el 
passat 2019
L’Oficina de Turisme de la Pobla 
de Segur, situada des de prin-
cipis del 2019 a l’antiga estació 
de tren, ha rebut al llarg del 
2019 un total de 14.124 perso-
nes, 8.000 més que l’any 2018. 
El període amb més afluència 
de visitants és el mes d’agost, 
en què més de 3.000 persones 
van passar per aquest equipa-
ment turístic. Les dades ante-
riors mostren que la tendència 
ja anava a l’alça, amb un aug-
ment mig anual del 15% entre 
els anys 2015 i 2018. Les dades 
demostren que la tendència és 
a l’alça en tots els trimestres.

Tremp acull un acte 
per a restauradors 
centrat en la    
cuina vegana
Tremp ha acollit la primera ses-
sió del cicle de seminaris pro-
fessionalitzadors per a restau-
radors del 2020 i s’ha centrat 
en la cuina vegana i totes les 
possibilitats que ofereix la die-
ta lliure de productes animals 
de qualsevol tipus. Una vinte-
na de restauradors del Pallars 
Jussà van participar en aquesta 
formació, que va anar a càrrec 
del xef Mariano Gonzalvo.
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ARA QUE HI 
PENSO! 
| Paquita 
Sanvicén-Torné
@paquitasanvicen |

Lleida diversa, 
orgull de Lleida
De la mà de Catalunya Ràdio 
vam celebrar el Dia de la Rà-
dio a l’Autoescola San Joan. 
Un interessant debat: Lleida 
integradora i multicultural? 
Vam demostrar que sobrava 
l’interrogant. Lleida l’han fet 
durant segles famílies amb 
referents plurals, identitats 
heterogènies i arrels diverses 
que s’han barrejat. El resul-
tat és una gran ciutat fruit de 
la feina i la implicació de mi-
lers de persones. Les i els de 
cognoms de tota la vida; les 
i els que no s’han mogut mai 
d’aquí; les i els que han marxat 
i tornat; tothom que ha arribat 
de pobles del voltant; tothom 
que va venir d’Aragó, Andalu-

sia, Extremadura, Cantàbria, 
Castella, Galícia; les i els arri-
bats de França, Portugal, Itàlia, 
Àfrica, Amèrica del Nord, del 
Sud, Romania, etc. i els fills i 
filles ja nascuts aquí. Tots som 
lleidatans i lleidatanes perquè 
ho volem ser, tinguem la llen-
gua pròpia, cultura i religió 
que tinguem. Cal dir-ho fort 
perquè els que no ho veuen 
clar deixin de posar etiquetes 
d’autòctons i nouvinguts. Les 
etiquetes creen i consoliden 
desigualtats, i no ho volem. 
Som lleidatanes i lleidatans or-
gullosos de les nostres arrels 
diverses que ens han fet com 
som. Toca agrair i sumar. Qui 
resta s’equivoca.  

Les etiquetes creen 
desigualtats i no      
ho volem. Toca 
agrair i sumar. Qui 
resta s’equivoca

LA MAÑANA d’ahir es feia ressò 
de l’accident d’un vehicle la ma-
tinada de diumenge al carrer Pa-
lauet de la Bordeta, quan el con-
ductor, que va resultar ferit lleu, 
va perdre el control del turisme, 
que va acabar sobre un mur de 
formigó. El cotxe duia un adhesiu 
a la part del darrere en què es po-
dia llegir: “My driving scares me 
too” (‘La meva conducció també 
m’espanta a mi’). Cal reconèixer 
la seva sinceritat: tothom estava 
avisat. Hi ha gent per tot. 
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Laura Sánchez
Presidenta sector dels 
autònoms de Pimec

Toni Postius
Primer Tinent 
d’Alcalde de la Paeria

Josep Maria 
Bartomeu 
President del Barça

Va reconèixer la “vulnerabilitat” 
del col·lectiu dels autònoms i es va 
comprometre a “donar-los visibili-
tat i facilitar-los formació” des de la 
patronal Pimec.

Aplaudim la ràpida reacció del 
tinent d’alcalde, assegurant que 
s’apressaran a treure les plaques 
franquistes després del reportatge 
de diumenge de LA MAÑANA.

Segons va desvetllar ahir la Cadena 
SER, el club blaugrana va pagar a 
una empresa per crear estats d’opi-
nió favorables al president i crítics 
amb tothom que s’hi oposa.

L’Ajuntament de la Pobla va 
entregar el passat dissabte la 
recaptació solidària de l’He-

rència Farreres a les Associacions 
KAT6A, Petits Superherois i l’As-
sociació Local Contra el Càncer. 
Cada Associació va rebre 3.801 
euros, un terç dels 11.403 euros 
recaptats durant l’exposició soli-
dària de les festes de Nadal. 

A finals del 2017 l’Ajunta-
ment de la Pobla de Segur va 
signar l’acceptació de la cessió 
de l’hereu universal d’Anton Fa-
rreres, un llegat que consisteix 
en un seguit de quadres, màs-
cares i objectes de tipus molt 
divers, la majoria adquirits en 
cases de subhastes. En entrar el 
nou equip de govern, la tasca es 
va delegar al grup de persones 
voluntàries de Cultura de l’Ajun-
tament que es van proposar 

com a primers objectius: inven-
tariar tots els objectes arribats i 
taxar-los a partir de les factures 
de les cases de subhastes o d’al-
tres mitjans. 

Un cop fet això, es va decidir, 
amb l’acord del Ple municipal, 
treure part dels objectes que no 
tenen cabuda en un ajuntament 
i algun quadre. A tal fi, es va fer 

una exposició al Molí de l’Oli on, 
qui va voler, va poder endur-se 
objectes deixant un donatiu 
amb un valor mínim indicat. 
L’exposició va tenir un molt con-
siderable èxit de públic i es va 
assolir una recaptació solidària 
molt alta: 11.403 euros. 

Per acord previ dels Volunta-
ris i Voluntàries de Cultura, i prè-
via informació al Ple Municipal 
qui ho va aprovar per unanimi-
tat, els guanys anaven destinats 
a tres associacions benèfiques 
relacionades amb problemes 
sanitaris que afecten persones 
filles o descendents de la Po-
bla de Segur: Associació KAT6A i 
amics, Petits Superherois Asso-
ciació de miopatia miotubular i 
centrenuclear i Associació Local 
de l’AECC Catalunya contra el 
càncer.

D’AQUÍ I D’ALLÀ

La Pobla de Segur entrega 
vora 11.500 euros dels xecs 
solidaris per una herència

FOTO: Ajuntament de la Pobla de Segur

Tres entitats 
benèfiques 
van rebre els 
donatius arran 
d’una exposició
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