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L' Alt Pirineu necessita construir 
200 llars cada any per satisfer 
la deman-da de la població 
Els promotors defensen la col·laboració publicoprivada per tal 
d'impulsar habitatges de protecció oficial en terrenys municipals 
La Seu d'Urgell 
ALBERT LIJARCIO (ACN) 

Les comarques de I'Ait Pirineu i 
Aran necessitaran comptar amb 
176 noves llars cada any fins al 
2024 per atendre la demanda 
deis seus ve"ins. A més, la xifra 
s'haura d'incrementar fins a les 
208 anuals entre 2025 1 2029, 
quan el ritme de construcció re
presentara més del doble deis cal
culs fets per al període del 2015 
al 2019, que era de 84 habitatges 
a l'any. Les dades es van donar 
a coneixer aquest dilluns, en el 
marc d'una jornada celebrada a 
la Seu d'Urgell on es va presentar 
una diagnosi de la conjuntura im
mobiliaria. Des de I'Associació de 
Promotors de Catalunya (APCE) 
insten als ajuntaments a la col·la
boració publicoprivada com a v1a 
per desenvolupar els seus sois de 
reserva i impulsar-hi nous habi
tatges de protecció oficial pera 
joves. 

les transaccions en aquest ambit, 
sobretot durant l'any passat i els 
primers mesos d'enguany. També 
va situar el teletreball com un ele
ment que ha restat importancia a 
la localització de les llars, fent que 
ha comportat que hi hagi certes 
ubicacions que s'hagin vist "pre
miades". Pel que fa a les xifres de 
compravenda, han estat de 1.364 

• 

Ara s'esta 
donantmés 

valor als 
habitatges 

El director general de I'APCE, 
Marc Torrent, va indicar que tot i 
que no es preveuen grans variaci
ons de població a les comarques 
pirinenques de cara als proxims 
anys, si que hi hi3ura un creixe
ment de la demanda_d'habitatge. 
Així, va detallar que el pronostic 
de construir-ne unes 200 llars ca
da any només té en compte les 
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habitatges de segona ma durant 
el2021 al conjunt de I'Ait Pirineu i 
Aran i de 421 en el primer trimes
tre d'enguany. Mentre, en el cas 
d'obra nova, les dades baixen fins 
als 224 habitatges durant l'any 
passat i 48 entre gener i mar~ 
d'aquest 2022. 

que es consideren "de primer ac
cés" i que, a aquesta xifra, cal su
mar les que es fan per un ús vaca
Cional. Ara per ara, la Cerdanya és 
la que té un ritme de producció 

Francesc Guerra, nou adjunt 
a la gerencia de la Gestió de 
Serveis Sanitaris del Pirineu 
Francesc Guerra ha estat 
nomenat adjunt a la 
gerencia de salut de la Regió 
del Pirineu per dinamitzar 
la transversalitat. 

lleida 
ACN 

El Consell d'Administració de 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 
ha aprovat dotar, amb un carac
ter transversal, d'un adjunt a la 

gerencia en l'ambit de la Regió 
Sanitaria de I'Ait Pirineu Aran. La 
decisió es va adoptar davant de 
la necessitat de promoure i di
namitzar la transversalitat entre 
els diferents serveis i centres de 
l'ambit de la Regió Sanitaria de 
I'Ait Pirineu i Aran per garantir els 
criteris i indicacions del Pla de Sa
lut de Catalunya. 

Aquest nou carrec d'adjunt a 
la gerencia !'ocupa des de 1'1 de 

més elevat, amb 223 habitatges 
durant el 2021 i 63 en el primer 
trimestre d'enguany, tot i que la 
Val també registra una tendencia 
a l'al~a entre els meses de gener i 

julio! Francesc Guerra. Des de 
l'any 2017, Guerra desenvolupa 
les funcions de director de Centre 
de !'Hospital Comarcal del Pallars 
i de gerent de la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d'Urgell. 

Francesc Guerra és llicenciat 
en Ciencies Economiques per la 
Universitat de Barcelona, diplo
mat en Ciencies Empresarials i 
Master en Business Administrati
on (MBA) per ESADE. Pel que fa a 
la vessant professional, posseeix 
una dilatada experiencia en ges
tió sanitaria. 

Ha dut a terme diferents po
sicions directives a l'lnstitut Uni
versitari Dexeus, CASER i a !'Hos
pital Clínic de Barcelona. 

mar~ d'aquest 2022, amb 14 nous 
habitatges. Torrent va explicar 
que, arran de la pandemia, s'es
ta donat més valor a l'habitatge, 
motiu pel qual s'han incrementat 

Pel que fa a la demanda se
gons els grups d'edat, Torrent va 
assegblrar que els joves d'entre 25 
i 35 anys que volen emancipar-se 
estan optant més per habitatges 
de segona ma i de lloguer. 

Felip VI presideix avui 1' acte 
d' entrega de despatxos 
als nous sergents a Talarn 
El rei Felip VI presideix avui !'en
trega de premis a !'academia ge
neral basica de suboficials de Ta
larn als nous sargents de la XLVII 
promoció !'escala de suboficials. 
La delegada del Govern a Catalu
nya, Maria Eugenia Gay, i el sub
delegat del Govern a Lleida, Jo
sé Crespín, assistiran a l'acte de 
lliurament de despatxos als nous 
sergents de la XLVII promoció de 
!'escala de suboficials de I'Acade-

mia General Basica de Subofici
als de Talarn. 

Cal recordar que en edicions 
anteriors com la del 2019, els 
partits independentistes van 
boicotejar l'acte. L'alcaldessa de 
Tremp, Maria Pilar Cases, justifi
cava en aquel! moment la seva 
absencia a l'acte perque el rei 
"no rep els presidents del Parla
ment Roger Torrent i Carme For
cadel l". 
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FOTO: Tony Alcántara 1 "És un gran regal a pocs dies del meu aniversari", di u Josep Vallverdú al descobrir la seva fotografía al despatx noble 

Pueyo: "Vallverdú és exemple 
de servei impecable al país// 
La fotografia del Premi d'Honor de les Lletres 
Catalanes, a la galería de lleidatans il·lustres 
La Paeria incorpora la imatge de l'escriptor al despatx noble, 
un lloc en el que també figuren lleidatans il·lustres com 
Emili Pujol, Leandre Cristofol, Aurelia Pijoan i Jaume Magre. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Josep Vallverdú ja forma part de 
la galería de retrats deis lleida
tans presents al despatx noble 
del Palau de la Paeria de Lleida. 1 

és que ahir s'h1 va col·locar el re
trat de l'escriptor lleidata, fet per 
Marcel Bergé, i que acompanya 
els d'altres sis lleidatans il·lus-

tres: Emili Pujol, Antoni Bergós, 
Leandre Cristofol, Aurelia Pijoan, 
Víctor Siurana i Jaume Magre. 
L'alcalde Miquel Pueyo va posar 
de relleu la trajectoria literaria 
de !'autor i també va dir que "és 
exemple impecable de servei al 
país". En paral·lel, Vallverdú va 
agrair aquest reconeixement "tan 
bonic". "És un gran regal a pocs 

dies del meu aniversari, que em 
fa sentir especialment emocionat 
i content d'acompanyar persones 
tan iHustres de Lleida", va dir l'es
criptor. Josep Vallverdú, que va 
assistir a l'acte acompanyat de la 
seva esposa, Antonieta Vilajoliu, 
es va mostrar "emocionat i con
tent" perque el seu retrat acom
panyi al despatx noble de la Pae
ria "altres persones tan iHustres 
de Lleida". El paer en cap, Miquel 
Pueyo, també va valer destacar 

que, quan fa lten cinc dies perql,le 
Vallverdú compleixi 99 anys, a 
"hores d'ara és l'autor lleidata se
nior més vetera, que continua ac
tiu, escrivint cada dia i publicant 
llibres amb una freqüencia impa
rable". Pueyo també va destacar 
la dilatada biografia de !'autor i 
per la utilitat d'aquesta vida, amb 
una ingent feina feta" i va recor
dar que lsidor Cónsul el va definir 
com "un autor tot terreny, que ha 
tocat tots els 'pals' literaris". 

CULTURA 29 

Visita comentada a 
l'exposició sobre les 
esglésies i ermites 
de la Terreta 
Lluís Colomés tara avui a les 
17.15 hores una visita comen
tada a l'exposició Esglésies, 
ermites i cape/les al sud de la 
Terreta, 1.400 anys d'história. 
Es fara al vestíbul de I'Arxiu Co
marcal del Pallars Jussa. A !'aca
bar hi haura una conferencia 
a la sala Epicentre de Tremp a 
partir de les 18.00 hores. L'ex
posició' es pot visitar des del 
passat dia 1 i fins el 29 de juliol 
al vestíbul de I'Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussa des de les 9.00 
fins a les 14.00 hores. 

El número 36 de 
la revista 'Plec~ es 
presenta avui al 
Turó de la Seu Vella 

El bar de la Seu Vella acollira 
aquesta tarda a les 19.30 ha
res la presentació del número 
36 de la revista Plec, una pu
blicació que aquest cap dedi
ca la portada a la rapsoda Alba 
Mascarella. També esta previs
ta l'assistencia de les persones 
participants en aquest número. 

La Seu d'Urgell 
acull a partir d'avui 
l'exposició 'Bitxos' 
de Josepa Trabé 
Josepa Trabé inaugurª avui a la 
Sala Sant Domenec de la Seu 
d'Urgell l'exposició Bitxos, una 
mostra que es podra veure fins 
el 27 d'agost i que es basa en 
quadres que inclouen diversos 
formats i disciplines. L'auto
ra defineix la seva obra com a 
"figurativa" i diu que li agrada 
"sorprendre" al públic. 

lnter-Matic 
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