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TERCERA EDAT SERVEIS 

Bellaguarda ofereix menjador a 
domicili per a majors de 65 anys 
Prova pilot d'un any per abordar la necessitat dels ve'ins que estan sols 11 El consistori 
subvenciona dos euros i mig de cada menú, que costa 6,5 euros 
E. FARNELL 
1 BEI.lAGUARDA 1 L'ajuntament de 
Bellaguarda ofereix nquest any 
un servci de menjador a domi
cili per als veí'ns majors de 65 
anys per m illorar-ne la qunli
tat de vidn.Aixfho va explicar 
!'a lcalde, Jau me Masip, que va 
afegir que només han de justi
ficar l'edat, tenir dificultat per 
fer-se el menjnr i estar empa
d ronals al municipi. Es tracta 
d'una prova pilot d'un any en 
que el consistori reparteix cada 
di a els menús perles cases que 
ho han soJ.licitat. De moment 
jo hi ha quatrc usuaris diaris 
i tres més de manera osporii
dica. Es reparteixcn cada dia 
i els divendres s'entreguen e ls 
menús del cap de sctmana. El 
cost del memj és de 6,5 euros, 
tot i que el consistori subvenci
ona 2,5 euros per menú. L'ob
jectiu de l'ajuntament és conso
lidar aquest servci i que tingui 
continu'ilat. 

Segons el primer edil, la inici
ativa va sorgirquan el municipi 

SERVEI DIARI 

Lliurament diari a les cases 
i els divendres també es 
reparteixen els menús 
del cap de setmana 

va ten ir la necessitat d'augmen
ta r c ls serveis a l'cscola públ i
ca por evitar el tnncnment del 
centre educatiu. "Liavors va m 
optar per obrir un menjador a l 
col·legi i així donar més oportu
nitatsals pmes perque matricu
lessin e ls fills al poble", va di1·. 
Perque el servoi fos viable era 
neccssari ten ir una comanda 
setmnnal de vint iípats, "una 
cosa que no era viable per a ls 
nou alumncs del coJ.Icgi", vn 

Usuarls d~t servel de m•njador a d omlclll d~ Bellaguarda. 

dir. Llavors, "va sorgir la idea 
que el mnteix scrvci també ser
viría per atcndre la gent de més 
edat de la població i amb di
f icultats pcr {er-se el menjar". 
D'nquestn mnnern, !'empresa 
que proporciona els menús a 
!'escoJa també porta els de les 
persones grnns i en aquest cas 
6s el persona l de l'ajuntamcnt 
l'encarregat de repartir-los pels 
domicilis. 

Scgons Mnsip, aquesta inici-

ativa dóna resposta a un tipus 
de població ca raclerística de In 
comarca de les Garrigucs amb 
una baixa densitat demogriífi
ca, amb una elevada laxa d'en
velliment i un alt percentatge 
de m u nicipis petits i dispersos, 
amb dificultat per obten ir ser
veis. El projcctc és gcstionat 
per una persona que treballa 
a implementar el pla estrategie 
municipal, scgons informa Som 
Garrigucs. 

SILVICULTURA EXPLOTACIÓ 

Pla de gestió per a mil hectarees 
de bosc municipal al Pont de Suert 
MARIA MOLINA 
1 EL PONT DE SUERT 1 L'ajuntamcnt 
del Pont de Suerl ha donat llum 
verda al Pla de Gestió d'una 
extensió de 1.000 hcctarccs de 
bosc municipal. Segons l'alcal
de, Josep Antoni Troguet, e l 
pla contempla les actuncions a 
cxccutnr en cls propcrs quinze 
anys. 

Es trncta d'actuacions per ha
bilitar tallaiocs, camin s d'acc6s 
als vehicles d'emergelleia, mi
llores en e ls accessos i tnmbé 

per netejar el solabosc i recluir 
la massn forestal por evitar 
incendis. D'aquesta forma, es 
pretén ex t1·emnr la seguretat i. 
ten ir recursos per impulsar e l 
consum d'energies a lternativcs 
comla biomassa. 

Troguct va indicar que cal 
acl .. rir aquesta zona jaque fa 
una vintena d'anys que no s'hi 
actua, la qua! cosa ha repercutit 
en un augment de b dcnsitat, és 
a dir, més a rbres per metre qua
drat, encara que amb troncsdc 

poc calibre. L'obje ctiu és deixar 
lloc pcrquc cls arbres que no es 
tal in "es desenvolupin, tínguin 
lloc per respirar i puguin créi
xcr", vn remarcar. 

BIODIVERSITAT 

les actuacions van 
dirigides a potenciar la 
biodiversitat amb altres 
especies a més del pi 

Altres iniciatives 
de centres de 
serveis pera la 
tercera edat 
• Altres munieipis de 
les comarques del Lleidn 
han impulsaten elsúltims 
anys )'obertura de centres 
d'ntenció a la tercera edat 
seguint el model de les 
Garrigues, per centralit
zar serveis de menjador, 
transport, acompnnya
ment, seguimcnt medie 
o bugaderia, entre al tres. 
Juneda, Cerviil, In Grana
delia i Puiggros estan en 
la mnteixa lrnia. Una a lt ra 
de les poblacions que ofe
rcixcn un scrvci d'aqucst 
tipus des dcl2002 és An· 
g lesola, que compta amb 
un centre que focalitza 
totcs les prestacions. La 
Segarra és una a ltra de 
les comn•·ques innovado· 
res a !' hora de mancomu· 
nar servcis a les persones 
grnns. Pera aixo despla
~a personal especialitzat 
que ncudeix nls pobles a 
donar atenció als veíns 
segons la demanda. A 
Mollerussa es va imple-
mentar el 2015 passat 
el programa Dinar en 
Companyi:~, servci que 
ofercix I'Espni Social de 
la Fundació Cata lunya 
La Pedrera que té com 
a objectiu ofcrir menús 
equilibratsal coHectiu de 
la tercera edat, i d'a ltra 
banda, crear un punt de 
trabada acollidor per evi
tar que els grans puguin 
sentir-se sois. Hi ha una 
quarantena d'usuaris. 

D'nltrn banda, tamb6 afnvo
rir/lla divcrsitot de varietats 
de flora. En l'actualitat, e l base 
es ta formal en gran pa rt per 
pins i In finalitat és potenei.ar 
cls boscos amb exempla rs de 
roure, castanyer, cedre, faig o 
noguera. 

El Pont de Suert t6 un lO· 
ta l de 5.000 hectArees de bosc 
municipal. En algunes llreesja 
actua permillorar la biodiver
sitat i en a l tres pera !'obten
ció de biomassa ambla qua! 
es proveeixcn servcis com la 
calcfaeció i les instnJ.Iacions 
per escalfar l'aigua de la pis
cina coberta, a banda de la cn
lefacció d'alguns cquipamcnts 
públics com l'escola i )::¡ guar
dería, entre alires. 

SEGAE 1 
Dimc<r~~ S de fcbfer del 2020 

BALANc; 

Aran tanca el gener 
amb una ocupació 
record del62,9% 
JVIELH.t. ¡ La Val d'Aran va tan
carel mes de gencr amb unn 
ocupació turística del 62,9%, 
una xifm que supera en rnés 
de 8 punts la del gener de 
\'any anterior (54,3%) i que 
supera el balan~ historie 
d'aquest mes, tal com asse
nyalcn les dades de Foment 
Torisme Val d'Aran. El con
se\Mr d'Economin,Juan An
tonio Serrano, va indicar que 
aquesta dada positiva és "en 
gran part pcr la bona mete
orología de primers d'nny". 

Polemica pels retols 
a la Seu d'Urgell 
¡LA SEU 1 El grup de Compro
mis x la Seu es va atribuir 
dilluns en el pie municipal el 
canvi de la nonnativa de pu
blicitnt i rctols (vegeu SEGRE 
d'ahir). Ho va fer defensant 
una moció que es va aprovar 
pcr tlllan imitnt malgrat que 
la sctmann anterior el con
sistori s 'havia rcunit amb el 
sector a{ectat i havia acor
dot flexibilitzar lo normati
va. ERC, a l'equip de govern, 
es va most•·ar "so•·presa" 
perla decisió de manten ir 
la moció, que va qualificar 
d '"oportunista". 

ERC, en 14 comissions 
de treballa Madrid 
1 LLEIDA 1 Els diputats d'ERC 
per la demarcació de Lleidn, 
Sara Bailac, Miquel Ca minal 
i XavierCastellana, sumarnn 
un total de 14 correes com 
a portaveus en les diferents 
comissions de treball al Con
grés. 

Volen assegurar pares 
de bombers del Pirineu 
1 TREMP 1 Compromfs per 
Tremp reclama consolidareis 
pares de bombers del Pi rineu 
coma pares mixtos, com ése) 
e as del de Tremp. La finalitat 
és garantir-no l'cficicncia. 

Reunió per potendar el 
turisme a la Segarra 
1 CERVERA 1 Els agents turfstics 
de la Segarra es van reunir 
a fina ls del mes passat al 
consell per potenciar i visi
bilitzar el territori. Vnn pren
dre'n part cmprcsnris i sector 
turfstic. 

Vista al <El d'Aran per 
promocionar-lo 
IVIELHAI El Patronnt de P¡·omo
ció Economica de Lleida va 
visitar ah ir el Centre d'Em
p.reses lnnovadores d'Aran 
(CE!), a Casau, per promo
cionar-no les instaHacions. 

rcolomina
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SALUT EQUIPAMENTS 

SEGRE 
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INVERSIONS 

Acord perque pacients de I'Ait Urgell 
puguin visitar-se a Andorra 

Estat i Govern 
van licitar obres 
per 98 milions 
l'any passat 
Cent rades en la millora 
de les carreteres El servei costara a la Generalitat 200.000 € a l'any, que pagara al Govern del Principat 

C.SANS 
1 LA SEU O'URGELL 1 L'a lca)de de (o 
Se u, Jordi Fa brega, va anunciar 
ah ir que els governs d'Andorra 
i Catalunyn han ncordat que els 
pacicnts de I'Ait Urgell puguin 
utilitzar !'hospital de Nostra Se· 
nyora de Meritxell, al Principal. 
Va afcgir que les dos parts han 
elabora! jo un estudi economic 
deis costos que su posara !'en
trada en funcionament d'aquest 
servei. S'estimcn en 200.000 eu
ros a l'any que haura d'abonar 
el departament de Salut catala 
al Govern andorrii. 

també beneficiarles. Va expli
car que la propostn inclou que 
metges especia listes del centre 
andorra es desplacin fins a la 
capital de I'Ait Urgell per pas
sar consulta. Així matcix, els 
pacients lleidatans podran uti· 
lit zar la Unitat de Cu1·es lnt.ensi
ves (UCI) de )'hospital andorra 
"quan els nostres facultatius ho 
determinin", per evitar així "el 
trasllat fins a I'Arnau de Vilano
va", va remarcar. 

Conveni actual 

Queda penden! el vistiplau 
del Govern espanyol, al qual 
l'ajuntnmenl de la Seu d'Urgell 
va enviar una carta fa dos set
manes per provar d' "accelerar 
els trnmits" i permetre que els 
veins de I'Ait Urgell ruguin 
comen~ar a ut ilih:ar e centre 
medie "com més aviat millor". 
Fa brega espera que l'acord sigui 
definitiu "abans de l'estiu". 

L'hospital N ostra Senyora de MerltKe ll d 'Andorril. 

Actualme nt ja existeix 1m 
conveni entre Espanya i An· 
dorra que permel que pacienlS 
lleidatans utilitzin !' hospital de 
l'a ltre costat de la frontera per 
poder efectuar tractaments de 
diatisi renal i proves d'anatomia 
patologica, com perexemple les 
broncoscopies. 

1 LLEIOA 1 La licitació d 'obres 
a Lleida duranl e l 2019 va 
escendir a 98 milions i es 
va centrar en obra pública 
efectuada pel ministeri de 
Fomcnt i por la conscllcrin 
de Territori i Sostenibilitat. 
L'import deis projectes lra
milals per la Generalitat va 
ascendir a 61,4 mi lions per 
a la conservació de la xarxa 
de carrete res a Ueida, Tremp 
i Estcrri, la comunica ció de 
Solsona a Bergn, aixf com la 
conservaciódel ferm. Pe! que 
respecta a ('anterior minis
teri de Foment, la inversi6 a 
Ponen! va ser de 36,8 mili
ons, centrada en actuacions 
i obres en la xnrxa nacional 
de carrcteres. 

Aquesta proposta d'acord 

ADMINISTRACIÓ AJUTS 

bauril de resoldre la falta d'es
pecialitats r1l centre hospitaln
ri de la Seu, com és el cas de 
dermatologia o nef•·ologia, que 
obliga cls pacicnts de l'Ait Urgell 
a despla~ar-sc fins a I'Arnuu de 
Vi la nova, a Lleida. Filbrega va 

Deu milions per pal·liar 
danys de riuades el2019 
1 LLEIDAI La General ita! va acor· 
darahirdestinarmés de deu mi
lions d'euros a les actuacions per 
poder rcp:un r cls danys produ
\ts en els cursos de les conques 
internes de Catalunya a causa 
del temporal deis dies 22 i 23 
d 'octubre. A Lleida, aixo englo· 
ba principa lmenl els afluents 
del riu Segre pel marge esqucr· 
re, que són el Sió, I'Ondara, e l 
Corb, el Gorg i la Femosa. Val a 
recordar que les pluges torrenci
nls d'aquclls dies van acumular 

fins a més de 300 litres per me· 
tre quadrat en alguns punts del 
territori, la qua! cosa va provo
car que els cursos de molts rius 
acabessin desbordats. 

D'a llra banda, el Govcrn ja 
ha comunica! a la Confederació 
Hidrografica de l'Ebre (CHE) la 
valoraci6 deis danys produns 
en el domini públic hidrii.ulic 
de la conca catalana de I'Ebrc 
i la intenció d 'assumir .les dife
rcnts actuacions de reparaci6 
en aquesta conca. 

Sort~em una estada romantlca per celebrar·ho en 

apuntar també que altres espe
cialitnts, com ara la neurologia 
i la reumatologia, amb llargues 
ll is les d'espera en aquesls mo
meots (la primera passa visita 
una vegada al mes i la segona, 
cada quinze dies) se'n veuran 

Els contactes entre la Seu 
d'Urgell i Andorra per poder 
compartir serveis sanitaris es 
remunten a anys enrere. 

A Catalunya vn ar ribar 
als 1 .947 milions, xifra molt 
inferior n la mitjana histori
ca, que és de 3. 750 milions, 
segons el balanc; de la Cam
bra Oficial de Contractistes 
d'Obres de Catalunya. 

METEORO LOGIA ALERTA 

Gel per la baixada de les temperatures 
i el vent tan ca algunes pistes d'esquí 
ILLEIDAI Els bombers de la Gene
ra l ita! alerten sobre l'estat de 
la neu davant de la imminent 
baixnda de les tcmperatures 
prevista a partir d'avui. El bon 
temps d'aquests últims dies ha 
canviatln capa ni val, una cir
cumslancia que, sumada a l 
descens imminent de les tem
peratures, provocara que es 
gcli. La Gcncralitat informa 
que l'estat de la neu no sera fa
vorable pera la prActica d'nlgu
ncs nctivitats de muntanya. En 

aquest sentit, desaconsella l'ús 
de raquetes de neu, ates el risc 
de caigudes i accidents a causa 
del gel. En aquestes condicions 
recomana portar grampons i 
informar-se de les prediceions 
metcorologiques. 

En l'aclualitat, els gruixos 
de neu a les coles altes de les 
pis tes d'esquí a lpf de Lleida 
superen el metre i en alguns 
punts arriben als 2.20 metres. 
El vent va obligar ahir a tancnr 
les zones altcs d'alguns com-

plexos, com va ser el cas de 
BofTnüll. 

El descens de les tempera
tures serií notable i osciHarñ 
entre els 8 i 10 graus respecte 
de les temperatures d'aquests 
di es, en els qunls hnn nrribat a 
superar fins i tot els 20 graus. 
Seguiran les ralxes de vent 
fort, que pudran arribar fins 
als 100 quilometres per ho
ra. No hi ha risc d'allaus, que 
ah ir era lleu, segons el Servei 
Metcorologic. 

~~----------------· 
Orrc>l<la butlleta 1 onvla-la a Segro (c/del rlu, 
ó-de Lleklat flns al lO de feb!llf. L'lldc febrer. 
publkarem •b guanyadors a la web 1 a los 
Xolrxessodats. 

NQ>II COGHOMS 

parella. Dinar gourmet, allotjament en habitad6 •"t-1~\;< 

de luxe. esmorzar, lllureaccés al wellness 1 '1~~~~~~~t~~~~~ 
massatge a I'Hotel El CasteU de Outat. 1t 
Un /loe per enamorar-se! 

• EL CAsn!LL DE CIUTAT 

us...ru,.~ 

www.hot~c.ttt«lcom 
973350000 
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