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Covid-19. Un home de Valencia, primer 
mort per coronavirus a Espanya i 
I'Arnau sera també centre d'analisi 

Justicia. Citen a declarar com a 
illf.~ii~ testimoni el bisbe de Lleida en un 

_B!!I .. •--""! judici per la trama Gürtel el24 de marc; 

Mor un esquiador de 24 
anys atrapat per una allau 
fora de pistes a Baqueira 
La Vinyet•t 1 Una 
perillosa zona que ja 
ha segat tres vides en 
t res anys per culpa 
de les allaus 

Ferit 11 Anava amb 
dos persones més, 
una de les quals té 
policontusions i l'altra 
va sortir il·lesa 

Un jove de 24 anys de Palma ven (ora de pistes a Baqueira, 
de M31lorca va morir a h ir a concretnment a la zona de In 
l'Arnau de Vilanova al no po- Vinyeta, que ¡·a ha segat tres 
der superar les ferides causa- vides en els IÍ lims tres anys. 
des per una a llau de neu que Un deis seus companys té po
el va atrapar jLmtamenl a mb liconlusions no greus i l'allre 
dos persones més quanesquia· va resullnr il les. 
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Cincmillleidatans 
poden reclamar 
un total de 150 
milions per les 
hipoteques 
La Justícia europea obliga 
a revisar les de I'IRPJi 

El Tribunal de Justicia europeu 
va sentenciar nhir que l'Índcx 
de Re ferencia de Prést ccs Hi
potccaris (IRPH) pol ser consi
dernt abusiu i, per tant, sol mes 
a anuJ.Iació per pnrt deis jutges 
espanyols. La mesura benefici
aria 5.000 lleidalans, quepo
d1·ien reclamar una mitjana de 
30.000 euros. 

~S NOTICIA 13 

Tallat i'Eix per una fuita de gas• Una fuga de gas a la sala de 
calde1·es de l'esglésin de San! Pe re va obliga r a tallar a h ir a la 
tarda i durant una hora el carrcr Majar de Lleida, entre la plac;a 
Sant Francesc i el carrer Cavallers. 

El centre d e Flgue rola d 'Orcau, un deis molts nuclls amb cases buldes 1 abandonad es. 

El Jussa demana auxili pera pobles 
amb cases buides i en ru·ines 
El Consell d'Alcaldes alerta de la despoblació i reclama ajuts 

COMARQUESI 12 

Nou sabotatge 
que inutilitza 
dotze radars en 
vies de Ponent 
Els Mossos investiguen 
l'acte vandatic, que 
reivindicJ L'EstJca 
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IMPLANTS QUE REJOVENEIXEN 
1 SOMRIURES QUE ENAMOREN 

Dr. LllmbcrtD fxptrts m 'ffl/ll.wolog.a ,w. n~ad" 
V11e,. re n'mfo·matem senst: compr.omiS' 
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JUSTICIA 

El Govem central aprova 
la llei del "només sf és 
si" en reladons sexuals 

GUIA ilO 
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POLITICt\ 

L'alcalde de Ponts 
cessa dos edils, queja 
negocien una censura 
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URBANISME DESPOBLACIÓ 

SEGAE 1 
Dome<re~ 4 d• mar¡-del 2020 

El Jussa demana ajuda per als barris antics, 
amb fins al 70% de cases buides i en ruines 
Els alcaldes adverteixen que l'abandó augmenta en els 144 nuclis de població de la comarca 11 Entre un 
lO i un 70% deis habitatges estan deshabitats i hi ha desenes d'expedients per demolir-los 

E.FARNELL 
ILLEIDA 1 Els a lcaldes del Pallars 
Jussil alerten del greu deterio· 
rament que pnteixen cls nuclis 
antics, amb fins u n 70% de les 
cases deshabitades. Mol tes ame· 
nacen ruina o es t roben e n una 
sil uació d'imminent "coHapse". 
La majoria deis consisto1·is han 
obert desenes d'expedients de 
ru'ína en els últims anys per de· 
molir aquestes cases. D'aquesta 
manera, pretenen evitar des· 
prcniments i fins i tol que l'cn· 
sorrament d 'aquests habitatges 
suposi un risc per als ve'ins. Si 

els amos no ho fan, correspon 
als consistoris executar les de· 
molicions de forma subsidiaria, 
la qua! cosa su posa un cost que 
en ocasions resulta diffcil de co· 
brar als titu lars. 

Elnucli de Fig uerola d'Or· 
cau, a lsona i Conca Dcllil, té 
la majoria de les cases del barrí 
antic dcshabitades des de fa més 
d'una dCcada. El regidor Josep 
Maria Mestre va explicar q ue 
les poques cases habitades que 
queden al centre són segoncs 
resid~ncies, habitades per per· 
sones d'avan¡;ada edat i molt po· 

ques per famílies joves. Aqucst 
percentatge descendeix al40% 
si s'inclouen tots e ls habitatges 
de la població. "La pob lació 
creix !ora de la vila closa, on 
és possiblc tenit· millors acces· 

M OCIÓ 

El consell d'alcaldes demana 
ajuda a la Generalitat pera 
un diagnostic que serveixi 
coma guia a actuacions 

POBLES DEL PREPIRINEU DE LLEIDA 

Tr"< d"l•lmmobl"• bulh 1 d"•habltah d"l nudl d" Flg1.1erola d 'Ortau, abona. 

TALARN 

"En la majoria deis 
casos no coneixem 
els propietaris" 
• Preservar e ls nuclis histo· 
ríes ha de ser l'eix prioritari 
que ha de primar en una nor· 
mat iva que desencalli aques· 
ta problematica als pobles, 
scgons l'alcalde de Talarn, 
A lcx García. 

Va assegurar que "en la 
majoria deis casos no co· 
neixem cls propiclaris i les 
ordres d'execució les hem 
d 'assumir des del consisto· 
ri". Pcr a Gnrcia, és ciau t rO· 
bar raci litats porque aquestes 
cases puguin ser habitades. 
"~s decisiu encara que a ixo 
suposi pcrmetrc ampliaci· 
ons deis imrnobles en zones 
no habitables com corrals o 
maga~zcms de les matoixcs 
cases , va assenya lar. Una deles <ases desh•bltades al centre de Ta larn. 

sos i més edificabilita t ", va dir 
Mestre. 

A aquest alt fndex de cases 
dcshabitades se suma el fet que 
els seus titu lars estan "desapa· 
rcguts" o que la propietat recau 
en més d'una persona a !'arribar 
a través d'herencies. Pera l'al
calde de Talarn, A lex Garcia, 
aixo suposa també un proble
ma per la dificultat que suposa 
posar-se d'acord per executar 
mil lores, sanejaments o fins i tot 
demolicions. "En a lgunos oca· 
sions ens d iuen que fem amb la 
casa el que vulguem ,pero a ixo 

FIGUEROLA D'ORCAU 

"És un problema 
que s'ha d'afrontar 
amb urgencia" 
• L'alcaldessn d'lsona i Con· 
ca Delia, Rosa Amor6s, va 
explicar que la degradació 
deis nuclis a ntics deis pobles 
és pa tent i cada di a és més 
g reu. "És un problema que 
s'ha d'afrontar amb urglmcio, 
amb actuacions que permc· 
t in salvar aquest patrimoni i 
!'origen deis pobles." 

D'alt ra banda, va asscgu
rar que els consistoris no po· 
den afrontar sanejaments, 
demolicions i rehabilitació de 
casos que no són de la scua 
propietat i arriba a ser un pe· 
rill per als ve'íns. "És urgent 
acabar amb l'abandó i hem 
de ser capa~os de facilitar la 
mil lora d'aquests centres his
tories", va dir. 

també és una desposa important 
pe r a l consistori." 

A Talarn, un 35% de les ca· 
ses del nucli a nt ic cstan buides. 
Prancesc Borrell, a lcalde de 
Salas de Pa llars, assegura que 
fan falta njuts per a(avorir In re· 
habilitació i no ha ver d 'actuar 
d'ofici. "Ens trobem davant d'un 
abandó dels nuclis importants, 
cent res dcsvalguts que estro· 
ben en una situació de coHap· 
se. Encara que les causes siguin 
dispo.rs, tots tcnim aquesta pro· 
blemiltica que ha d 'a fronta r·se 
o d 'aquf a deu anys parlarem 
de poblcs dcshnbitats en lloc de 
cases buidcs", va dir. Borrcll va 
assegmar que al se u poblc hi ha 
un lO% d'habitatgesen aquesta 
sil unció. 

L'alca lde de Conca de Dalt, 
Martí Ca1·dona, va a[egir que 
la situnció és am com ara u n 
"degoteig constant" i "suposa 
una fortuna pcr als consistori 

CONSELL O' ALCALDES 

Moció deis alcaldes del 
Jussa per de manar ajuts i 
facilitar la rehabilitació 
d'aquests nuclis antics 

afrontat··lo", va d ir. El municipi 
de la Torre de Capdella p reveu 
la invcrsi6 de300.000 euros per 
actuar a l mtcli antic del poble 
d'Aguiró, en el qua] hi ha cases 
en un estat prccari i és "urgcnt" 
actuar, va explicar l'alcalde, Jo· 
sep Maria Dalmau. E l consell 
d'alca ldes del Jussil vn nprovar 
ah ir una moci6 per demanar 
ajuts a la Generalitat i fer una 
diognosi de l'cstnt actua l deis 
poblcs, com a p rimer pos pcr a 
actuacions que afrontin aquest 
problema scnse que nixo suposi 
més desposa loen l. 

LESCLAUS 

Població en descens 
1 El Pallars JussA tenia 12.482 
habitants el 1998, una xifra que 
va anar en ascens, encara que 
amb alts l balxos, flns a l'any 
2011. La comarca va arribar a te· 
nir llavors 14.374 ve'ms, un nom· 
breque ha descendlt des d'ales
hores any re re any.la tendencia 
ha anal a la baixa fins a arribar a 
13.080 habitants el2019. 

Entre les més despoblad es 
1 El Jussa és una de les comar
ques més despoblad es de Cata
lunya, sois darrere de I'Aita Ri· 
bagor~a. el Pallars Sobirlt. Aran, 
el Priorat i la Terra Alta. També 
és la tercera ambla densitat de 
població més baixa després de 
la Rlbagor~a l el Soblra. 
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