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LA VEU DELS LECTORS: 
St1via Romero li Regidora Compromís 
tJer TrPn tJ D"r tad"" dc' PSC 

Miquel Verdeny Tohà, 
(. . ' tn memortam 

ull evocar la figura política i personal de Miquel 
Verdeny Tohà, que va ser alcalde de Tremp du
rant 10 anys (1983-1991 i 2003-2005) i diputat 

provincial, entre altres càrrecs públics, sota les sigles de 
Convergència Democràtica de Catalunya i de Gent Con
vergent pel municipi de Tremp. Economista i empresari, 
formava part d'una generació que va haver de lluitar per 
sortir endavant i construir una nova societat, al Pirineu, 
lluny dels centres de decisió política i econòmica. 
Des de l'Ajuntament, va treballar perquè Tremp exercís 
un paper referent de capital del Pal lars Jussà en tots els 
sentits, tenia un model de ciutat i de país. Va entendre 
que l'alcaldia s'havia d'exercir escoltant la gent i fent una 
gestió propera als ciutadans. En els darrers temps, pre
ocupat per la pèrdua de pes específic, de demografia i 
d'activitat econòmica i comerc1al de Tremp va donar su
port a la candidatura de Compromís per Tremp que vaig 
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encapçalar. Des de la discrepància política i ideològica 
ens va demostrar que l'acció municipal és servei públic 
i interès general, i que sol estar per damunt de partits i 
d'ideologies. 
Miquel Verdeny ha sigut un home coherent i fidel als 
seus principis, elegant i generós, obert a col· laborar en la 
millora de la vida dels ciutadans, des de dins i des de fora 
de la política. Sit tibi terra levi s. 

Un ve1 de Puigverd de Lleida 

Els ocells ja no hi canten 

A 
quest escrit tracta sobre uns arbres amb història 
i amb polèmica de Puigverd de Lleida. Un males
tar ocasionat a una part del veïnat que es podia 

haver evitat. L'explicació és senzi lla: 74 xops octogenaris 
de les piscines i del camp de futbol han estat sentenciats 
a mort per part de l'equip de govern de l'ajuntament. En 
sabíem alguna cosa, els veïns, del( s) motiu( s) de la tala? 
La resposta és negativa. El disgust augmenta al observar 
la matança indiscriminada, que no distingeix ni perdona 
entre un arbre sa i amb ganes de viure d'un arbre malalt 
o amb perill de caiguda. Aquests xops (plantats als anys 

50 pels alumnes de l'escola) formaven part del poble i 
dels seus veïns i veïnes, avis i àvies buscant-hi l'ombra, 
adolescents aixoplugant-s'hi, l'olor de les fulles a la tardor 
i la frescoreta de l'estiu, el soroll del vent movent les im
ponents copes, les cassoles i els bolets o el cant de mul-. 
titut d'ocells ... Puigverd perd l'únic "pulmó natural" del 
casc urbà i trigarà molts anys en recuperar el bosc i refugi 
climàtic que era. L'abandó i manca de manteniment dels 
arbres i entorn dels darrers anys ha degradat fins a tal 
punt el recinte que ha fet decantar la balança cap a un 
nou canvi d'imatge a corre-cuita, a pocs mesos d'un canvi 
d'alcaldia i a any i escaig de les eleccions municipals. En 
un context d'emergència climàtica i crisi sistèmica, potser 
cal remarcar la importància de l'educació i acció ambien
tal per preservar el paisatge natural i humanitzat. Perquè 
els ja "morts" del camp de futbol i de les piscines que 
han format part del poble, esdevenen ara records i deixen 
pas, sense saber per què, a un nou espai poc clar. I, així, és 
com a poc a poc anem perdent part de la nostra identitat 
i patrimoni. S'ha trinxat un ecosistema, els nius i les cases 
de multitud d'aus s'han destruït, i ara seran forçats a bus
car un nou hàbitat, potser, ja fora del poble, encara que 
s'hi volguessin quedar. Els ocells ja no hi canten. 
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ntenc l'agricultura com la gestió sostenible 
del medi ambient. I això, a les Garrigues 
fa centenars, per no dir milers d'anys, que 

ho venim fent. Ara però ens enfrontem a nous 
reptes; set mesos abans que finalitzi ja hem es
gotat tots els recursos naturals que tenim per 
tot l'any. Cap al mes de maig ja hem saturat el 
planeta de gasos d'efecte hivernacle i de la seva 
capacitat d'absorció de residus i de regeneració. 
"La història és un sistema d'alerta primerenca" 
deia Norman Cousins. Així com feien els nostres 
padnns, hem de reciclar, gestionar millor els 
propis recursos naturals i estalviar energia. El 
porta a porta, la gestió de boscos i purins i les 
comunitats energètiques locals en són les eines. 
Una economia sostenible i alternativa al model 
capitalista i al predomini dels mercats financers, 
deia Cristian Felber ja al 2008, quan predicava 
sobre l'economia del bé comú. 
Al 2015, les Nacions Unides marcaven els 17 
ODS pel 2030 i la UE dóna a Espanya 70.000 milions d'eu
ros aquests tres anys, més del que ha posat sumant tots els 
anys en què hi pertanyem, per a transformar aquesta eco
nomia mitjançant la digitalització i la bioeconomia circular 
per a descarbonitzar-nos. Perfecte, no tan sols subsidis a la 
pagesia, calen aquest ajuts per transformar el món rural. No 
n'hi ha d'altra que tancar l'aixeta a l'èxode juvenil i repoblar 

La 

d'urbanites i immigrants del tercer món, aquests territoris 
respecte a la gran metròpoli, ofegada en la precarietat i els 

impostos climàtics. La digitalització de l'agricultura 4.0 mit
jançant fibra òptica i SG permetran tant fer un balanç de 
resultats de les nostres finques com l'accés al big data i a 
l' IOT, previsió clima, estalvi d'aigua, control i assegurança de 
la producció, ... a temps real i a punta de dit s. Els nous cultius 

han de ser ecològics, sostenibles i de proximitat, això vol dir 

que s'hauran de vendre més cars a la botiga? 
Doncs sí, els nostres productes i l'oli en particu
lar son la base d'una dieta equilibrada, font de 
salut 1 qualitat de vida. Quan va l la salut? I ho 
sabem ara més que mai doncs la Covid-19 és 
una de les moltes malalties que ens portaran la 
irreversible crisi climàtica. 
e al començar, doncs, per transformar l'agroin
dústria, també a nivell polític. La nova conse
lleria d'Acció Cl imàtica, Alimentació i Agenda 
Rural n'és un clar exemple. Ll igar el clima amb 
l'agricultura és un model que a les G.arrigues 
coneixem per herència. I particularment volem 
veure en la fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de les 
Borges Blanques la primera fi ra en clau trans
formadora. Hi havia art en el packaging i excel
lència en els sucs d'OOVE i en format virtual i 
presencial. El tret de sortida d'una nova realitat 
postcovid, una nova economia verda i digita l, 
cooperativa i rural. D'un sector, el de les pimes i 

cooperatives de l'oli que, segons PRODECA, augmenta en ex
portacions (més de 2.000 milions d'euros del 2015 al 2019). 
I, que em perdonin els del vi, però no s'ha vist tant afectat 
pel tancament de la restauració. La pregunta que aquí ens 
fem és: s'imposarà la salut a la nostàlgia i cert romanticisme? 
Sigui com sigui la tradició, la cultura i el paisatge caldrà pre
servar-los segur. Salut! 
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Aragonès i Lambón es 
reuniran divendres a 
Balaguer per parlar del 
Jocs del Pirineu 2030 
El president del COE reclama "unitat, 
diàleg i respecte" per la candidatura_ 
Lleida 
REDACCIÓ/ EFE 

El president de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i el president del 
Govern d'Aragó, Javier Lambn, 
es reuniran el proper divendres 
a Balaguer per abordar, entre al
tres temes, la candidatura per al 
Jos Olímpics Pirineu-Barcelona 
2030. Aprofitant que Aragonès 
està de visita per la capital de la 
Noguera. Lamban es traslladarà a 
la ciutat per trobar-se amb el seu 
homòleg català. La trobada tindrà 
lloc el divendres al matí al xalet 
Montiu de Balaguer, seu de l'Ins
titut Municipal de Progrés i Cultu
ra (lmpic) on s'ha habilitat un sala 
a la planta baixa per acollir la ci
mera entre els dos presidents en 
la que es parlarà de l'organització 
d'aquest Jocs d'Hivern del Pirineu 
en la que han de participar els 
dos territoris. 

En aquest sentit, el presi
dent del Comitè Olímpic Espa
nyol (COE), Alejandro Blanca, va 
insistir ahir a Saragossa en què 
els Pirineus "tindran" Jocs Olím
pics d'Hivern i si es vol guanyar 
aquest partit és nece.ssari seguir 
"unes normes i un equipament": 
unitat, diàleg i respecte a tots 
els que formen la candidatura", 
perquè "cap territori predomina 

FOTO: EFE/ Lamban es va reunir ahir amb el president del COE 

sobre altre". Blanca es va reunir 
ahir en la capital aragonesa amb 
el president d'Aragó, Javier Lam
ban, per a abordar l'organització 
de la candidatura olímpica als 
Jocs Olímpics d'Hivern 2030 entre 
Aragó i Catalunya i va reiterar que 
el COE treballa des de fa tres anys 
en "una candidatura de país", en 
la qual"no sols estan Catalunya i 
Aragó, sinó també el Govern d'Es
panya", i es presenta "des d'un 
punt d'igualtat, ningú predomina 
sobre ningú". 

Una filosofia en la qual va apro
fundir, igual que el president Lam
ban, qui va incidir en què existei
xen opcions d'organitzar uns Jocs 

Olímpics d'Hivern en 2030 "en 
peus d'igualtat i liderats pel COE", 
després que la consellera de Pre
sidència de la Generalitat, Laura 
Vilagrà, advoqués perquè Aragó 
tingui un paper de coJ.Iaborador 
en algunes disciplines esportives. 
Referent a això, Bla nco va apuntar 
que va parlar amb Vilagrà després 
d'aquestes declaracions i li va re
cordar que és una candidatura 
"tècnica", en la qual "no pot ha
ver-hi predomini de ningú sobre 
els altres", un assumpte que es
tà "aclarit" i que confia a deixar 
"tranquil·lament acabat" en la re
unió que mantindrà amb la con
sellera avui. 

Andorra preveu estrenar el primer 
casino del país la propera tardor 
Andorra 
ACN 

Andorra preveu estrenar a la tar
dor el primer casino del país de 
la mà de Jocs SA, empresa gua
nyadora del concurs públic per 
a la seva gestió. La inversió inici
al per tirar endavant el projecte, 
que preveu generar uns 200 llocs 
de treball directes i un centenar 
més d'indirectes, és de 25 mili
ons d'euros. El centre, anomenat 

• 

La inversió és 
de 25 milions 

d'euro s 

"Unnic", pretén ser un espai inte
gral dedicat a l'oci on un 80% de 
seva la superficie estigui ocupada 
per restaurants i sales d'especta-

eles i d'entreteniment i la resta 
quedi destinada als jocs d'atzar. 
L'edifici, que s'està construint al 
centre d'Andorra la Vella, aspira 
a convertir-se en un pol d'atrac
ció turística internacional i l'ob
jectiu és que pugui rebre més 
de 250.000 visitants en el primer 
any de funcionament. 

El conseller delegat de Jocs 
SA, Marc Martos, expica que el 
projecte serà un nou "reclam" 

El Govern diu 
que "ningú 
en quedarà 
al marge" 
La portaveu va argumentar 
que la consulta sobre la can
didatura de Barcelona-Pi
rineus es farà només a l'Alt 
Pirineu i Aran perquè és on 
hi haurà un "major impacte 
positiu". Així, va afegir que 
l'executiu "tindrà en comp
te" l'opinió dels territoris 
prepirinencs perquè podran 
participar en les comissi
ons estratègiques: "Ningú 
quedarà al marge". Plaja va 

_ subratllar que "Catalunya és 
qui ha d'impulsar la candida
tura", des·prés que el presi
dent d'Aragó, Javier Lamban, 
avisés que "no hi haurà Jocs" 
si els dos territoris no confor
men una candidatura. 

La CUP demana 
la compareixença 
de la consellera 
Laura Vilagrà 
El grup de la CUP-NCG de
manarà la compareixença de 
la consellera de Presidència, 
Laura Vilagrà, per la consul
ta sobre els Jocs Olímpics 
d'Hivern. El diputat antica
pitalista Xavier Pellicer es va 
queixar ahir de la gestió de 
l'executiu els darrers dies. 
Concretament, critica que 
la consulta exclou comar
ques afectades per l'esdeve
niment, com el Solsonès, el 
Ripollès i el Berguedà. Per 
això vol que Vilagrà detalli 
quins territorfs participaran 
a la consulta. També carre
ga contra una enquesta "ab
solutament manipulada per 
generar un estat favorable 
als Jocs" que s'ha fet pública 
darrerament. 

tant per als visitants dels països 
del voltant del Principat i alt res 
mercats com ara el Regne Un it i 
Rússia com també per altres que 
no viatgen tant assíduament a 
Andorra, citant com a exemple 
alguns països de l'Àsia. A més, 
afirma que serà un espai que ofe
reixi "una experiència integral 
d'oci i entreteniment, de lleure, 
de diversió, on la restauració, els 
espectacles, la música, l'art i l'ar
quitectura, entre moltes altres, 
tinguin un paper destacat". Per la 
seva banda, l'arquitecte Pere Es
puga comenta que s'ha treballat 
en un projecte "singular" però 
respectuós amb l'entorn. 

Augmenten 
les queixes a la 
síndica de la 
Seu d'Urgell 

La Síndica Municipal de Greu
ges de la Seu d'Urgell, Anna 
Martí, i l'alcalde Francesc Vi
aplana van abordar ahir dife
rents qüestions relacionades 
amb les queixes que rep aques
ta sindicatura per part de veïns 
i veïnes de la ciutat. La síndica 
va informar a l'alcalde que han 
augmentat les queixes d'usua
ris, sobretot de gent gran i per
sones amb discapacitat. 

CCOO guanya les 
eleccions sindicals 
a !~juntament de 
la Seu d'Urgell 
El sindicat Comissions Obreres 
va guanyar les eleccions sindi
cals a l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell que es van celebrar 
ahir al matí per renovar els re
presentants sindicals dels tre
balladors i treballadores muni
cipals. Així, la representació a 
la Junta de Personal, formada 
per S membres, 3 seran repre
sentants del sindicat Comissi
ons Obres i 2 seran del sindicat 
SIP-FEPOL. 

Balaguer celebrarà 
de forma presencial 
el 'Carnestoltes 
del Congre' . 
Balaguer celebrarà els propers 
dies 26 i 27 de febrer una no
va edició del "Carnestoltes del 
Congre". A diferència de l'any 
passat, l'edició d'aquest any se
rà totalment presencial, però 
amb els actes adaptats a les 
restriccions. 

Ajuntament 
la Pobla de Segur 

EDICTE 

Es fa públic que al BOP 
de Lleida núm. 14 de data 
21 de gener del 2022 s'ha 
publicat l'acord del Ple de 
l'ajuntament d'aprovació 
in.icial del reglament d'ús 
de les pistes de pàdel . 

L'expedient està exposat 
al públic fins el dia 4 de 
març de 2022. 

La Pobla de Segur, 22 de 
gener de 2022 

L'alcalde 
Marc Baró Bernaduca 
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