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COMARQUES Dipòsits obsolets agreugen talls Biogàs generat a Lleida arribarà a 
d'aigua en 23 pobles de la Segarra. subministrar 10.000 cases el2023. 
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MUNICIPIS DEMOGRAFIA 

Setze pobles de Lleida comencen a acollir 
refugiats per frenar la despoblació rural 
Dins del projecte impulsat per l'Associació de Micropobles de Catalunya en col·laboració amb la Generalitat 
li Pe me ran reobrir ab atges u Its 1 se' s facilitarà feina perque pugui ~ · nserir-se socialment 
MARIA MOLINA 
I TORREBESSES/ASPA I Famílies de re
fugiats han començat a arribar 
a 16 pobles de Lleida, adscrits 
al programa que va posar en 
marxa fa un any l'Associació 
de Micropobles de Catalunya 
en coHaboració amb el Servei 
d'Ocupació de Catalunya (SOC) 
i amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) per frenar 
la despoblació rural. Són ajun
taments de menys de 500 ha
bitants que faciliten a aquestes 
famílies un habitatge i una pri
mera ocupació durant 12 mesos 
per garantir la integració social 
d'aquests nous veïns, la qual co
sa permet reobrir cases buides. 

Una família ja ha arribat a As
pa i en els propers dies d'altres 
s'instaHaran a Almatret, la Sen
tiu de Sió, Ciutadilla, Torre-se
rona, Torrebesses, Bellaguarda, 
Talarn, Preixens, Llardecans, 
Nalec, Baix Pallars, els Omelis 
de na Gaia, Farrera, Conca de 
Dalt i Tírvia. 

Segons Mario Urrea, presi
dent de l'Associació de Micro
pobles i alcalde de Torrebesses, 
tots ells tenen l'estatus de re
fugiats. Són persones que van 
marxar del seu països per te
mor a la persecució, a conflictes 
bèHics, violència generalitza
da o altres circumstàncies que 
els permeten optar a protecció 
internacional. Procedeixen de 
Síria, l'Afganistan, Colòmbia, 
l'Uruguai o Bolívia, entre altres 
països. Urrea va puntualitzar 
que no s'hi han inscrit refugiats 
d'Ucraïna, ja que la Generalitat 
va disposar un programa espe
cífic per a ells. 

De les 350 fanu1ies que s'han 
inscrit en el programa, ja s'ha 
adjudicat destinació a un total 
de 39 arreu Catalunya. Gairebé 
la meitat s'instaU aran a Lleida 
i la resta, a Tarragona, Girona 
i Barcelona. La Generalitat in
verteix gairebé un milió d'euros 
en aquesta iniciativa que bene
ficia, ara per ara, una trentena 
de persones a les comarques 
lleidatanes. 

"S'ha tingut en compte la pro
cedència per facilitar-los un en
torn similar al del lloc d'origen", 
va remarcar Urrea. Cinc tècnics 
faran seguiment de la integració 
perquè puguin trobar feina al 
finalitzar el contracte laboral 
d'un any, a banda de l'escolarit
zació dels fills. Els lloguers dels 
habitatges osciHen entre 150 i 
400 euros. Són pisos municipals 
i de particulars que s'han sumat 
al projecte. 

Renzo i Vanaina 
DE L'URUGUAI, VEÏNS D'ASPA 

«Vam venir aquí 
perquè la vida 
al nostre país 
era molt difícil» 
• Renzo i Yanaina són uru
guaians i fa molt poc que 
viuen a Aspa. "Vam venir 
a Espanya perquè la vida al 
nostre país era molt difíl, so
cialment i econòmicament", 
explica ella. "Primer vam re
calar a les Balears, després 
ens vam apuntar a aquest 
programa i finalment vam 
arribar a Aspa, jo a l'abril i 
Renzo al juny, a l'espera de 
concretar habitatge i feina". 
Yanaina té família a Espa
nya. "Tinc una tia que em 
va animar a fer el pas per
què la situació a l'Uruguai és 
molt complicada. Ara a Aspa 
estem contents i tranquils." 
Renzo comença a treballar 
avui com a operari a l'ajun
tament, dedicat a tasques de 
manteniment, i espera poder 
quedar-se en aquesta locali
tat del Segrià. 

EN PRIMERA PERSONA 

Habitatge per a una família equatoriana a Torre-serona • Una família equatoriana arribarà en els 
propers dies a Torre-serona. Es tracta d'una parella amb dos fills que residirà en una casa del poble 
pagant un lloguer social. A la foto, l'alcalde, Agustí Jiménez, ensenya l'habitatge. 

LES CLAUS 

Servei d'Ocupació 
I El SOC finança les contractaci
ons dels micropobles per donar 
estabilitat econòmica als seus 
nous veïns durant un any. La 
Generalitat destina gairebé un 
milió d'euros a aquesta finalitat. 

Universitat de Barcelona 
I Elabora i ofereix programes 
d'emprenedoria per oferir alter
natives d'ocupació als refugiats 
a l'acabar l'any de contracte que 
subvenciona el SOC. 

Habitatge 
I Els ajuntaments han disposat 
cases municipals o de particu
lars sota lloguer social per allot
jar els desplaçats. 

Refugiats 
I Abans de la guerra d'Ucraïna, 
que va esclatar fa 7 mesos, es 
calcula que a Catalunya hi havia 
més de 4.000 refugiats. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



SEGRE 

Dijous, 29 de setembre del 2022 

AUTOMOBILISME AUTOCRÒS 

Doble cita d'elit a 
Mollerussa amb 
Estatal i Europeu 
Aquest cap de setmana, el primer amb el Català 
amb 95 pilots 11 e . d J oc u r t ndr lo 

àcter continental 

REDACCIÓ 
I MOLLERUSSA I La capital del Pla 
d'Urgell acull aquest cap de set
mana, dissabte i diumenge, el 
XXX Campionat d'Espanya i 
de Catalunya d'Autocròs amb la 
parttc1pació de 95 pilots inscrits, 
i tornarà a ser seu de l'Europeu 
del 7 al 9 d'octubre per segon 
any consecutiu. Una doble cita 
automobilística d'elit que tant 
l'alcalde de Mollerussa, Marc 
Solsona, com el secretari de 
l'Escuderia Mollerussa, Joan 
Anton Grustan, van coincidir 
a destacar com a una cosa ex
cepcional i tot un èxit per a la 
capital del Pla, ja que és únic a 
Catalunya i també a la resta de 
l'Estat. 

Així mateix, Solsona i Grus
tan es van referir al circuit d'au
tocròs de la Serra, que ha estat 

homologat de nou aquesta set
mana per la Federació Internaci
onal de l'Automòbil (FIA) fins al 
2025, com un circuit de referèn
cia en el qual poder organitzar 
diferents esdeveniments rela
cionats amb aquesta disciplina. 

La cita lleidatana serà una de 
les dos del certamen que comp
taran amb totes les categories, 
la Car Cross, la Sènior i l'Aca
demy, a banda de les tres mo
dalitats de bugui: Súper Bugui, 
Bugui 1.600 i Júnior Bugui, cosa 

ARESLAHOZ 

La pilot local serà una de 
les participants i va fer una 
xarrada de la presència 
de la dona a la disciplina 

Un moment de la cursa Sant Corneli Vertical Race. 

ESPORTS j 29 l 

Una imatge de la presentació pública de la doble cita automobilística a Mollerussa. 

que suposarà una participació 
propera als cent pilots. 

Per la seua part, la pilot lo
cal Ares Lahoz va destacar que 
la dificultat del circuit de Mo
llerussa per a la resta de pilots 
radica en el fet que és molt di
ferent del que estan acostumats 
"perquè si està moll és fangós 
i si és sec patina" i, a més, pre
senta un revolt de dificultat 
compromesa. 

Ares Lahoz serà un dels 25 
pilots de l'Escuderia Mollerussa 
que participaran aquest cap de 

setmana en el Campionat d'Es
panya, i també una dels més de 
85, en aquests moments a falta 
de tancar inscripcions, proce
dents de 14 països diferents, 
que ho farà el cap de setmana 
següent a l'Europeu. 

Per atansar aquests dos es
deveniments de rellevància a 
la ciutadania, l'Escuderia Mo
llerussa, organitzadora amb 
l'ajuntament, va fer ahir a la 
tarda una presentació pública 
a la plaça de Manuel Bertrand. 

Durant la presentació, en 

ATLETISME CURSES DE MUNTANYA 

la qual va participar l'alcalde 
acompanyat del regidor d'es 
ports, Bernat Díaz, va tenir lloc 
una competició oberta al públic 
amb un simulador professional, 
a més de dòs conferències sobre 
aquesta modalitat esportiva. 

La primera va versar sobre 
el funcionament de le§ compe
ticions a càrrec de Delfí Lahoz, 
vicepresident de l'Escuderia 
Mollerussa, i la segona, amb 
Ares Lahoz com a conferenci
ant, va tractar sobre la dona a 
l'autocròs. 

Els corredors del CA la Pobla dominen 
la Sant Corneli Vertical Race 
REDACCIÓ 
I LA POBLA DE SEGUR I Un total de 
128 corredors van participar 
a la Sant Corneli Vertical Ra
ce, Campionat de Catalunya de 
Curses Verticals i Cursa Open, 
que va ser organitzada pel Club 
d'Atletisme de la Pobla de Se
gur, juntament amb la Federació 
Catalana d'Atletisme i la col·la
boració del consell esportiu del 
Pallars Jussà i de l'ajuntament 

de la Pobla. En la categoria fede
rats, Lleïr Bracons, del JA Ber
ga, i Laia Andreu, del CA Vic, 
es van proclamar campions de 
Catalunya, en homes i dones, 
respectivament. 

S'ha de destacar les actuaci
ons dels atletes locals del CA la 
Pobla de Segur Fedot Sadovici, 
subcampió de Catalunya Màster 
35, i Eloy Gonzalez, subcampió 
de la categoria Màster 45. En la 

:t 
categoria Open els vencedors 
absoluts van ser Nil Bacardit i 
Marta Carrasca. 

Quant a la carrera infantil, 
val a destacar els atletes de CA 
la Pobla en categories des de la 
sub-18 fins a la sub-12, com Ori
ol Ballbé, Claudia Llesuy, Ra
bah Ouzemmou, Nekane Prió 
i Guerau Carrillo, que van ser 
campions de les seues respecti-
ves proves. :. 
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Els sabors del 
Pallars, ·a escena 

i vi vertebren el festival, amb una quinzena d'activitats 
com espectacles, tastos o cursos i novetats com les 'Viniverses' 

I Pallars convida a assabo
rir la tardor. Engega motors , 
el cinquè festival Cordevi, 

que fusiona dos productes em
blemàtics, la carn de corder i 
eiví. 

Obre foc demà amb un con
cert de Dani Nel·lo, al capda
vant d'una banda que aplega 
alguns dels millors músics de 
rhythm and blues i jazz de l'es
cena estatal. L'espai cultural 
La Lira de Tremp serà la seu de 
l'actuació, que costa 10 euros i, 
com l'any passat, inclou la de
gustaciÓ d'un Pa quito trempo
lí, l'entrepà de corder que cada 
restaurant elabora amb recepta 
pròpia. 

La cita musical serà una de la 
quinzena d'activitats que es de
senvoluparan en deu municipis 
del Pallars. Inclou des de con
certs i espectacles fins a cursos 
de cuina amb degustació, així 

' Paquito' d'un dels establiments, 
@restaurantlesvidrieres. 

com jornades tècniques com la 
de vins del Pirineu o la de cuina 
del corder del Pallars . Com a 
novetats, destaquen les Vini
verses, unes converses disteses 
amb una copa de vi per reflexi
onar sobre els reptes individuals 
i col·lectius. Tres propostes bar
rejaran música, dansa o poesia 
en entorns singulars de Tremp. 

Caminades, música, cursos, fires o 
menús km O, experiències a l'abast 

• Els participants podran gau
dir d'experiències com aperitius 
i màgia, tast de productes, pas-

tor per un dia, caminades i es
morzar de pastors en localitats 
com Conques, la Pobla de Segur, 
Figuerola d'Orcau o Llessui. 

A més, podrà atansar-se a fi
res de tardor, com la ramadera 
(Pobleta de Bellveí), mostillo 
(Llimiana) , bolet (Isona), co
dony (Tremp) o Diada de la Fira 
(Salàs). I com en edicions prece
dents, hom podrà assaborir me
nús de km O en 26 restaurants 
del Pallars Jussà. 

Obre foc a Tren1p 
an1b el concert de · 
Dani N l·lo i el 
tast d un 'paquito 

Ens veiem 
al Cordevi! 
La cinquena edició del fes
tival Cordevi segueix apos
tant per posar en valor el 
Pallars a través dels seus 
paisatges únics, els produc
tes agroalimentaris que s'hi 
elaboren, i molt especial
ment, les persones que hi 
ha darrere. 

En aquesta ocasió, el fes
tival us ofereix experiències 
excepcionals per connectar 
i gaudir de tot això, com
binant-ho amb propostes 
culturals i de descoberta : 
caminades , concerts, es
pectacles, etc. Enguany, a 
més, incorporem les Vini
verses, converses amb vi 
que conviden a reflexionar 
i parlar sobre reptes indivi
duals i col·lectius i sobre les 
maneres d'afrontar-los. Ho 
farem amb música, poesia, 
dansa o participant en con
verses íntimes en entorns 
singulars. Esperem que tot 
plegat us agradi, ens veiem 
al Cordeví! 

DIVENDRES 30 
Concert de Da ni 

Nel·lo. Preu: 10 euros. A la 
Lira de Tremp. 

8 D'OCTUBRE 
Viniversa, caminada 

i aperitiu als Arenys i 
conversa oberta amb Ester 
Ais i Anna Boneta. Preu: 
S euros. Des de la rambla 
Pompeu Fabra de Tremp. 

14 D'OCTUBRE 
Viniversa Del canvi 

climàtic a l'emergència 
climàtica, què som a 
temps de fer? amb Francesc 
Mauri. Peru. S euros, inclou 
copa de vi i tapa. A Casa 
Montoliu 1903 de Tremp. 

15 D'OCTUBRE 
Jornada 

micològica. Sapeira i 
rourera d'Aulàs. A Tremp. 

Conferència de les 
XXI jornades micològiques 
Com afectarà el canvi 
climàtic a fa producció 
de bolets? ts possible 
esmorteir aquests efectes? 
A l'epicentre de Tremp. 

ESPECIAL I 3 3 

16 D'OCTUBRE 
Sortida al bosc per 

recollir i identificar bolets, 
amb Evarist March. Trobada 
a l'Epicentre de Tremp. 

17 D'OCTUBRE 
'" Jornada: 

fa cuina del corder del 
Pallars. A La Lira de Tremp. 

20 D'OCTUBRE 
Curs de cuina amb 

bolets a càrrec d'Oriol 
Pallarès. 5 eu ros. A Tremp. 

28 D'OCTUBRE 
Viniversa Que 

parlin els esquellots. Recital 
de poemes i música de 
muntanya amb Alidé Sans i 
Gustavo Duch. Gratuït. A Dr. 
Pearson de Tremp. 

29 D'OCTUBRE 
Fira del Codony a Tremp. 

11 DE NOVEMBRE 
10ajornada 

de vins de Pirineus. A 
Tremp. 
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Promenade, nou Amic de l' e 
Promenade Lleida ja és nou Amic de l'Aplec del Caragol. 
Promenade i Fecoll treballen des de fa setmanes per
què aquesta cooperació es tradueixi en noves iniciatives 
conjuntes. 

la casa de la protagonista a la pel·lícula que Elena Tr•pé ha filmat a Antist, a la Torre de Capdella. 

La cineasta Elena Trapé finalitza el rodatge 
del seu film 'Els encantats' a la Vall Fosca 

Rosalia, favorita en Los 40 Music Awards 
La directora de cine Elena Trapé 
va finalitzar ahir el rodatge de 
la seua peHícula Els encantats 
al petit poble d'Antist, a la Vall 
Fosca. Durant el mes de setem
bre, tres de les cases d'aquesta 
petita localitat s'han convertit 
en l'escenari d'aquest film que 

narrarà la història d'una dona 
que, després de separar-se, tor
na al poble de la seua infància 
a la recerca de la seguretat que 
tenia quan era petita i res era 
complicat. 

en altres localitzacions com el 
llac de Montcortès, Santa Bàr
bara i el camí que transcorre 
entre Antist i Estavill. Les res
ponsables de la producció van 
agrair la "generositat" dels ve
ïns, que van cedir tres cases per 
a l'enregistrament. 

La cantant Rosalía lidera les nominacions, amb 7, en Los 
40 Music Awards 2022 en les categories de millor artista, 
millor àlbum, millor gira o millor artista en directe. A na 
Mena opta a quatre categories. 

Balaguer estrenarà 'Òrbita' en la capitalitat de la sardana 
La Paeria de Balag~er i l'Associació Balaguer Capital de la Sardana 2022 
van presentar ahir Orbita, espectacle de producció pròpia que barreja dansa 
i música i formarà part dels actes en motiu de la capitalitat de la sardana. 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21- 111 I 19-IV. 
Trieu una idea creativa fins que la con
ve.r_tiu en una cosa tangible. Mantin-

gueu en secret allò per què treballeu i us salvareu 
de ser sermonejats. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Parleu amb confiança i compartiu el que 
sabeu; la resposta us ajudarà a tirar en-

davant. Feu el que calgui per millorar la vostra 
reputació i prendre el control. 

BESSONS 21-V I 20-VI. 
Agafeu-vos temps per conèixer com
panys, veïns o membres de la comunitat 

i les interaccions generaran oportunitats. Emfa
titzeu el que us interessa. 

CÀNCER 21 -VI I 22-VII. 
Desenvolupeu un talent o una habilitat 
amb visió de futur i adequada per a 

aquest moment. Sigueu bruscos si cal per acon
seguir que d'altres participin. 

LLEÓ 23-VII I 22-VIII. 
Escolteu amb atenció, parleu poc i bus
queu una alternativa al que algú sug-

gereix. No permeteu que ningú jugui amb les 
vostres emocions ni us faci sentir culpables. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Expresseu-vos apassionadament i pro
gressareu. El que aporteu canviarà la 

forma en què us perceben els altres. Preneu una 
ruta diferent si ajuda a obtenir més ingressos. 

Irene Montcada, directora 
d'art, va explicar que han rodat 

Tàrrega es reforça com a ciutat cardioprotegida 
Tàrrega reforça la seua condició de ciutat cardioprotegida. La regidoria de Sa
lut, amb la coHaboració de l'EAP Tàrrega, ha distribuït cartells i díptics sobre 
quina és la simptomatologia en els infarts en dones i homes. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Considereu habilitats i horari i ajusteu 
l'estil de vida perquè casi amb els plans. 

Depèn de vosaltres convertir les idees en una 
cosa tangible, no espereu a actuar. 

ESCORPIÓ 23-X I 21 -XI. 
Aferreu-vos al que sabeu i feu millor. No 
doneu a ningú l'oportunitat d'interpo-

sar-se en el vostre camí. Penseu de manera ori-
ginal i obtindreu un autèntic suport. · 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Reflexioneu sobre el que voleu aconse
guir, però mantingueu els plans en se-

cret per evitar interferències. Escolteu el cor, no 
el que d'altres volen que cregueu. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
Poseu-ho tot a lloc i no deixeu res a l'at
zar. Les converses generaran un canvi 

positiu; tanmateix, les accions us poden deixar 
un sabor amarg a la boca. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Ideareu un pla que es veurà lucratiu. 
Exploreu les possibilitats i considereu 

com invertir de manera segura en una cosa que 
desitgeu realitzar. Seguiu els vostres somnis. 

PEIXOS 19-11 I 20-111. 
Viviu i apreneu. Preneu-vos temps per 
mirar cada angle d'una situació. Una 

discussió emocional pot arruïnar una relació amb 
algú amb qui compteu. 
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