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•. J m Correu En aquesta secció només es publicaran les cartes que vagin acompanyades d'una completa identificació de l'autor (nom, adreça, DNI 
i telèfon, si fa al cas), tot i que, si es demana, és possible la firma sota pseudònim o inicials. SEGRE no tornarà els originals i si la seua 
extensió passa de 20 li nies (1 .200 caràcters), es reserva el dret de resumir-los. 

La setmana 
dels barbuts 

Sr. Director: 
En la tradició catalana, la set

mana dels barbuts correspon a 
les celebracions de Sant Pau, 
l'ermità, Sant Mur Abat i Sant 
Antom Abat, que s'inclouen 
entre els dies 15 i 17 de gener. 
En aquest cas em situo una ve
gada més a la festivitat de Sant 
Antoni Abat. Antoni Abat va 
nàixer al poble de Comes, a 
prop d'Heracreòpolis Magna, 
al Baix Egipte. 

S'explica que al voltant dels 
vint anys d'edat va vendre to
tes les seues pertinences, en
tregant tots els seus diners als 
pobres i es va retirar a viure a 
una comunitat local fent vida 
ascètica (austera), dormint en 
un sepulcre buit. 

Després va passar molts anys 
ajudant altres ermitans a enca
minar la seua vida espiritual 
al desert. Més tard es va anar 
internant molt més, en la seua 
persona, per viure en absoluta 
solitud. Se'l considera el patró 
dels animals ja que li agradaven 
molt i sempre en tenia a cura. 
Sant Antoni ha estat represen
tat sempre acompanyat d'un 
porc 

En els annals de la vida agrí
cola tornaran a desfilar pels 
nostres carrers (encara que 
cada vegada menys) aquesta 
bigarrada cavalcada de car
rosses i cavalleries, (en temps 
passats acompanyats per música 
i comparses). 

Actualment la modernitza
ció de la maquinària agrícola 
ha vingut per subtituir les ca
valleries, per la qual cosa com 
a conseqüència s'ha vist molt 
minvada la vistositat que això 
representava en temps passats. 

A Lleida, tradicionalment 
s'ha celebrat Els Tres Tombs, 
continuant els actes amb la 
benedicció dels animals i la 
posterior entrega dels premis 
corresponents. Finalitzada la 

COL· LABORACIO 

LA CARTA DEL DIA 

Una biblioteca molt necessària 
SR. DIRECTOR: 

Per una molt encertada carta publicada el 
dissabte dia 14 he pogut comprovar que no 
soc l'única persona delerosa de poder gaudir 
de la biblioteca de l'Institut d'Estudis Tierden
ses. Efectivament, des del passat mes de març 
que aquest únic i insubstituïble equipament 

cultural de la nostra ciutat està tancat, són 
ja molts mesos, aviat un any. 

Temps que jo he perdut, ja que necessito els 
fons de l'hemeroteca per concloure una tesi. 

Si us plau, feu el que sigui necessari però 
torneu a obrir la biblioteca, la gent de Lleida 
i comarques la necessitem. 

jornada donarem una vegada 
més un adeu a la festivitat de 
Sant Antoni, amb el sabor i grat 
record que sempre ha deixat en
tre nosaltres i que s'elogiarà el 
dissabte dia 21 de gener. 

Sens dubte l'esmentada festi
vitat assenyala una nova etapa 
de convivència i fraternitat en
tre totes les persones de l'agra
lleidatà. I com a agricultor que 
vaig ser, en els seus temps, no 
puc més que unir-me a aques
ta festa i que continuï estant 
molt arrelada a Lleida capital 
i comarques, pendents sempre 
d'una nova celebració. 

PERE SERRET BESA 

Felicitats, SEGRE, 
pels 40 anys 
d'història 

Sr. Director: 
Els professionals de la infor

mació del diari SEGRE exercei
xen un respecte a la dignitat i al 
servei de la veritat. Deia Kant: 
"La llibertat no precedeix el 
deure, sinó que és una conse
qüència." Diari SEGRE, bilin
güe, molt professional, honest, 
respectuós, sensacionalista i im
parcial. Si el periodisme, gene
ralment, és publicar el que algú 
vol que no es publiqui, afegiré, 
a tal efecte, una veritat com un 
temple, sense el menor ànim 

OLGA 

de passar-me: la majoria dels 
diaris (periòdics) de Catalu
nya, en les seu~s informacions 
quotidianes es passeñ de rosca 
i són profans amb excés. Excloc 
de tal denominatiu el diari La 
Vanguardia. Voltaire afirmava 
sarcàsticament: "Calumnia, que 
alguna cosa queda." Per tot això 
els Mitjans de Comunicació So
cial tenen ardu i difícil escriure 
amb aplom sobrat. 

El diari SEGRE porta tota 
mena d'informació i completa, 
com tots sabran: la ciutadana 
(local), comarcal, autonòmica, 
estatal, internacional i una infi
nitat de variada, a més de mag
nífiques i interessants pàgines 
esportives, magnífic! SEGRE ha 
passat, en 40 anys, de la premsa 
tipogràfica a l'òfset, i actual
ment a la digital, un procés molt 
rellevant. 

El "Món SEGRE" està dotat 
d'un exceH~nt equip de profes
sionals: redactors, periodistes, 
columnistes, correctors i traduc
tors {perquè el SEGRE és bilin
güe), administratius, professio
nals de la impressió, repartidors 
i una infinitat de col·laboradors. 
Moltes gràcies, SEGRE! Al 
seu president i director i altres 
càrrecs per aquests llargs 40 
anys d'història principalment 
ciutadana. 

JOSEP VIDAL 
IMPRESSOR JUBILAT, ASSIDU LECTOR DE 
LA PREMSA ESCRITA I ADDICTE A SEGRE 

Carta de resposta 
a Pilar Muñoz 

Sr. Director: 
Gràcies, Pilar, per adreçar-te 

a nosaltres. Efectivament, tam
bé tinc desitjos per al barri de 
Ciutat Jardí, que inclourem en 
el nostre programa electoral 
i que pretenem que sigui un 
contracte amb la ciutadania. 
Estic d'acord amb el fet que el 
barri de Ciutat Jardí requereix 
avançar en diferents iniciati
ves, com la que fa referència a 
la mobilitat. Ja en la negocia
ció dels anteriors pressupostos 
municipals vam demanar in
cloure millores al carrer Roure, 
que l'actual govern municipal 
va descartar. També pensem 
que cal fer actuacions al carrer 
Baldomer Gili Roig i avançar 
en matèria de seguretat viària, 
en les connexions amb trans
port urbà col·lectiu i en espais 
de lleure entre Ciutat Jardí i 
l'Horta, que estan a tocar. La 
mobilitat serà més tensa des
prés que el govern municipal 
d'ERC i Junts hagi autoritzat 
un gran equipament comerci
al sense consensuar-ho amb 
els veïns i les veïnes. També 
creiem que cal fer passos per 
a nous equipaments comuni
taris que permetin satisfer les 
necessitats de les veïnes i els 
veïns del barri i urbanitzar el 

Envieu la vostra carta a cercle@segre.com. Podeu trobar-ne una selecció més àmplia a SEGRE.com 

Emprenedoria rural i per la cohesió territorial. En 
la mateixa direcció, estan en 
marxa 130 mesures davant del 
Repte Demogràfic del Ministeri 
per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic (MITE
CO) per reactivar les zones més 
afectàdes per la despoblació: 
millorant-hi la connectivitat 
digital i la mobilitat, diversifi
cant-hi l'activitat econòmica, 
facilitant-hi l'accés a l'habitat
ge o creant-hi llocs de treball. 
Precisament, amb l'objectiu de 
crear empreses al medi rural, 
el MITECO habilita una xarxa 
de centres d'innovació que fa
cilitin el teletreball, la col-la bo
ració empresarial i la formació 
digital. Un d'aquests centres 
s'obrirà a Tremp, i juntament 
amb els espais de Graus i la Val 

DIPUTADA DEL PSC PER LLEIDA, ALT PIRINEU 
I ARAN AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

EMPRENEDORIA ÉS una de 
les paraules màgiques dels nos
tres temps, una espècie de pe
dra filosofal que ha d'impulsar 
el desenvolupament econòmic, 
especialment al món rural. 

La problemàtica que afecta 
el món rural ve de lluny. De fet, 
l'èxode rural i la urbanització 
caracteritzen l'Europa del se
gle XX, en gran mesura, com 
a conseqüència de la industri-

alització, però ha continuat 
degotejant al llarg de dècades, 
sense pràcticament treva. Po
dríem exposar dades recents 
que iHustren les dificultats ac
tuals d'accés a serveis, la falta 
de relleu generacional sobretot 
en les explotacions agràries, la 
mobilitat, la connectivitat o les 
perspectives laborals en el medi 
rural, però l'efecte d'aquestes 
dades pot induir a la creació de 

visions negatives. Per això ens 
sembla millor centrar els esfor
ços a contribuir a parar i, si és 
possible, a revertir la situació 
actual, que és complexa i pro
funda, posant en marxa políti
ques integrals, perquè és escàs 
l'efecte d'impulsar una sola me
sura concreta o un sol sector: la 
ruralitat té moltes dimensions 
i realitats diferents, per bé que 
comparteixi un gran gruix de 
problemàtiques. 

La Generalitat està fent els 
primers passos per desplegar 
l'Agenda Rural, esperem que no 
defraudi, perquè és una eina per 
treballar contra la despoblació 

parc. En aquest sentit, i pel que 
fa a qüestions en matèria d'in
novació social, volem estudi
ar el desplegament de serveis 
d'atenció per a la gent gran per 
tal que es puguin fer al mateix 
barri. I finalment, també som 
partidaris d'introduir millo
res en el sistema porta a porta 
-que es va posar en marxa com 
a prova pilot el passat mandat 
socialista- i que, per tant, té 
l'oportunitat per ser modulat. 
Estem a la teva disposició. 

F~LIX LAR ROSA PIQUt 
CAP DE L:OPOSICIÓ A LA PAERIA 

L'impost de 
successions 

Sr. Director: 
A Catalunya, molts padrins 

i pares de les tres últimes ge
neracions des dels anys 1950 
han estalviat a poquet a poquet 
uns diners que han enriquit La 
Caixa d'Estalvis. Aquesta gent 
ha pagat cada any l'impost dels 
seus estalvis, aquest impost és 
l'ultima injustícia. Els hereus de 
molts diners no paguen aquest 

1 
impost perquè els guarden en 
paradisos fiscals. Aquests ser
veis dels bancs són legals. Això 
no vol dir que siguin justos. 

Hi ha moltes més injustícies, 
com que els governs aproven 
lleis que interessen als polítics, 
o per conveniència amb les 
grans empreses com: les elèc
triques, farmacèutiques, petro
líferes, fàbriques d'armes, etc. 

També és molt més injust 
que el pressupost del ministeri 
de la guerra és molt més del 
doble que el de sanitat. 

Igualment no és just que 
alguns presidents d'Espanya, 
quan han de deixar la política, 
cobren un bon sou i a més hi 
ha grats empreses que els ofe
reixen alts càrrecs. No és per 
la seva inteHigència, és per la 
influència. 

RAMIRO FITÉ CASES 
ISONA 

d'Aran ajudaran al desenvolu
pament econòmic a les zones 
de muntanya. Aquests centres, 
coneguts com a Hub rural, ve
nen acompanyats d'ajuts per 
impulsar l'emprenedoria per 
part d'administracions locals, 
entitats empresarials o orga
nitzacions sense ànim de lucre; 
concretament el MITECO acaba 
d'atorgar-ne un de 85.260 euros 
al Consell Comarcal del Pallars 
Jussà. És cert que aquesta és 
només una acció per ajudar el 
desenvolupament empresarial 
en un espai organitzat i coHa
boratiu en territoris rurals, però 
té l'objectiu de generar noves 
oportunitats laborals i, per tant, 
vocació transformadora. Si es 
fa, és perquè siguin mesures 
útils i efectives. 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado
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COMARQUES L'Alta Ribagorça exigeix millorar El Solsonès avala el pla d'usos de la 
enllaços amb la futura N-230. Llosa i Sant Ponç. 
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TURISME42 SALÓ FITUR' 

El turisme suma en S any~ uns 1.900 
allotjaments, però un 98% són pisos 
Entre 2017 i 2022 només ha guanyat 29 hotels, càmpings i cases rurals a Lleida li 
NauL ~. L a e 13% dels llus i el segueixen Vielha i la Vall de Boi 

REDACCIÓ I X.R. 
I LLEIDA I Lleida ha guanyat 1.891 
a llotjaments turístics en cinc 
anys, entre 2017 i 2022, enca
ra que gairebé tots (un 98%) són 
pisos de lloguer per a visitants 
(HUT). De fet , aquests habitat
ges ja van superar l'any passat el 
nombre de llits de tots els hotels 
de la demarcació i ara s'atansen 
a les xifres dels càmpings, com 
ja va avançar SEGRE. 

Així, en aquest període la de
marcació ha sumat 1.862 HUT, 
davant de noniés 29 hotels, càm
pings, cases rurals, apartaments 
i instaHacions com albergs, se
gons un estudi de la Càtedra de 
Turisme d'Interior i de Munta
nya de la Universitat de Lleida i 
que compta amb la coHaboració 
del Patronat de Turisme de la 
Diputació. Aquesta anàlisi es 
va fer pública ahir al saló Fitur 
de Madrid. 

Arran d'aquest increment 
d'establiments, les places han 
augmentat un 14 per cent en 
aquests cinc anys i han passat 
de 66.344 a 75.620. Del total, 
Aran en concentra el24% i el 
Sobirà, el21 %. A nivell muni
cipal destaca Naut Aran, que 
compta amb 9.497 places, gaire
bé un 13% de les de tota la de
marcació. El segueixen Vielha, 
amb 6.126, i la Vall de Boí, amb 
4.647. 

Un grup d'escolars que esquiaran al Pirineu, a l'arribar ahir a l'hotel Pessets de Sort. 

Pel que fa a la distribució de 
les places d'allotjament, Aran 
concentra més del30% de les 
dels hotels. El Pallars Sobirà és 
líder en càmpings, amb el34% 
del total de llits d'aquests esta
bliments, mentre que el Salsa-

URBANISME REFORMES 

nès compta amb el17% de les 
places de turisme rural. 

El president de la Diputa
ció, Joan Talarn, va explicar 
que l'estudi permet tenir una 
radiografia dels establiments i 
constata la fortalesa del sector 
turístic. La vicepresidenta del 
Patronat de Turisme, Rosa Pu
jol, va recordar que Lleida va 
mantenir un augment constant 
en visitants i pernoctacions des 
del2011 fins a la pandèmia, un 
creixement que es va recuperar 
el2022 (vegeu SEGRE d'ahir). 

Torres inverteix 353.000 € 
a reurbanitzar 4 carrers 
M.MOLINA 
I TORRES DE SEGRE I El ple de l'ajun
tament de Torres de Segre va 
aprovar dimarts el projecte de 
reurbanització de l'encreuament 
dels carrers Raval del Pont, Vall, 
Sinogues i Joan Miró, a l'entrada 
del poble. Suposarà una inversió 
de més de 353.000 euros per a 
la creació d'un carril únic en el 
mateix sentit d'entrada al poble, 
la qual cosa suposarà la reducció 
del trànsit. 

També es modernitzaran 

les infraestructures de serveis 
bàsics i unificar el paviment 
en un mateix nivell per elimi
nar barreres arquitectòniques. 
L'objectiu és donar prioritat 
als vianants al centre urbà de 
la localitat, van explicar fonts 
municipals. 

D'altra banda, el consistori 
ha adjudicat per gairebé 80.000 
euros la reforma i remodelació 
de la façana de l'edifici de les 
antigues escoles que acollirà el 
nou centre cívic. 

La capital del Segrià, amb el segell 
de destinació turística intel·ligent 
• Lleida ciutat va rebre ahir 
a Fitur el segell de Desti
nació Turística InteHigent 
(DTI), que es defineix com 
a destinacions innovadores 
que es consoliden sobre una 
infraestructura tecnològica 
d'avantguarda. Així mateix, 
Turisme de Lleida va renovar 
l'acord amb Renfe per a pro-

moció turística. Per la seua 
part, Durro, Arties i Garòs 
van rebre el reconeixement 
com a tres dels pobles més 
bonics d'Espanya, un distin
tiu que també té Bagergue. 
En un altre ordre, Aitona 
promociona Fruiturisme a Fi
tur per teixir coHaboracions 
amb països com el Salvador. 

La zona que es preveu re urbanitzar a Torres de Segre. 

TRIBUNALS 

El jutge no 
veu delicte en 
contractes amb 
Efial a Tàrrega 
Exedils de Tarragona, a 
un pas de ser acusats 

AG~NCIES 
!LLEIDA I L'Audiència Nacional 
considera que no hi ha indicis 
de delicte en contractes de 
l'ajuntament de Tàrrega amb 
la consultora Efial. Aquesta 
causa es deriva d'una inves
tigació iniciada el 2013 en 
un jutjat del Vendrell arran 
d'una denúncia formulada 
per la Fiscalia Anticorrup
ció en relació amb possibles 
irregularitats comeses en 
la contractació pública del 
consistori de Torredembarra. 
Ara, el jutge de l'Audiència 
Nacional José Luis Calama 
ha proposat jutjar 19 perso
nes (entre les quals exedils de 
l'Ametlla de Mar, Torredem
barra, Vandellòs i Ascó) per 
la presumpta manipulació de 
contractes en fins a 14 consis
toris en favor de la consultora 
Efial i que hauria suposat un 
frau que ascendiria a un total 
de 8.731.780 euros. 

En la línia d'investigació 
que ara conclou, el jutge se 
centra en la mercantil Efial 
Consultoria. Segons el ma
gistrat, la seua arribada a 
determinades corporacions 
locals va constituir una "ei
na vàlida per aconseguir el 
direccionament en l'adjudi
cació de contractes i eliminar 
la lliure competència". A més 
del cas de Tàrrega, el jutge 
tampoc no veu indicis de de
licte en contractes a Vilassar 
de Dalt. · 

La Cerdanya impulsa 
el turisme corporatiu 
I BELLVER I El consell de la Cer
danya i Empresariat Cer
danya, amb ajuda d'ajunta
ments i entitats, han desen
volupat un pla per promoure 
el turisme corporatiu. La idea 
és desestacionalitzar aquesta 
activitat per millorar la com
petitivitat de les empreses i 
la qualitat de l'ocupació en 
aquest sector. 

Lleu augment del trànsit 
ferroviari el2022 
!LLEIDA I El trànsit ferroviari va 
augmentar lleument el 2022 
a la línia de Madrid-Llei
da-Barcelona-Portbou. Con
cretament, va pujar un 1%. A 
tot Espanya, aquest augment 
es va situar en el13,3%. 

cfarre
Resaltado
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