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Mor l'exalcalde 
de la Pobla, 
Francesc 
Xavier Bada, 
als88 anys 
l'exalcalde de la Pobla de Segur 
(Pallars Jussà) Francesc Xavier 
Bada i Amatller, va morir el pas
sat diumenge dia 2 de gener a 
l'edat de 88 anys. La trajectòria 
política de Francesc Xavier Ba
da destaca pel seu pas per l'al
caldia del municipi de la Pobla 
de Segur durant els anys 1987 i 
1991, però també va deixar pe
tjada al Parlament de Catalun
ya, quan va ser diputat durant 
la segona i tercera legislatura. 

Al mateix temps, cal desta
car que Francesc Xavier Bada 
va ser també tinent d'alcalde 
de l'Ajuntament de Mataró du
rant els anys setanta, així com 
també president dels Amics de 
Mataró i president i fundador 
de BADA S.A. La cerimònia re
ligiosa per acomiadar-lo tindrà 
lloc el proper dimecres dia S 
de gener a les 12.00 hores del 
migdia al tanatori de la ciutat 
de Mataró. 

A~aja exigeix la 
dimissió de Garzón 
per qüestionar 1~ 
qualitat de la carn 

ASAJA Lleida demana la dimis
sió "immediata" del ministre 
de Consum, Alberto Garzón, 
per les seves declaracions en 
un mitjà internacional on va 
expressar que la carn que s'ex
porta des d'Espanya és de mala 
qualitat. Des d'ASAJA Lleida re
corden que el sector ramader 
del país té la "millor qualitat" 
i compleix tots els estàndards. 

Els pagaments de 
la PAC del2021 
superen els 4.009 
milions d'euros 
El Ministeri d'Agricultura, Pes
ca i Alimentació, a través del 
Fons Espanyol de Garantia 
Agrària (FEGA), va coordinar el 
pagament, per part de les co
munitats autònomes, de més 
de 4.009 milions d'eures de 
les ajudes directes de la Políti
ca Agrària Comuna (PAC) de la 
campanya 2021. A Catalunya 
corresponen 207.7 42.766,80 
eu ros. 

La Diputació de Lleida -inicia 
la senyalització de la ruta 
de BIT de l'Alta Ribagorça 
L'ens comença les millores de la xarxa comarcal 
de camins, amb un import de 58.182,21 eu ros 
Lleida 
REDACCIÓ ... 
La Diputació de Lleida inicia les 
millores de la xarxa comarcal de 
camins i senyalització de la ruta 
BTI de la comarca de l'Alta Riba
gorça. Una actuació inclosa en el 
projecte del Patronat de Promo
ció Econòmica "Camins tradici
onals dels Pirineus", amb un im
port d'adjudicació de S8.182,21 
euros, cofinançada per la Diputa
ció de Lleida, el Consell Comarcal 
de l'Alta Ribagorça i fons FEDER. 
La finalitat d'aquest projecte es 
promoure la futura creació de 
productes de senderisme i de BTI 
per part dels empresaris turístics 
de la comarca. 

La Diputació, a través del Pa
tronat de Promoció Econòmica, 
ha iniciat les obres de millora del 
ferm a la xarxa comarcal de ca
mins i senyalització de la ruta BTI 
de la comarca de l'Alta Ribagorça. 
Aquesta millora està inclosa en 
el projecte "Camins tradicionals 
dels pirineus" de la Diputació de 
Lleida, que compta amb la col·la
boració del Consell Comarcal de 
l'Alta Ribagorça i els fons FEDER 
i té un import d'adjudicació de 
S8.182,21 euros. Aquest projec
te pretén dur a terme accions de 
revisió dels inventaris dels camins 
municipals i l'arranjament de di
ferents camins tradicionals, amb 
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l'objectiu de fer de la comarca de 
l'Alta Ribagorça una destinació de 
senderisme. També es planteja la 
senyalització de diferents rutes 
BTI que complementaran les ja 
existents la Comarca. 

El Projecte es realitza amb la 
finalitat de promoure la futura 
creació de productes de sende
risme i de BTI per part dels em
presaris turístics de la comarca; 
que serveixi per diversificar i mi
llorar l'oferta ecoturística de la 
comarca i apostar per un-turisme 
respectuós amb la natura i la di
namització i promoció turística. 

Tremp-rebrà els Reis Mags 
però no es llençaran els 
caramels de les carrosses 
El proper S de gener els Reis 
Mags Melcior, Gaspar i Baltasar 
arribaran a Tremp amb els pat
ges reials damunt de les seves 
carrosses. La comitiva reial co
mençarà la cavalcada a l'Avingu
da Pirineus, a les 18.00 hores de 
la tarda, i realitzaran un trajecte 
d'una hora aproximada que aca
barà al pavelló del Casal, on els 
més petits podran entrar a salu
dar als tres reis amb cita prèvia. 

Per tal de fer una activitat se
gura, enguany no es llençaran 
caramels des de les carrosses, 
s'ha reduït considerablement 
el nombre de patges ajudants 
per a evitar contactes i s'ha es
curçat el temps de durada de 
l'activitat. Així doncs, amb pre
venció però també amb il·lusió, 
el proper dimecres els infants 
de Tremp podran saludar als 
Reis d'Orient. 
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