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La Diputació incrementa en 
un_ 2 5% els fans directes per 
als ajuntaments i consells 

rempresa 
Serveto 
factura el 
2022 més de 
66 milions 
L'empresa del sector logístic 
Serveto va tancar l'any 2022 
amb una facturació superior als 
66 mili~ns d'euros i el seu con
sell d'administració ha aprovat 
un pla estrategic amb el qual 
preveu assolir l'any 2025 una 
facturació de més de 100 mi
lions d'euros, segons va infor
mar ah ir en un comunicat !'em
presa. La facturació assolida 
l'any passat suposa un 11% de 
creixement respecte a l'exerci
ci anterior. El nou pla estrate
gic 2023-25 de Serveto fa una 
aposta pel negoci intermodal i 
la sostenibilitat. 

Joan Talarn destaca que s'han repartit sobre 
bases "equitatives, transparents i objectivables" 
Tarrega , 
REDACCIO 

La Diputació de Lleida ha incre
mentat un 25,70% els fons di
rectes destinats a ajuntaments 
i consells comarcals respecte al 
mandat anterior. S'ha passat deis 
153,6 milions d'euros entre 2015 i 
2018 a 193,1 milions entre 2019 i 
2022. L'augment de les ajudes ha 
estat del 32% en comarques com 
el Pallars Jussa i les Garrigues i del 
50% a la Segarra, seguint criteris 
de discriminació positiva en favor 
deis municipis de muntanya i en 
risc de despoblament. 

El gr~p bonArea 
destina 660.000 
euros a vóries 
tasques socials El president de la Diputació, 

Joan Talarn, va destacar en un 
acte amb entitats municipalistes 
convocat ahir per la plataforma 
alcaldes.eu a Tarrega, que es de
mostra que "és possible passar 
deis ajuts directes discrecionals 
per a uns quants a plans econo
mics d'aplicació equitativa a tot 
el món local". Joan Talarn ho va 
explicar ah ir a la tarda en el marc 
de l'acte convocat per la plata
forma alcaldes.eu a I'Ateneu de 
Timega, en el qual el president 
de la Diputació va ter balanc; de 
l'activitat respecte del món mu
nicipal i va compartir debat amb 
els representants de les quatre 
principals entitats municipalistes 
de Catalunya. Hi va participar la 
Federació de Municipís de Cata-

FOTO: Diputació de Lleida / La ciutat de Ta rrega va acollir ahir un acte amb entitats municipal istes 

Les empreses que conformen 
bonArea Agrupa han destinat 
660.000 euros durant l'any 
2022 en accions de responsa
bilitat social corporativa (RSC). 
Una part important s' ha cen
trat en el ll iurament d'al iments 
per valor d'uns 200.000 euros 
per a bailes d'aliments, men
jadors socials, fundacions i en
titats sens~ anim de lucre, que 
principalment tenen capacitat 
per gestionar i ll iúrar productes 
a persones i famílies vulnera
bles. bonArea també ha contri
buit amb 180.000 euros a pro
jectes dirigits a l'entorn rura l, 
medí ambient i sostenibilitat, 
segons informa ah ir el grup. 

lunya, amb la seva vicepresidenta 
i alcaldessa de Tarrega, Alba Pi
joan; I'Associació de Municipis de 
Catalunya, amb Maria Pilar Cases, 
membre del Comite Executiu i al
caldessa de Tremp; I'Associació de 
Micropobles de Catalunya, amb el 
seu president i alcalde de Torre
besses, Mario Urrea; i I'Associació 
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de Municipis per la Independen
cia, amb la tresorera Elisabet Liza
so, alcaldessa de Camarasa. L'ac
te va estar conduit pel periodista 
Eduard Berraondo i va comptar 
amb l'assistemcia d'alcaldes i re
gidors deis diferents municipis 
de Catalunya així com del món 
economic, polític, empresarial i 

mitjans de comunicació. Després 
d'elogiar la gestió que les alcal
dies van haver de fer durant la 
pandemia, Talarn va dir que !'ac
tual mandat de la Diputació s'ha 
caracteritzat pel repartiment deis 
fons als ajuntaments sobre bases 
"equitatives, públiques, transpa
rents i objectivables". 

LO. Els paisatges que ens habiten 
de Lydia Encinas 

Ombrea xlneses 

Diumenge, 22 de gener 
12 h · Sala d'actes 

de la Paería de Balaguer 

Edat recomanada: de 3 a 10 anys 
Entrada gratu'ita, 
limitada a la capacitat de la sala 

1cnnrlu 
~alaguer 
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La Generalitat donara 
una partida addicional 
de 4/ l milions per al 
financ;ament de r Aran 
Un total de 1, 7 milions aniran 
destinats a emergencies i rescats 
Vielha 
MARTA LLUVICH (ACN) 

La comissió bilateral Govern de 
la Generalitat-Conselh Gene
rau d'Aran, reunida ahir a la seu 
del Conselh Generau d'Aran, va 
aprovar una partida addicional 
pel Govern d'Aran de 4,1 milions 
d'euros. D'aquesta partida en 
destaca 1'1,7 milions destinats a 
emergimcies, rescats de muntan
ya o incendis. Durant la reunió, 
presidida per la consellera de la 
Presidencia, Laura Vilagra, es va 
acordar un increment de gaire
bé el 70% del pressupost des
tina! a la promoció de l'aranes, 
que passara d'uns 100.000 eu
ros a 300.000. La síndica d'Aran, 
Maria Vergés, va dir que aquest 
augment de la partida ha de ser
vir per potenciar la "militancia 
lingüística a I'Aran" amb diferents 
accions i d'aquesta manera "evi
tar que l'aranes mori". 

Amb aquesta partida addi
cional de 4,1 milions els pressu
postos del govern aranes serien 
d'uns 42 milions. Aquests 4,1 mi
ltons d'euros estan condicionats a 
l'aprovació deis pressupostos de 
la Generalitat. 

La síndica d'Aran va voler 
agrair aquest "primer gest de 

la Generalitat" que serve.ix per 
a obrir de manera definitiva la 
negociació que ha de servir per 
tancar aquest 2023 el traspas en 
materia de !lengua, reivindicació 
historica des del govern d'Aran. 

Durant la reunió bilateral tam
bé es va aprovar el pagament de 
les ajudes, per valor de 30.000 
euros, per als esportistes arane
ses que formen part del CETEI 
de la Val d'Aran i es va ratificar el 
conveni entre el Departament de 
Salut de la Generalitat i el Con
selh Generau. Vergés va dir que 

Les nevades permeten obrir 
els circuits de nórdic de la 
majoria de pistes d'esquí 
Les nevades d'aquesta setmana 
al Pirineu han estat molt ben re
budes per les set estacions d'es
quí nordic catalanes. La majoria 
d'elles han pogut tornar a oferir, 
des d'ahir divendres, els circuits 
de fons i tant Guils Fontanera 
(Cerdanya) com Virós-Vall Ferre
ra (Pallars Sobira) preveuen te
nir-los disponibles en els proxims 
dies. A tots els complexos es po
den fer raquetes i estan oberts 

per serveis turístics, segons indi
quen des de Tot Nordic. En el cas 
de l'estació de Tuixent-la Vansa, a 
I'Ait Urgell, la neu ha permes obrir 
el seu domini al 100%, amb 25 
quilometres per fer esquí de fons 
i uns gruixos que oscil·len entre 
els 25 i els 30 centímetres. Ara 
confíen que les baixes tempera
tures ajudin a conservar-la durant 
la resta de temporada. El director 
de l'estació de Tuixent-la Vansa, 

aquests diners han de servir per 
potenciar els esportistes arane
sas i crear planter. 

Vilagra va dir que la bilateral 
va ser "molt fluida" i es va arri
bar a acords importants en temes 
com la llengua, la sanitat, l'esport 
o les emergencies. 

Així mateix, la síndica d'Aran va 
recordar que aquest 2023 finalit
za !'actual acord de finan¡;ament 
entre Generalitat i Conselh Gene
rau i va afirmar que "és necessa
ri comen¡;ar a treballar en el dis
seny d'un nou acord". 

Albert Nadal, va explicar ahir que 
tot i que enguany la neu "ha tar
dat una mica en arribar", les con
dicions són optimes per poder-la 
gaudir. En aquest sentit, va deta
llar que no es tracta d'uns gruixos 
"excepcionals" pero sí suficients 
per poder estar operatius. Tam
bé va dir que n'han rebut més 
quantitat de la que esperaven, 
tenint en compte que el tempo
ral d'aquesta setmana venia pel 
nord, i que aquesta permetra re
forc;ar la que n'havien produ"it i 
transporta! deis punts on encara 
en quedava. L'estació de Tavascan 
finalment no va poder obrir ahir 
degut al fort vent, pero ho tara 
avui a primera hora. 

Presenten a Tremp el 
primer centre d'innovació 
rural del Pirineu lleidata 
L'Epicentre de Tremp va acollir 
ahir l'acte de presentació del 
primer Centre d'lnnovació Ru
ra l de I'Ait Pirineu i el Solsones 
impulsat pel MirTisteri per a la 
Transició Ecologica i el Repte De
mogratic i la Diputació de Lleida. 
Aquest servei donara cobertu
ra a les necessitats deis sectors 

Potenciara la 
digitalització 

del teixit 
' . econom1c 

economics del Pirineu Occiden- • 
tal per reforc;ar els projectes in
novadors i diferencials del terri

Pallars Jussa, Josep Maria Mu
llo!; el gerent del Consell Comar
cal del Pallars Jussa, Josep Arda
nuy i el director general de Red. 
es, Alberto Martínez. El centre 
promoura la generació de pro
jectes innovadors i impulsara 
els ja existents contribuint en el 
teixit economic del territori i afa
vorint el seu desenvolupament 
mitjanc;ant la digitalització. 

tori. A l'acte de presentació, hi 
van participar el secretari gene
ral per al Repte Demografic del 
govern espanyol, Paco Boya; el 
director del Patronat de Promo
ció Económica, Ramon Boixade
ra; l'alcaldessa de Tremp, Maria 
Pilar Cases Lopetegui, el presi
den! del Consell Comarcal del 

FOTO: Núria Castells 1 lmatge de la tradicional processó 

El Pont de Suert celebra la 
tradició de Sant Sebastió 
Tres anys després de l'inici de la 
pandemia i de les restriccions 
pel covid, el Pont de Suert torna 
a celebrar aquesta setmana amb 
normalitat la festa de la Confra-

ria de Sant Sebastia, la institució 
més antiga de I'Aita Ribagorc;a. 
Les celebracions apleguen cada 
any els més de 400 confrares en 
diversos actes. N.Castells 

FOTO: ACN 1 Un monitor donant classes d'esquí 
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Comedia sobre el 
paper de la dona en 
la societat actual a 
la sala Mercantil 
La sala La Mercantil de Bala
guer acollira aquesta tarda 
(20.00 hores), en el marc de la 
seva programació d'hivern, la 
comedia teatral PaElla, de Da
vid Fernández Fabu, que tam
bé és un deis interprets junta
ment amb Nerea Moreno. Es 
tracta d'una obra que "pretén 
reflexionar sobre la prima línia 
que separa allo real i allo esce
nic. Un homenatge al teatre de 
l'absurd que planteja un debat 
necessari sobre el paper de la 
dona en la societat actual, amb 
molt d'humor i una paella". 

Teatre infantil 
amb la companyia 
Sgratta a l~teneu 
de Tarrega 

El Teatre Ateneu de T~mega 
sera l'escenari dema (18.00 
hores) de l'espectacle infantil 
La pnncesa en texans, a carrec 
de la companyia Sgratta; "una 
fantastica llegenda, on tampoc 
no hi falta !'humor, coneixerem 
una princesa molt especial que 
trenca estereotips". 

L'Esbart Dansaire 
Sícoris celebra el 
seo 50e aniversari a 
Lleida i Mollerussa 
L'Auditori Enrie Granados acull 
avui (20.30 hores) l'espectacle 
Miniatures catalanes, amb que 
I'Esbart Dansaire Sícoris- Ballet 
Ciutat de Lleida celebra el SOe 
aniversari, amb música de violí 
i piano i el moviment del cos de 
dansa. El concert també es fara 
el dissabte 27 a Mollerussa. 
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El dibuixant Marc;al Abella 
propasa un viatge per les 
estacions de tren lleidatanes 
L'autor acompanya les il·lustracions del llibre amb 
textos sobre la historia i anecdotes de cadascuna 
El dibuixant i historiador de 
l'art Ma~l Abella i Brescó 
ha publicat un llibre que 
recorre les lrnies ferroviaries 
de la demarcació. 

Lleida 
A. MEGÍAS GIL 

Estacions de Lleida. Quadern de 
viatge (Pages Editors) inclou 73 
dibuixos de la seixantena d'esta
cions de ferrocarril lleidatanes, 
tant les que existeixen en l'actua
litat -conservant la seva funció o 
no- com les ja desaparegudes. 
L'autor explica a LA MAÑANA, 
on ha publicat durant una de
cada, que la primera estació va 
ser la d'Aimacelles, "pero sense 
pensar encara a fer un llibre". La 
idea va sorgir "quan ja tenia unes 
quantes, llavors em vaig motivar 
a fer-Ies tetes". 1 va comptar amb 
l'ajuda d'Antoni Nebot, "un apas
sionat deis ferrocarrils que té un 
arxiu on he fet molta recerca", i 
Vida! Vida!, "que ha fet un proleg 
molt xulo", iniciant així un procés 
que ha durat uns quatre anys. 

Elllibre s'estructura amb dues 
pagines per cada estació. En la 
primera esta el dibuix, que ha 
realitzat en color per les esta
cions que es mantenen i que ha 
pogut visitar; i en blanc i negre les 
antigues, que ha dibuixat a partir 
de fotografies. En la segona pagi-

FOTO: Pages Editors 1 Mar~l Abella dibuixant l'estació de ferrocarril de Mollerussa 
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na, Mar~al ha afegit unes explica
cions sobre cadascuna, "sempre 
intentant buscar algunes curiosi
tats o anecdotes, des d'una mani
festació a una visita d'Aifons XIII, 
a més de les dad es historiques". 

L'ordre d'aparició esta marcat 

INTER-MATIC 

per cinc línies ferroviaries, la de 
Sant Guim a Almacelles, "la pri
mera que es va construir; el des
aparegut Trenquet de la Sucrera, 
de Mollerussa a Balaguer; la línia 
de Tarragona, la de la Pobla de 
Segur i la de !'Alta Velocitat". 

Po nd E F a es C H ave3 Pa e 57 25 9 LE OA 
el 973 21 30 30 Fa 973 2 31 3 

wvvw 1n e -mattc com 

De moment, no té cap alt re lli
bre en procés, tot i que "tampoc 
ho descarto; tinc dibuixos per 
avorrir" i continua amb una in
tensa producció, tant en les seves 
sortides en solitari com amb el 
col· lectiu Urban Sketchers Lleida. 
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