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La transformació ja ha comenrat 
onsens, d1aleg, cooperació i agendes compar
tides. La política és aixo per molt que sovint 
s'escenifiqui el contrari i la política en plural, 

d'ampl1s acords, serveix per transformar un país sencer 
i aixo és el que toca ara. Gracies a paraules clau com 
aquestes i després d'uns mesas de treball dur i intens, 
tenim pressupostos. Abans d'entrar afer una valoració 
deis efectes directes d'aquests pressupostos sobre la 
veguena de Lleida, vull subratllar dones el "com" s'ha 
treballat per arribar a consensos determinants per im
pulsar les transformacions necessaries per construir la 
Catalunya del futur. 
Aquest ampli consens, que surt fora del Parlament, i 
que s'ha gestat de la ma de les entitats i els represen

tants del món cultural, social, cívic i economic, dona un 
valor afegit al resultat final obtingut. Aquesta manera 
de treballar i d'arribar a acords és un exemple de la im
plantaCió d'agendes compartides que permeten avan
~ar de manera decidida per assolir objectius comuns. 
A la veguería de Lleida ja fa tres anys que treballem 
amb una agenda compartida entre les administracions 
(Generalitat, Diputació i Ajuntament de Lleida), la Uni
versitat i els agents economics 1 socials del nostre terri
tori. Tenim un objectiu comú: demostrar que Lleida és 
una terra d'oportunitats. 
Es tracta d'un espai de treball on es prioritza arribar a 
acords per aprofitar aquest moment pie d'oportunitats i 
es posa en valortots els recursos deis que disposem per 
avan~ar en la transformació social, economica 1 verda de 
les terres de Lleida. 
1 ara, amb els pressupostos del Govern de la Generalitat, 
posarem a disposició del territori recursos economics que 
ens permetran avan~ar en la gran transformació que ens 
cal fer. Quan parlem d'inversions, pensem en infraestruc

tures (carreteres, trens, regadiu), equipaments (educació, 
salut, serveis socials) ... Aquestes inversions son les que 
han d'ajudar a mi llorar l'equilibri territorial per oferir totes 
les oportunitats a tota la ciutadania de la veguería. 
1 aquests pressupostos ho contemplen amb 140 millons 
d'euros destinats a millares en mobilitat, desplegament 

Turisme científic 
n comen~ar a escriure l'article, de seguida he pensat 
el mateix que molts lectors d'aquest diari: en Joan 
Oró i Florensa, científic lleidata de reconegut prestigi 

del que es commemorara enguany (Any Oró) el centenari 
del seu naixement. 
E 1 turisme científic fa referencia a viatjar a !loes específics 
per aprendre o experimentar amb la ciencia. Pot incloure 
v1sites a observatoris, pares nacionals, instal·lacions de re
cerca, contemplar aurores borea ls, bussejar en esculls de 
coral!, o fins i tot viatjar a l'espai. A mesura que la ciencia i 
la tecnología avancen, aquest turisme s'esta tornant cada 
cop més accessible i emocionant. Els viatges científics ja no 
són només pera cientifics i academics, sinó pera qualsevol 
persona interessada a aprendre més sobre el món que ens 
envolta. 
Pel que fa a les nostres contrades i des de un punt de vis

ta turístic, comen~arem fent esment del Muse u de 1' Aigua 
de Lleida que conté una exposició amb part del llegat de 
Joan Oró, dipositat per la Fundació Joan Oró. S'hi mostren 
fins a 161 objectes del científic com la seva taula de treball, 

A Lleida treballem amb una 
agenda compartida. Tenim un 
objectiu comú: demostrar que 

és una terra d'oportunitats 

de fibra optica, nous equipaments educatius, millares als 
centres hospitalaris ... A banda de les inversions, cal re
marcar la gran importancia deis 17 milions d'euros des
tinats al contracte programa de drets socials amb els ens 
locals, les best retes del PUOSC, els 10,1 milions del Fons 

!libretes amb anotacions, fotos personals, 1matges originals 
de la NASA o mostres de meteorits, entre d'altres. També 
trobarem la petjada del bioquímic en la posada en marxa 
de I'Observatori Astronomic Montsec, amb un deis cels mes 
nets i la certificació Starlight que així ho acredita. 
Es mereixen també un paragraf els espais naturals, comen
~ant pel jardí botanic de la Lleida, I'Arboretum Dr. Pius Quer 
i Font, un espai de gairebé set hectarees amb 500 especies 
d'arbres i arbustos, el Pare Nacional d'Aiguestortes i Estany 

de Sant Maurici, el Pare Natura l Cadi Moixeró, Congost de 
Mont-rebei, el Montsec, el Pare de la Mitjana, Va ll del Riu 

Llobregós, Boumort, la Ribera Salada, Camí natural d'Ut
xesa, Estany de Montcortes, Estany d'lvars i Vila-Sana, Em
bassament de Terradets, la Val! de Lord, la Vall Fosca, Busa, 
la Vall del Corb, I'Aiguabarreig, Pare Collegats-Terradets i 
Pica d'Estats. A més, tampoc hem d'oblidar la opció del tu
risme ornitologic a totes les nostres contrades. 
Destacarem altres recursos d'aquest ~mbit al Museu de la 
Conca Delia (Pallars Jussa} i l'espai Dinosfera a Col! de Nargó 
(I'Ait Urgell) tots dos en el món deis dinosaures; el centre 

MONTSE BERGES 
DELEGADA DEL GOVERN A LLEIDA 

de Cooperació Local per millorar el funcionament deis 
ajuntaments i els gairebé 3 milions d'euros adre~ats a la 

transformació feminista. Aquests projectes es poden tra
duir en "inversions directes per a les persones". Pel que 

fa a la t ransformació verda hi haura una part importan! 
del pressupost dedicada a la producció agraria sostenible 
i circular; i també una partida per desplegar !'Agenda rural 
1 garantir la cohesió territorial, un deis grans reptes de la 
nostra veguería. En definitiva, uns comptes amb un am
pli consens polític i social que ens permeten afrontar el 
context economic, social i ambiental fent avan~ar el país, 

sense deixa r ningú enrere. Lleida és terra d'oportunitats. 
La transformació ja ha comen~at. 

CARLES VER ET SAUREU 
PROFESSOR D HOTELER A UR SME 

d'interpretació de l'or del Segre a Balaguer; el Geoparc Orí
gens, a la Canea de Tremp-Montsec que va rebre el 2018 

l'acreditació Geoparc Mundial de la Unesco (Pallars Jussa, 
Noguera, Pallars Sobira i Alt Urgell). Pel que fa a la fauna, no 
hem d'oblidar La Casa de I'Os (lsi l), el Museu de les Papallo
nes (Ribera de Cardós), el Zoo del Pirineu, el Centre de Fau
na de Pont de Suert o el Centre de Fauna de Vallcalent. Per 
tal d'incrementar la qualitat de les destinacions turístiques 
des deis ambit_s de la ciencia, divulgació científica i t urisme 
es pot optar pel sistema de certificació Observer. Es va cre
ar amb el proposit de fomentar i millorar les experiencies 
relacionades amb el Turisme Científic. El Pare Natural de 
I'Ait Pirineu es l'únic de Catalunya que actualment posseeix 
aquesta valoració de la qualitat en Turisme Científic. 

En res u m, el turisme científic és una manera emocionant 
i educativa de viatjar, pot combinar l'aprenentatge amb 
!'aventura. Ofereix l'oportunitat d'aprendre sobre el món 
que ens envolta, tant en un entorn natural com en un de 
científic. A més, cal destacar-ne !'impacte positiu per la soci

etat i pel medi ambient. 

rcolomina
Resaltado



r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

DISSABTE 4 DE FEBRER DE 2023 1 COMARQUES 15 

El Govern finanya amb 
fons europeus projectes 
socials a la demarcació 
Construira, remodelara i ampliara 
residencies i centres de dia al territori 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Departament de Drets Socials 
preveu impulsar 31 noves resi
dimcies i centres de di a en el marc 
d'un pla dotat amb 142,3 milions 
d'euros provinents de fons euro
peus que inclou 205 projectes. A 
la demarcació de Lleida es tenen 
previstes diferents actuacions en 
el marc de la línia destinada a les 
inversions per a nous centres re
sidencials i d'atenció diürna i re
modelació de centres existents. 

Algunes de les actuacions són 
les següents: una nova residencia 
de gent gran a Gussiona, que in
cloura piscina coberta dimatitza
da; un centre de dia a Puigvert de 
Lleida; la rehabilitació d'un edifi
ci per crear un centre de serveis 
d'atenció integral en l'ambit rural 
a Térmens; la rehabilitació de la 
tercera planta de l'edifici 1 de la 
Residencia Nostra Senyora de Ri
bera de la Pobla de Segur; la re
habilitació de la planta baixa i del 
pati interior de la· residencia Cal 
Mas Vell d'Agramunt; l'ampliació 
de la residencia de Benavent; la 

FOTO: ACN 1 El conseller de Drets Socials, Caries Campuzano 

remodelació i millora de la resi
dencia d'avis d'Ager i del Centre 
de dia o la creació d'un nou edifici 
destinat a centre residencial ge
riatric a Lleida. 

Des de la Generalitat van expli
car que amb aquests ajuts es vol 
contribuir a accelerar la transfor
mació de l'atenció social que li
dera Drets Socials. A més a més, 

Salvador lila presenta Lorena 
González com a candidata 
a l'alcaldia de Balaguer 

• 

Ampliar el 
polígon, entre 

les seves 
pro postes 

també es preveu la modernització 
i transformació ecologica de 14. 
serveis que atenen infants tute
lats, la transició energética de 41 
instal-lacions juvenils o l'impuls 
de 33 projectes tecnologics al 
servei de les cures. També es vol 
reforc;:ar projectes tecnologics en 
l'ambit de les cures i l'atenció do
miciliaria per ten ir més qualitat. 

Preixana rehabilita i millora 
un total de 2,3 quilometres 
de camins del municipi 

FOlO: Subdelegació 1 Crespín es va reunir ahir amb !'alcalde, Jaume Pané 
------·------··-···-----·- ----·--·-

El subdelegat del Govern a Llei
da, José.Crespín, va visitar ahir 
Preixana (Urgell) i es va reunir 
amb !'alcalde, Jaume Pané, per 
coneixer les darreres actua
cions dutes a terme en diversos 
camins de la xarxa municipal 
financ;:ats amb 427.874 euros 
per la Direcció General de Des
envolupament Rural, lnnovació 
i Formació Agroalimentaria del 
Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació (MAPA). 

Les actuacions han consistit 
en la rehabilitació i millora d'un 
total de 2,3 quilometres de ca
mins del municipi que han in
dos la pavimentació i-compac
tació del ferm, la neteja de les 
voreres i la retirada de vegeta
ció per garantir bona visibilitat. 

• 

El consistori 
ha invertit 

427.87 4 euros 
en les obres 

S'ha actuat en la zona de camins 
rurals associats a la zona de rega
diu del canal Segarra-Garrigues, 
concretament en el camí d'enllac;: 
Jaume Ripoll amb una longitud 
de 107,38 metres, en el d'Entre 
Ponts paral-lel al Canal d'Urge-
11 amb una longitud de 1.580,76 
metres i en el camí de Belianes 
amb una longitud de 650 metres. 

!!., Ajuntament de 
• les Borges Blanques 

EDICTE 
Aprovació definitiva de 
projecte d'urbanització 

Per acord de la Junta de Govern 
Local de I'Ajuntament de les 
Borges Blanques en sessió 
de 1 de febrer de 2023 es va 
aprovar definitivament el Projecte 
d'urbanització del PAU-3 Ramon 
Arrufat, amb un pressupost de 
302.152,04€ (IVA no inclós) 
redacta! per l'arquitecte Roe 
Martí Ribes.(Exp. 1024/2020). 

La sala d'actes de la Paeria de 
Balaguer va acollir ahir l'acte de 
presentació de Lorena González 
com a candidata del PSC a l'al
caldia de Balaguer. La candidata 
socialista a l'alcaldia de Balaguer 
va afirmar que "el nostre és un 
projecte de ciutat que vol tornar 
a posar Balaguer allloc que li co
rrespon, que la fem prou com
petitiva i atractiva perqué torni 
a ser la segona dutat de la pro
vincia en el nombre d'habitants. 
Vull treure Balaguer de la paralisi 
i la inoperancia de !'actual equip 
de govern". 

comunicacions, que ara es veu
ran beneficiades grades a l'acord 
de pressupost a la Generalitat 
que incorpora la connexió de la 
C-13 entre Lleida i Balaguer". 

FOTO: @psccomlleida 1 Lorena González i Salvador lila, ahir a Balaguer 

Contra aquesta resolució que 
posa fi a la via administrativa, es 
pot interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos meses 
a comptar des del dia següent a 
la publicació d'aquest edicte. 

González va avanc;:ar algunes 
propostes en materia de promo
ció economica i industrial, com 
"la necessitat d'ampliar el polí
gon i !'aposta perla millora de les 

Així mateix, va apuntar altres 
temes com "revitalitzar el mer
cat municipal, !'escolta activa 
als velns i ve'ines, la millora de la 
neteja i les reparacions urbanís
tiques necessaries, la necessitat 

de millorar la seguretat garantint 
el nombre d'agents policials lo
cals corresponents per ratio". 

L'acte va comptar amb la parti
d pació del líder del PSC, Salvador 
lila, que va recordar que "!'expe
riencia de govern deis socialistes 
a Balaguer és bona i la senadora 

Lorena González és una aposta 
molt ferma deis socia listes al mu
nidpi". 

La candidata va acabar el dis
curs fent una crida al "canvi ne
cessari perqué Balaguer fundo
ni". "Vull ser la primera alcaldessa 
de Balaguer", va cloure. 

Alternativament i de forma 
potestativa, es pot interposar 
recurs de reposició davant el 
mateix órgan que l'ha dicta!, en 
el termini d'un mes a comptar des 
del dia següent a la publicació de 
l'edicte. 

Les Borges Blanques, 2 de febrer 
de 2023 

Núria Palau Minguella, Alcaldessa 

rcolomina
Resaltado



-anana La 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
fam11iar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

Garrigues 
Cooperació 
tnostra el sen 
projecte a 
Senegal 
J.:Institut de les Desigualtats i la branca 
social del Grup cultural Garrigues 'Garrigues 
Cooperació' estan mostrant a escoles, entitats 
i ajuntaments de la demarcació de Lleida el 
projecte elaborat al voltant de la violencia a les 
dones senegaleses. 

Nous adons nascuts a Massalcoreig 
I.:Ajuntament de Massalcoreig va donar la benvinguda als vuit nadons nascuts el 
2022 i va reunir les diferents families que van tenir un fill durant l'any passat per 
felicitar-les, saludar als nouvinguts i fer-los-entrega d'un obsequi. 
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Hotnenatge 
al veí de 
Trentp Josep 
Rugallpel 
seu centenari 
I.:Ajuntament de Tremp va homenatjar 
ahir el veí Josep Rugall amb motiu del 
seu 100 aniversari en un a e te celebrat a 
la Residencia Sant Joan de Déu Terres 
deLleida. 

Concert de la festa de les Blaus 
La Catedral Nova de Lleida va acollir ahir a la tarda el concert 'Blausons' en el marc 
de la Festa de la Mare de Déu del Blau. Els assistents a l'acte, que van omplir el recinte, 
van cantar i bailar els mesos de l'any i els diners recaptats es destinaran a la Fundació 
Esclerosi Múltiple de Lleida. 

.· 
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