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El Consell 
Comarcal del 
Segrià redactarà 
un pla estratègic 
El Consell Comarcal del Segrià 
donarà a conèixer l'inici del 
procés de redacció del nou Pla 
Estratègic del Segrià 2023-2027 
el 2 de març a les 17 hores al 
CEl de Torrefarrera, en un acte 
organitzat per l'àrea de Promo
ció Econòmica i dinamitzat per 
l'empresa redactora del projec
te. la trobada constarà d'una 
presentació i del primer dels ta
llers participatius previstos, en 
aquest cas, al voltant d'escena
ris de futur, i al qual estan con
vidats tots els agents econò
mics i socials de la comarca. 

El Govern aposta 
pel programa 
'Treball a les 
Comarques' 

El Secretari de Treball, Enric 
Vinaixa, es va comprometre 
durant la seva visita al Pallars 
Jussà, a mantenir per a les 
properes anualitats el progra
ma Treball a les Comarques. 
Aquest projecte, promogut pel 
SOC, té com a objectiu impul
sar projectes ocupacionals. 

El consistori de 
Vielha construirà 
una plaça a la zona 
dels Comets 
L'Ajuntament de Vielha e Mija
ran durà a terme la reurbanit
zació del carrer des Comets de 
Vielha, situada a l'àrea ·del So
tan, convertint-la en una plaça. 
En aquesta intervenció està 
previst ampliar aqu'est espai 
fent-lo preferentment per a 
vianants. En aquest sentit, es 
construirà un parc infantil. 

Els veïns de la Terreta 
exigeixen una carretera 
digna per continuar vivint 
El~ habitants d'aquesta àrea del Prepirineu creen 
una plataforma que reivindica les mancances 
El Pont de Suert 
NÚRIA CASTELLS 

Els veïns dels pobles que confor
men la zona coneguda com la 
Terreta, que administrativament 
pertany al municipi de Tremp, 
però que per proximitat utilitza 
els serveis de la Ribagorça catala
na i aragonesa, han constituït una 
plataforma per una Terreta Digna 
que reivindica les mancances i 
greuges de la zona. 

La plataforma aplega veïns de 
pobles com Aul~s, Orrit, Sapeira, 
els Masos d'Espluga, Torre de Ta
múrcia, Torogó, Espluga de Serra i 
el Castellet i als 200 habitants cal 
sumar la població flotant que en 
algun moment viu a la zona. La 
plataforma ha fet públic un mani
fest on explica que "fa anys que 
la gent de la Terreta ens sentim 
abandonats per part de les Ad
ministracions públiques i la Pla
taforma pretén canalitzar el sen
tir de les Associacions de veïns i 
veïnes dels pobles, els pagesos 
que treballen les terres, les famí
lies que viuen als masos, i totes 
aquelles entitats que desenvo-· 
lupen les seves activitats a la Te
rreta, en definitiva, tota aquella 
gent que l'estimem i que volem 
un futur digne per aquest terri
tori". En aquest sentit, des de la 
Plataforma exigeixen una carrete-
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ra aigna i segura per poder des
plaçar-se sense patir per la seva 
seguretat ni per l'estat dels seus 
vehicles. "Creiem que poder te
nir una carretera en condicions 
és una qüestió de mínims si l'Ad
ministració pretén que continuï 
havent-hi vida a la Terreta" diuen 
al manifest i afegeixen que "si es 

desatenen les nostres exigències, 
estarà donant a entendre que vol 
deixar morir lentament el territo
ri", així com que "fa uns vint anys 
aproximadament que la carrete
ra genera problemes, pels clots, 
per la manca d'elements de se
guretat viària o per la manca de 
senyalització i des del territori es 

reivindica la necessitat de fer una 
inversió important per solucionar 
tots aquests problemes". El ma
nifest argumenta que "fa tants 
anys que s'arrosseguen aquests 
problemes que la canalla que va 
néixer durant els anys en què es 
feia la carretera, ara pateix les 
conseqüències del mal manteni
ment d'aquesta, ja sigui perquè 
la necessita per anar a l'institut, 
perquè tia de passar-hi per anar a 
la casa familiar, al mas, o perquè 
la utilitza per anar- hi a treballar, 
o sigui, és una generació marca
da per aquesta mancança i que, 
si en algun moment ha de valorar 
quedar-se o tornar a la Terreta a 
viure-hi o marxar, serà un factor 
que de ben segur condicionarà la 
seva decisió". 

La plataforma creu que "inver
tir en una carretera com la nostra 
és una inversió de futur, vol dir in
vertir en fixació de població rural 
i en garantir que el territori està 
cuidat per la gent que hi viu, i no 
invertir-hi pot implicar deixar el 
futur de la vall en una incertesa 
força inquietant". 

Els veïns asseguren que du
rant les successives reunions amb 
l'Ajuntament de Tremp, "mai 
~'han posat sobre la taula solu
cions permanents a la problemà
tica i s'han fet molts pedaços". 

Talarn presenta a la Seu 
d'Urgell la Xarxa de Punts 
d'Atenció de Globalleida 

guren aquesta xarxa, i que tenen 
una triple finalitat: esdevenir un 
punt de referència de suport a 
l'empresa i l'emprenedoria a es
cala ·comarcal; ser un punt de tro
bada i coordinació per al personal 
tècnic que treballa en l'àmbit de 
l'empresa i l'emprenedoria a la 
comarca de forma que es puguin 
generar sinergies i complementa
rietats; i ser un punt de referència 
en què tots els municipis de la co
marca podran trobar els serveis 
que s'hi ofereixen en benefici del 
desenvolupament local i la pro
moció econòmica del territori, 
segons va informar la Diputació. 

El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, acompanyat 
de l'alcalde de la Seu d'Urgell, 
Francesc Viaplana, i el president 
del Consell Comarcal de I~Ait Ur
gell, Martí Riera, va presentar 
ahir a la Seu d'Urgell, la Xarxa de 
Punts d'Atenció GLOBALLEIDA. Un 
acte que va comptar també amb 
la participació del diputat i vice
president del Patronat de Pro-

moció Econòmica de la Diputació 
de Lleida, Carles Gibert, alcaldes 
i alcaldesses de la comarca, per
sonal tècnic, emprenedors, em
presaris, representants d'entitats 
socials i comercia ls i ciutadania 
en general. 

El Punt d'Atenció GLOBALLEI
DA a l'Alt Urgell és un dels 13 
Punts d'Atenció ubicats en onze 
comarques de Lleida que confí- FOTO: Diputació de Lleida I Imatge de l'acte d'ahir a Ja Seu d'Urgell 
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