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MUNICIPIS DESPOBLACIÓ 

Detecten setanta pobles deshabitats al 
Pirineu i deu nuclis estan en recuperació . 
Una trentena de viles abandonades es concentren a l'Alt Urgell, segons l'Atles del Món Rurall l El projecte 
Po es Abandonats ja ha catalogat mig centenar de poblacions de la demarcació 
X. RODR(GUEZ 
ILLEIDA 1 Almenys setanta pobles 
del Pirineu estan deshabitats, 
dels quals vint-i-set es traben a 
l'Alt Urgell, segons les dades de 
l'Atles del Món Rural del2022. 
A aquesta comarca la segueixen 
el Pallars Jussa, amb setze, i el 
Pallars Sobira i l'Alta Ribagor
~a, amb nou en cada comarca. 
En aquest sentit, lgnasi Aldo
ma, geograf de la Universitat 
de Lleida i autor, va assenyalar 
que en tata la demarcació la 
xifra de nuclis deshabitats as
cendeJx a més d'un centenar. A 
més, va recordar que un estudi 
del 1996 els va xifrar en 110 a 
les comarques de muntanya i 
la zona alta de la Noguera, dels 
quals 45 comptaven amb resi
dents estacionals. 

Per la seua banda, hi ha al
menys deu nuclis de població 
de Lleida i del Baix Cinca que 
estan en recuperació o que te
nen habitants de forma puntual 
durant l'any. 

EL NOU ESTUDI 

Alt Urgell i Cerdanya 
1 Segons les dades del projecte 
Pobles Abandonats, el Pont de 
Bar Vell esta deshabitat, encara 
que actualment compta amb 
set ve·lns de dos famílies. Per la 
seua part, Sant Martí deis Cas
tells (Bellver de Cerdanya) esta 
abandonat. 

Alta Ribagor~a i els Pallars 
1 Estan deshabitats Sara
ís Vell (Vall de Boí), Aramunt 
Vell (Conca de Dalt), Montes
quiu (lsona), Virós (Aiins) i Llas
tarri i Claramunt (Tremp). 

Les Garrigues i Noguera 
1 Els pobles abandonats són les 
Besses (Cervia de les Garrigues), 
la Figuera (Aigerri), Claret (Olio
la), Tragó de Noguera i Albero la 
Vella (Os de Balaguer), Oroners 
i Sant Just (Camarasa) i Malla
becs, Colobor Vell i Cas (Ager). 

Així ho constaten les prime
res dades del projecte Pobles 
Abandonats, que de moment 
ha catalogat mig centenar de 
pobles de Lleida i ha detectat 
que vint-i-dos estan abandonats 
(vegeu les claus). Aquesta és una 
iniciativa que impulsen l'lnstitut 
Ramon Muntaner, la Universitat 
Autonoma de Barcelona i la Co
ordinadora de Centres d'Estudis 
de Parla Catalana i que compta 
amb coHaboradors com l'Idapa 

lmatge d'arxiu del poble de Llirt, a les Va lis de Valira, que esta a la venda per 450.000 euros. 
Urgell i Pla d'Urgell 

o la Diputació. 
Entre els pobles que es va

len recuperar es tt:.oba Arreu, 
al municipi d'Alt Aneu, on hi 
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ha un projecte per repoblar-lo. 
L'alcalde, Xavier Llena, va in
dicar que esperen una ajuda de 
la conselleria d'Acció Climatica 
per adequar la pista d'accés a 
aquest poble. 

Al marge d'aquests dos estu
dis, a comen~aments de l'any 
passat hi havia almenys quatre 
llogarets del Pirineu á la venda 
per preus que osciHaven entre 
els 300.000 euros i 3 milions. 
Entre aquests destaca Llirt (al 
municipi de les Valls de Valira), 
que es ven per 450.000 euros. 

Aval bancari per a obres 
a I'Aragó i Catalunya 
ILLEIDAI Les comunitats de re
gants afectades perles obres de 
la canonada lateral de l'Aragó i 
Catalunya per regar 2.377 hec
tarees d'Aitona, Seros i Fraga, 
propietat de 387 regants, han 
firmat amb CaixaBank !'aval 
bancari per a l'execució de les 
obres, que representara una 
inversió total de 17,1 milions 
d'euros. 

Per avui esta prevista la firma 
amb una societat estatal per
que procedeixi a la validació del 

projecte constructiu i mediam
biental per licitar i adjudicar les 
obres. Esta previst que els tra
mits s'efectuln durant aquest 
any perque les obres puguin 
comen~ar el 2024. L'actuació 
es finan~ara amb fons Next Ge
neration en un 80% i els regants 
hi aportaran el 20% restant. 

D'altra banda, Acatcor i !'em
presa Linkener van celebrar una 
jornada per ensenyar un sistema 
de monitoratge que permeti es
talviar en electricitat. 

1 
11l'estudi ens permetra tenir 
una radiografia de la situació" 
• Caries Barrull, tecnic de 
l'Institut Ramon Munta
ner i coordinador d'un dels 
grups de treball del projec
te Pobles Abandonats, va 
explicar ahir que l'estudi 
permetra "tenir una radio
grafia de la situació real" i 
"podem veure, per exemple, 
quins pobles s'han repoblat i 
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quins són suceptibles de ser 
repoblats". 

Va indicar que tenen de
tectats els 1.746 pobles des
habitats i amb menys de tren
ta habitants als territoris de 
parla catalana i va assenyalar 
que a l'Ebre i el Penedes ja 
tenen practicament tots els 
nuclis catalogats. 

1 La despoblació ha buidat 
Conill (Tarrega), Montesquiu 
(Vallbona) i Mas de I'Estadella 
(Vilagrassa). Així mateix, Mon
talé (lvars d'Urgell) esta for
mat per una masia, actualment 
deshabitada. 

U itera i Baix Cinca 
1 Pelegrinyó (Aicampell), sen
se ve'lns. El Poble Vell de Me
quinensa té almenys un ha
bitant, segons recu ll Pobles 
Abandonats. 

Convocada la taula sectoria·l peral 
control de plagues de conills i senglars 
MARrA MOLINA 
1 LLEIDA 1 La conselleria d'Acció 
Climatica convocara divendres 
vinent, dia 17, a la tarda la tau
la sectorial peral control de les 
plagues de conills i senglars a 
la qual estan citats la Federació 
de Cooperatives Agraries de 
Catalunya, la Federació de Ca
~adors de Lleida i els sindicats 
agraris UP i JARC, segons ha 
pogut saber aquest diari. 

Els pagesos reclamaven la 
celebració d'aquesta taula, que 

s'havia de convocar el mes pas
sat arran dels greus danys que 
estan provocant els animals 
als cultius, tan! de cereals com 
fruiters. 

De fet, pagesos de Verdú 
propasen que la zona en la 
qual els conills han arrasat 
500 hectarees de cereal sigui 
declarada zona catastrofica. 
L'Urgell és una de les comar
quesrnésdamnificades,encara 
que els danys es produeixen a 
tot el pla. 

A Seros i a l'Horta de Lleida, 
en una finca proxima a Cor
bins els senglars han estat els 
causants de greus perjudicis 
als fruiters. 

Agricultors i sindicats agra
ris reclamen que es puguin uti
litzar biocides als caus de co
nills a més de la instaHació de 
gabies i xarxes i la intensifica
ció de la batudes per controlar 
la sobrepoblació. També es pre
veu la introducció d'especies 
salvatges com éllinx. 
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