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El Col·legi de Metges de 
Lleida projecta acostar els 
especialistes al món rural 
La Secretaria General pel Repte Demogràfic li 
atorga un ajut de 161.000 euros per desplegar-lo 
Lleida 
CARME QUINTANA 

El Col·legi Oficial de Metges de 
Lleida vol implementar amb l'ajut 
de la Secretaria General pel Rep
te Demogràfic del Govern espan
yol un projecte que ahir el polític 
aranès Paco Boya i a la vegada 
secretari general d'aquest àmbit 
ministerial va qualificar d"'ambi-
ci ós". 

Aquest projecte, amb la de
nominació d"'Econectados con 
el territorio rural", ja ha rebut un 
primer ajut de l'Executiu espan
yol de 161.000 euros per comen
nçar a fer-lo caminar, segons va 
informar Boya des de la ciutat de 
Lleida en una compareixença als 
mitjans de comunicació. 

"El projecte busca mirar de mi
llorar la presència dels metges a 
l'àmbit rural, principalment d'es
pecialistes" amb la idea de què 
als petits pobles hi pugui haver 
atenció presencial dels profes
sionals sanitaris i també la posa
da en funcionament de l'anome
nada telemedicina aprofitant les 
noves tecnologies". 

FOTO: C.Q I Paco Bova i Òscar Ordeig, ahir a la seu del PSC a lleida 

Cal recordar que un dels dèfi
cits a l'àmbit rural, principalment 
en àrees del Prepirineu i Pirineu, 
és la manca de metges especialis
tes. 

Des de la Secretaria General 

pel Repte Demogràfic es perse
gueix que els ciutadans que viuen 
en àrees rurals tinguin tots els 
serveis bàsics garantits. 

Boya afirmava ahir que la po
sada en marxa d'aquesta Secre
taria ha estat "una aventura molt 
intensa i profitosa d'iniciar des 
d'un àmbit de política pública, a 

El Pallars Jussà programa 
un cicle de visites a cultius 
experimentals de la zona 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà impulsa una nova acció de 
sensibilització per tal d'acom
panyar el col·lectiu de pagesos 
i pageses del Pallars Jussà cap 
conèixer nous cultius i noves for-' 
mes de treballar la terra. 

es realitzaran en les parcel·les de 
cultius experimentals que s'han 
posat en marxa aquest 2023 al 
Pallars Jussà amb l'objectiu de 
conèixer el comportament i im
plantar nous cultius per a trobar 
solucions a la baixada de rendi
ment agrícola que el canvi climà
tic produirà. 

I'Admistracio General de l'Estat 
que no existia. Hem començat a 
entendre que els territoris rurals 
són vulnerables, ~stan mancats 
d'una funcionalitat que els ciuta
dans necessiten per poder tenir 
els serveis, i les oportunitats com 
es tenen a les àrees urbanes". 

Fent balanç de les actuacions 

quals s'ha establert una rotació 
per a la producció de farratges, 
cereals i llegums ecològiques. 

d'aquesta Secretaria, Boya des
tacà també la posada en funcio
nament dels centres d'innovació 
(a Tremp, a la Val d'Aran i Graus) 
i del programa "Campo Rural", a 
través del qual es donen ajuts a 
joves universitaris per acostar-los 
al món rural, on fan les pràcti
ques de grau o màster. El curs 
passat un total de 12 estudiants 
es van acollir a aquest programa 
a les comarques de Lleida i van 
fer les seves pràctiques a Àger, 
Sort, Esterri, Alcoletge, Corbins, 
La Granadella, Belianes, Torna:. 
bous, Torrefa rrera, Torre de Cab
della, i Castellserà. La majoria 
provenien de la Universitat de 
Lleida i de la Universitat Autòno
ma de Barcelona. 

"La idea és que vinguin d'uni
versitat d'arreu d'Espanya, apor
tant coneixement al territori, jo
ves que fan de prescriptors del 
món rural" manifestà, "a vegades 
hi ha imatges construïdes a base 
de tòpics, i aquest? joves donen 
una imatge molt nova, diferent i 
positiva dels pobles". 

La demarcació de Lleida ha re
but més de 7 milions d'euros del 
Programa UNICO el 2021 i quasi 
2,5 milions al 2022 per estendre 
la connexió ultra ràpida; així com 
3,1 milions del programa DUS a 
15 projectes. 

El Consell del 
Segrià reparteix 
llibres de 
temàtica LGBTI 
La Sala de Plens del Consell Co
marcal del Segrià va acoll ir ahi r 
la presentació de "Lletres de 
colors", un projecte coeducatiu 
consistent en el r_epartiment 
d'un lot de llibres de temàtica 
LGBTI a les escoles i bibliote
ques de la comarca. L'acte va 
comptar amb la participació de 
Toni Bosch Carabante, vicepre
sident del Consell Comarcal del 
Segrià i cap de l'àrea de Serveis 
Socials, Benestar Socia l i Famí
lia; i Helena Martinez Siurana, 
diputada d' Igualtat de la Dipu
tació de Lleida. 

Ca~panyade 
sensibilització de la 
Paeria de Cervera a 
favor de les dones 
En el marc del 8M, Dia Inter
nacional de les Dones Treballa
dores, la Paeria de Cervera ha 
iniciat la campanya de sensibi
lització amb el lema "Les cures 
també són t reball" per tal de 
posar en valor les tasques do
mèstiques i de cura per al sos
teniment de la vida. 

Tàrrega presenta 
un 'fanzine' dedicat 
a l'escriptora 
Josefina Vidal 
Tàrrega enceta la setmana del 
Dia Internacional de les Dones 
(8-M) amb la presentació d'un 
'fanzine' dedicat a l'escriptora 
i política targarina Josefina Vi
dal Morera. La publicació recull 
una vintena de poesies de l'au
tora acompanyades per il·lus
tracions realitzades per alum
nes de I'EASD Ondara. 

Es tracta d'un conjunt de visi
tes, que es duran a terme entre el 
març i el setembre del 2023, ano
menades "Converses al tros", que 

Es proposen 4 visites a les tres 
parcel·les experimentals, en les 

La idea és que pagesos/es i 
personal tècnic vegin de primera 
mà com es realitzen les diverses 
tasques agronòmiques en cultiu 
ecològic en els moments clau, i 
puguin debatre i reflexionar so
bre dubtes, pors i frens sobre fer 
el canvi. Ta mbé es realitzarà una 
visita a una experiència de re
ferència en cultius de cereals en 
ecològic. Cal Pauet, l'Espunyo
la (Berguedà). La primera ·de les 
sessions serà el dia 14 de març a 
Salàs de Pallars. 

FOTO: C.CJussà I Es faran visites divulgatives al"tros" 
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