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Els pagesos del Segria rebran 
9,6 milions d'euros d'ajudes del 
Govern per les gelades d' abril 
Acció Climatica publica la resolució deis fons, que seran de 
gairebé dos milions a la Noguera i de més d'un a les Garrigues 
Lleida 
REDACCIÓ 

El Departament d'Acció Clima
tica, Alimentació i Agenda Ru
ral ha resolt els ajuts per a les 
explotacions de fruita doh;:a i 
ametlla afectades per les gela
des de principis d'abril. En con
cret, ha aprovat 1.465 expedi
ents que beneficiaran 16.645,09 
hectarees, amb un import de 
16.625.685,40 euros. La major 
quantia d'aquesta ajudes són 
pel Segria (9,6 milions d'euros) 
mentre que la Noguera en rebra 
1,9 milions i les Garrigues 1,7). 

En total, es van presentar 
2.015 peticions corresponents 
a una superficie sol·licitada de 
25.821,22 hectarees. Acció Cli
matica va inadmetre 222 sol·lici
tuds, 174 van desistir i n'ha de
negat 154 expedients. D'acord 
amb l'import resolt, el Departa
ment preveu abonar abans que 

El patinet 
electric, vetat 
a trens, husos 
i metro per 
risc d' incendi 
El Consell d'Administració de 
I'Autoritat del Transport Metro
palita va instar ah ir els diferents 
operadors de mobilitat a prohi
bir temporalment !'entrada de 
patinets electrics a trens, me
tros i autobuses. Segons el se
cretari de Mobilitat del Govern, 
Marc Sanglas, es demanara als 
operadors modificar els regla
ments de funcionament per 
fer una "prohibició temporal" 
mentre s'estudia quin ha de ser 
el seu ús al transport públic. La 
decisió arriba després que al 
novembre tres persones resul 
tessin ferides en incendiar-se 
un patinet electricen un tren. 
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acabi aquest any 15,9 milions eu
ros, m entre que els 626.780,93 
euros restants aniran a carrec del 
pressupost del 2023, que és pre
cisament el que s'esta negociant 
ara i que de moment només té el 

suport d'ERCi els comuns. 
L'objecte d'aquests ajuts és 

pal·liar les perdues no cobertes 
per les assegurances agraries de 
les explotacions de fruita dolc;:a 
i ametlla afectades per garan-

tir-ne la viabilitat economica. 
L'ajut es fixa en relació al grau 
d'afectació de cada explotació. 
L'ambit d'aplicació deis ajuts se 
centra en municipis del Segria, 
Noguera, Pla d'Urgell, Garri
gues, I'Urgell, el Pallars Jussa i la 
Segarra, pel que fa a la demarca
ció de Lleida. 

Segons les bases de la convo
catoria, la intensitat de l'ajuda va 
en funció de la ubicació de l'ex
plotació agraria, del dany sofert 
i de si l'explotació tenia assegu
ranc;:a contractada o no. L'ajuda 
per hectarea de cada sol·licitant 
es multiplica pel grau d'afectació 
establert en !'acta de peritatge 
corresponent a cada explotació. 
En el cas de les explotacions no 
assegurades aquests imports es 
redueixen a la meitat. Acció Cli
matica també 'estableix un im
port maxim d'ajuda de 100.000 
euros per explotació. 

Quatre milions 
per cooperatives 
que van patir 
la reducció de 
la producció 
Acció Climatica també ha re
solt favorablement ajudes 
per valor d'uns quatre mili
ons d'euros pel que fa a la lí
nia destinada a cooperatives i 
centrals fruiteres que van pa
tir perdua de producció com 
a conseqüencia les gelades 
de !'abril, segons va explicar 
ahir la delegada del Govern a 
Lleida, Montse Bergés. De fet, 
aquest estiu va ser el primer 
cop que les cooperatives es 
van veure obligades a aplicar 
ERTOS per la reducció de la 
producció fructícola. 

Congelen per tercer any consecutiu els preus 
del transport públic per fomentar-ne el seu ús 
Els consells d'administració de les 
Autoritats Territorials de la Mobi
litat (ATM) de Barcelona, Lleida, 
Tarragona i Girona van decidir 
ahir, per tercer any consecutiu i 
a proposta del Departament de 
Territori, la congelació deis preus 
deis títols de transport públic per 
a l'any 2023. És una mesura per 
fomentar l'ús del transport pú
blic, fer front a la crisi i assolir la 
descarbonització de la mobilitat. 
Les ATM de Girona, Lleida i Tar
ragon¡¡ aprovaran tornar a apli
car el 20% de descompte en les 
tarifes en cas que I'Estat prorro
gui, durant el 2023, la reducció 
del 30% en el transport urba i in
terurba, vigent des del setembre. 
D'aquesta manera, les persones 
usuaries continuarien tenint un 
descompte del 50% ·en els títols 
integrats més recurrents. 

• 

Es reduira al 
20% si l'Estat 
. prorroga les 
seves mesures 

L'ATM de Barcelona, en can
vi, va decidir aplicar igualment 
la reducció addiciona l del 20% a 
la T-usual i a la T-jove, indepen
dentment que el govern espanyol 
prorrogui o no la reducció. Per 
tant, en cas que I'Estat mantingui 
la reducció del 30%, la taula de 
transport públic del sistema tari
fari de Barcelona es mantindria 
identica a la vigent al desembre 
de 2022. 

• 

La T-Jove, 
també al 

sistema tarifari 
de Ponent 

Les ATM de Girona, Lleida i Tar
ragona també aprovaran posar 
en marxa la T-Jove als respectius 
sistemes tarifaris. El títol sera va
lid pera persones d'entre 17 i 30 
anys i permetra un nombre iHi
mitat de desplac;:aments en tots 
els modes de transports integrats 
al sistema tarifari. Tindra una va
lidesa de 90 dies. Es preveu que 
el títol estigui operatiu durant el 
primer semestre de 2023. Cada 

ATM tindra la seva propia T-Jove. 
És a dir, només sera valida pel res
pectiu sistema tarifari. 

L'ATM de Barcelona, on la T-Jo
ve ja funciona pero .fins als 25 
anys, va acordar augmentar la 
validesa fins als 30 anys, equipa
rant-se al resta de sistemes tari
faris: En aquest cas, la mesura 
s'activara quan s'hagin resolt les 
qüestions tecniques i administra
tives. Els consells d'administra
ció de Girona, Lleida i Tarragona 
aprovaran també la reconver
sió de la targeta gratu'ita T-12 en 
T-16; ésa dir, que sigui valida fins 
als 16 anys i no fins als 12, com 
passa actualment. El canvi es fara 
efectiu durant el primer semestre 
de 2023. La targeta permet fer un 
nombre il·limitat de viatges en 
la zona tarifaría on viu el menor. 
L'ATM de Barcelona ja va recon-
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Maria Barbal, finalista del 6e 
premi Ómnium a la novel-la 
de l'any amb l'obra 'Alllac' 
La historia de l'escriptora de Tremp s'ambienta al 
panta de Sant Antoni, al Pallars Jussa, als anys 60 
'AIIIac' (Columna), Maria 
Barbal; 'Rabia' (Proa), de 
Sebastia Alzamora; i 'Les 
altures' (Empúries), de 
Sebastia Porten, opten a 
guanyar el Preml Omnium a 
la Millor Novel·la de I'Any. 

Barcelona 
ACN 

De la preselecció de deu obres 
publicades entre el novembre del 
2021 i !'octubre del 2022, un ju
rat independent, format per Oriol 
Izquierdo, Marta Pessarrodona, 
Xavier Pla, Neus Real i Marta Se
garra, n'ha triat aquestes tres 
finalistes del guardó més ben 
dotat economicament a obra pu
blicada: 20.000 euros per·a !'au
tor i 5.000 més per a promoció. 
Segons el president de l'entitat, 
Xavier Antich, les novel·les selec
cionades evidencien la "immensa 
potencia i la gran riquesa de la li
teratura i cultura catalanes". "Cal 
seguir treballant pel prestigi de 
les lletres catalanes i la promoció 
de creadors, artistes, escriptors i 
professionals del món de les arts 
arreu, perque repre~enten el mi
llar del nostre futur", afegeix. 
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La novel·la de l'escriptora de 
Tremp s'ambienta als anys 60 al 
panta de Sant Antoni al Pallars 
Jussa, que es converteix en un 
personatge más i té com a prota-

gonista a la Nora, una nena de 12 
anys. Segons explicava Maria Bar
bal en la presentació, parteix de 
la idea de recuperar " la llum de 
la infantesa i d'uns dies bonics" i 
ho fa a través d'un grup de perso
nes que en successius diumenges 
es van trobant en un llac. Barba! 
també volia retratar com actuen 

els nens amb els adults, com es 
relacionen entre ells. 

El Premi bmnium a la Millar 
Novel·la de I'Any va néixer l'any 
2017 amb l'objectiu de fer preval
dre les obres en !lengua catalana, 
fomentar-ne la traducció i revita
litzant el sector, i ha premiat an
teriorment: Els estranys, de Raül 

P IMER 
La falta de potenci-a y el aumento 
de consumo son síntomas de la 
obstrucción p;mial de un FAP. 
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Garrigasait (2017); Aprendre a 
parlar ame les plantes, de Marta 
Orriols (2018); L'esperít del temps, 
de Martí Domínguez (2019); Boul
der, d'Eva Baltasar (2020); i Juníl 
a les terres deis bórbars, de Joan
Liuís Lluís (2021). 

La novel· la guanyadora es do
nara a coneixer el 26 de gener. 

CULTURA 29 
El Russian Classic' 
Ballet arriba a la 
Llotja amb 'El 
llac deis cignes' 
El Teatre de la Llotja sera l'es
cenari el dijous-12 de gener, a 
partir de les 20.00 hores, de la 
representació del classic Elllac 
deis cignes, a carrec del Russian 
Classic Ballet. La prestigiosa 
companyia de Moscou, dirigida 
per la reconeguda bailarina Ev
geniya Bespalova, amb els seus 
solistes i un solid cos de ball, 
presenta de noli a Lleida una 
de les obres mestres del ba ~ 
llet classic, una historia d'amor, 
tra'ició i triomf. Les entades (40 
euros) es poden adquirir a: 
www.lal/otjadelleida. com. 

Concerts amb la 
coral ucralnesa de 
Guissona i la cobla 
Vents de Riella 

La cobla Vents de Riella d'Agra
munt i la coral de la comunitat 
.ucra'inesa de Guissona han or
ganitzat un concert de Nadal 
solidari que destinara els be
neficis a les víctimes d'Ucra·ina 
i que se celebrara a Agramunt 
(dia ·s de gener) i Guissona (día 
15) a les 18.00 hores. 

Alejandro Palomas 
parla a Lleida del 
seu llibre sobre els 
abusos a infants 
La llibreria La Irreductible ce
lebra dema (19.00 hores), el 
darrer acte literari d'aquest 
2022. Es tracta de la presenta
ció d'Aixó no es diu, amb el seu 
autor, Alejandro Palomas, qui 
conversara amb Encarni Serra
no sobre aquest llibre que parla 
deis abusos als infants. 
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