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MUNICIPIS NICIATIVES 
AJUNTAMENT Df MENAAGUENS 

L'estació meteorològica instal-lada a Menàrguens. 

Estació meteorològica 
per certificar danys pel 
clima a Menàrguens 
E. FARNELL 
I MENARGUENS I L'ajuntament de 
Menàrguens ha instaHat una 
estació meteorològica per 
certificar danys per tempo
rals, amb la qual el consistori 
pretén posar al servei dels 
veïns un nou mitjà per verifi
car episodis climàtics adver
sos i donar suport així a les 
peticions davant de les com
panyies d'assegurances dels 
qui pateixin desperfectes per 
tempestes i calamarsades. 

L'alcaldessa de Menàr
guens, Anna Calvís, va re
cordar que en temporals dels 
últims anys, com el Glòria 
el2020, els peritatges de les 
companyies d'assegurances 
han pres com a referència les 
dades de les estacions mete
orològiques més properes. 
Tanmateix, aiguats i cala
marsades es donen sovint 

de forma molt localitzada 
i no coincideixen amb les 
dades de les asseguradores, 
la qual cosa perjudica la co
bertura que reben els veïns. 
Amb una estació pròpia, el 
consistori preveu emetre 
certificats amb dades locals 
i h01pologades. 

"Es una petició local, espe
cialment d'agricultors, ja que 
a més de prediccions també 
es pot consultar el temps al 
moment", va dir l'alcaldessa. 
L'estació és en una parceHa 
municipal al costat de la C-12 
i mesura temperatura, vent, 
humitat, sensació tèrmica i 
pluja, entre altres factors. 
Té tecnologia d'última ge
neració i constantment ge
nera una base de dades que 
permet obtenir dades his
tòriques i elaborar patrons 
meteorològics. 

La Generalitat insta a estalviar aigua per la sequera 
I LLEIDA I El Consell Executiu va analitzar ahir la greu situació 
de sequera de les conques internes i va instar els municipis 
a fer un consum responsable de l'aigua de boca. Els sis mu
nicipis del Solsonès que formen part de les conques internes 
catalanes ja han pres mesures. L'Executiu va aprovar també 
les més de 300 mesures de l'estratègia d'adaptació al canvi 
climàtic anunciades la setmana passada. 

Ueida es promociona a Madrid a la fira Fitur 
I LLEIDA I El Patronat de Turisme de la Diputació participa 
des d'avui i fins diumenge en la nova edició de la Fira In
ternacional de Turisme-Fitur que se celebra a Madrid. Allà 
promocionarà l'oferta turística de Lleida. 

Bergés reitera el suport del Govern al Canal d'Urgell 
I LLEIDA I La delegada de la Generalitat a Lleida, Montse Bergés, 
va reiterar ahir el compromís del Govern amb la modernit
zació del Canal d'Urgell, en una reunió amb el president de 
la comunitat de regants, Amadeu Ros. Bergés considera que 
l'obra contribuirà a fixar població al territori. 

Cs d'Alcarràs exigeix penjar banderes al consistori 
I ALCARRÀS ICs d'Alcarràs exigeix a l'alcalde, Jordi Janés (Junts), 
hissar les banderes espanyola, catalana i local a la façana de 
l'ajuntament i que els en tregui la suposada factura de la bu
gaderia, on va assegurar que les havia p9rtat per rentar-les. 
Cs diu que fa sis mesos que ho reclama. 

COMARQUES I 13 I 

MUNICIPIS POBLACIÓ 

La Floresta incorpora sis 
nadons al cens en dos anys 
De mitja dotzena de parelles que resideixen al poble li Un 
ubn en el o bre de nens qt e o s'havia vist en 50 anys 

MARIA MOLINA 
llA FLORESTA I La Floresta ha in
corporat al cens a sis nadons en 
els darrers dos anys, una cosa 
que no succeïa des de feia 50 
anys, segons va explicar ahir 
l'alcalde, Jaume Setó. Són nens 
nounats o que tenen un any. 
Van venir al món entre 2021 
i 2022 i són fills de mitja dot
zena de parelles que han deci
dit fixar la seua residència en 
aquesta població de les Garri
gues, va explicar Setó. 

L'alcalde va afegir que "hi 
ha pares que són originaris de 
la Floresta i han decidit tornar 
i fixar aquí la residència. Al
guns treballen fora i d'altres 
poden teletreballar gràcies a 
les millores per garantir l'accés 
a les noves tecnologies durant 
aquests dos últims anys", va 
remarcar. 

La Floresta té un total de 
154 habitants. Els nens i joves 
estudien en centres de les Bor
ges Blanques i Setó va indicar 
que no està previst tornar a 
sol· licitar l'obertura de l'escola 
quan els nens tinEUin edat d'es
colaritzar-se. "Es una qüestió 
molt complicada i la natalitat 
ha de créixer i tenir continuï
tat durant piversos anys", va 
argumentar. 

Aquesta situació contrasta 
amb el balanç dels últims vint 
anys en el conjunt de la comar
ca. A les Garrigues, 19 dels 24 
municipis han perdut veïns en 

MUNICIPIS ATRIMONI 

L'Ateneu inicia 
la compra de 
l'antic teatre 
de Tremp 
Amb emprèstits i 
llOUS SOCIS 

M.MOLINA 
I TREMP I L'Ateneu del Pallars vol 
comprar l'edifici de tres plan
tes que va acollir l'antic tea
tre La Lira de Tremp, ubicat 
al passeig Doctor Pearson, a 
fi de recuperar-lo per a usos 
socials i culturals. Ho farà amb 
l'emissió d'emprèstits i captant 
socis col·laboradors. 

En concret, emetrà 300 em
prèstits de 500 euros retor
nables. L'objectiu és reunir 
150.000 euros durant aquest 
mes, dels quals 110.000 són 
per a la compra de l'immoble 
a la fann1ia propietària i els al
tres 40.000, destinats a impos
tos, taxes notarials i primeres 
reformes. 

Les famílies de la Floresta amb els sis nadons. 

NOVES TECNOLOGIES 

L'ajuntament ha garantit 
l'arribada de noves 
tecnologies per poder 
teletreballar 

aquest període, segons les da
des de l'Institut Nacional d'Es
tadística (INE). A més, és una 
comarca amb un alt índex de 
població envellida. 

Per revertir aquesta proble
màtica, el consell comarcal de 
les Garrigues ha pres mesures 
a instàncies de l'àrea de Jo
ventut per comptabilitzar les 

cases buides i promoure que 
es posin de lloguer per frenar 
la despoblació i fixar els joves 
al territori. 

Els municipis de les Garri
gues Altes participen en un 
pla pilot contra la despoblació 
que inclou habilitar habitatges 
i impulsar l'accés a internet de 
banda ampla. A això se sumen 
altres iniciatives com la de Be
llaguarda, que ha concedit xecs 
nadó a sis famílies del poble 
que han tingut fills en els úl
tims tres anys. Ascendeixen 
a 300 euros anuals durant els 
cinc primers anys de vida dels 
nounats i pretenen estimular 
la natalitat. 

L'edifici de tres plantes que l'Ateneu vol recuperar. 

Es preveu començar a tor
nar els primers emprèstits el 
gener del 2024, segons fonts 
de l'Ateneu. Respecte als so
cis, aportaran quotes que es 
determinaran el mes que ve 
a l'assemblea de l'entitat. Una 
persona podrà ser sòcia sense 
adquirir emprèstits i comprar 
crèdits sense ser sòcia. 

L'Ateneu ja ha creat un grup 
tècnic per reformar l'interior 
de l'edifici de tres plantes, in
cloent el que queda del teatre, 
llotges i escenari. La intenció 
és crear un gas trobar per pro
mocionar els productes de la 
zona, un espai per a concerts, 
sales de reunions i un obrador 
compartit. 
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