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Menys morts a les carreteres

Miquel
Pueyo i París
Delegat
Territorial
del Govern
a Lleida

Per a la Generalitat, la lluita contra els accidents de trànsit i la reducció de les morts en carretera fa anys que constitueix una prioritat essencial i, de fet, la sinistralitat ha anat descendint
des de l’any 2000 tot i algun repunt (sobretot l’any 2007), gràcies a una suma de fets i decisions: successives modificacions en el Codi Penal, implantació del carnet per punts, increment
del control i de la vigilància… i perquè cada cop més conductors han anat interioritzant la convicció que conduir és una activitat de risc, que les normes de circulació constitueixen un codi
ètic que no admet excepcions i que la vida i la integritat física constitueixen valors suprems.
L’any 2008 han mort 40 persones en accidents de trànsit ocorreguts a la xarxa interurbana de
la regió policial de Ponent. Aquestes xifres, que suposen una disminució del 35’5% de les víctimes en relació a l’any 2007, confirmen la tendència a la baixa de les morts en accident de
trànsit a Ponent (com en el conjunt de Catalunya, on el descens és del 13’8%) i ens permeten
celebrar —amb la prudència i la moderació amb què sempre s’han de tractar les qüestions relacionades amb la sinistralitat— que tant a Catalunya com a Ponent s’hagi assolit ja aquest any
passat l’objectiu que la Unió Europea havia fixat per a l’any 2010: la reducció en un 50% de
les víctimes mortals que hi va haver a les carreteres de Catalunya l’any 2000.

La integració tarifària s’estendrà a la Noguera, les Garrigues i el Pla
El Consell d’Administració de l’ATM de l’Àrea de Lleida, va acordar, el passat dia 17,
noves accions de cara al 2009. Cal destacar que 56 municipis de les comarques de
la Noguera, les Garrigues i el Pla d’Urgell s’integraran al consorci del transport públic
de l’Àrea de Lleida. La integració tarifària d’aquestes tres noves comarques suposarà una millora notable de la mobilitat per als seus ciutadans ja que podran utilitzar
diversos transports amb una única validació, com fins ara feien a la comarca del Segrià. La integració anirà acompanyada de la implantació d’un nou pla de millora de
serveis que es farà efectiu durant el primer semestre del 2009.

Més de 30 companyies aèries, interessades en l’aeroport d’Alguaire
El passat dia 17, es van constituir les comissions de gestió i promoció de l’aeroport
d’Alguaire, que se sumen a la de seguretat; per tant de les quatre comissions previstes, només falta crear la d’importacions i exportacions. El director general d’aeroports, Oriol Balaguer, va assegurar que les obres segueixen amb el ritme previst
i que es calcula acabar-les als mesos de febrer o març; es preveu inaugurar l’aeroport abans que acabi el mes de setembre. A principis d’aquest any s’obrirà una
borsa d’ocupació, es cacula que hi haurà més d’un centenar de llocs de treball.

La Generalitat incrementa un 38% els incentius al comerç de Lleida el 2008
La Generalitat ha atorgat aquest any incentius per a la revitalització del comerç urbà
a la demarcació de Lleida per valor de 2.119.685 euros, una xifra que suposa un increment del 38% respecte de la concedida l’any 2007, que va ser de 1.535.839
euros. La inversió total generada per les actuacions de millora que duran a terme
empresaris i associacions del sector i administracions locals i comarcals superarà
els 13,6 milions d’euros. Els incentius aprovats, per tant, representen l’15,5% d’aquesta inversió total.
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Més de dos milions d’euros per a la gestió dels secans de Lleida
El Departament de Medi Ambient i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya iniciaran al gener l’únic projecte LIFE de l’Estat sobre ambients esteparis. El programa
permetrà la gestió i conservació de dos espais de la xarxa Natura 2000 per compatibilitzar l’agricultura de secà i la conservació d’aus estèpiques. Aquests espais
són la ZEPA de Secans de Mas de Melons-Alfés i la ZEPA de Plans de Sió. D’altra
banda, la Generalitat invertirà 100.000 euros en una campanya publicitària a diferents mitjans de comunicació per promocionar la Producció Integrada.

Treball ajuda a les empreses a ser més competitives i segures
El 2009 Treball destinarà 2,2 milions d’euros, ampliables a 4, a fer més competitives
les empreses i lluitar contra els accidents laborals. Els ajuts cobreixen fins el 20%
de la inversió i la quantitat màxima per empresa és de 45.000 euros. La subvenció
s’ha de destinar a inversions que suposin la incorporació d’equips que serveixin per
evitar o minimitzar riscos relacionats amb els sobreesforços físics sobre el sistema
musculoesquelètic, en particular els relacionats amb la manipulació de càrregues
i els moviments repetitius; els aixafaments resultat d’una caiguda, en especial d’altura; i el contacte amb materials tallants, les atrapades i els xocs contra objectes.

DISTRIBUCIÓ
PER DEMARCACIONS
DE LES EMPRESES
QUE HAN
REBUT AJUTS

Ajuts d’Habitatge per fer front a la crisi
El Govern ha aprovat un paquet de mesures extraordinàries en l’àmbit de l’habitatge per fer front a les conseqüències de la crisi. Els ajuts inclouen l’avançament
de més de la meitat de les subvencions de rehabilitació, compra d’edificis d’habitatges del mercat lliure per reconduir-los cap a l’habitatge protegit i l’obertura d’una
línia de préstecs de l’Institut Català de Finances per finançar promocions d’habitatges de lloguer protegit, entre altres mesures. També preveu una moratòria en el
pagament de les hipoteques perquè els aturats puguin pagar la meitat de la hipoteca durant dos anys amb un límit de 500 euros i retornar la demora en 10 anys.

Millora en les
telecomunicacions
per a les petes
poblacions

Governació construirà una torre
per solucionar deficiències dels
serveis de telecomunicacions a
Alòs de Balaguer (la Noguera).
Segons Jordi Bosch, secretari de
Telecomunciacions i Societat de
la Informació, “la construcció d’aquestes torres forma part d’un
projecte de desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal que el 2010 tots els
nuclis de més de 560 habitants
1nguin accés a la telefonia mòbil,
la banda amplia i la TDT”.

dos punts...
Fira artesana a Àger

Miquel Pueyo va presidir l’acte inaugural
de la XII Fira artesana d’Àger amb l’alcalde,
Lluís Ardiaca, i el president del Consell Comarcal de la Noguera, Vicent Font. La fira
comptava amb seixanta expositors i va
rebre uns 6.000 visitants, a la imatge un
moment de visita al certamen. També es
podia visitar la Farmàcia Montardit, tancada el 1939.

Aprenentatge electrònic

Cinc ins1tuts catalans, entre ells l’IES Josep
Vallverdú, de Les Borges, compar1ran
aprenentatge electrònic i recursos didàc1cs gràcies al projecte Laborem que permetrà u1litzar tecnologia d’altres centres.
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L’ENTREVISTA

‘Volem que els serveis socials
siguin universals, per a tothom’
Carles Vega
Director
dels Serveis
Territorials
dʼAcció Social
i Ciutadania

El seu departament ha passat
de dir-se Benestar i Família a
Acció Social i Ciutadania. Què hi
ha més enllà del canvi de nom?
El departament es va crear el
1988. Fins al 2003, va anar armant
un sistema de serveis socials de
qualitat, però basat en l’assistencialisme. En el primer govern
d’Entesa pel Progrés, amb la
Consellera Simó, es va començar
a treballar per convertir-lo en una
cosa més que “el dels serveis socials de Catalunya”. La tasca
d’impuls de mesures proactives
per donar solucions efectives a les
necessitats de benestar de la ciutadania, més enllà de la visió assistencialista i vetllant per la
igualtat d’oportunitats s’ha fet de
la mà de la Consellera Capdevila,
potenciant els altres àmbits del
departament (infància, famílies,
immigració, inclusió social, etc.) i
incorporant-hi les polítiques de joventut i de dones.

L’any 2008 ha sigut un any de
moltes novetats en l’àmbit dels
serveis socials. Creu que han
arribat prou a la ciutadania?
Segurament, no ens hem sabut
explicar. Sincerament, penso que
aquest any ha sigut fonamental
per a les polítiques socials i de
ciutadania. Amb la Llei de Serveis
Socials (LSS), iniciem un nou
model que universalitza l’accés
als serveis socials i es proposa
convertir-los en el quart pilar de
l’estat del benestar. A més, hi ha
hagut altres novetats importants,
com són la Llei contra la violència
masclista i la de prestacions o el
Pacte Nacional per a la Immigració, i hem començat el tràmit d’altres lleis com la d’infància, la de
joventut o la d’immigració.
Com ha incidit aquest nou panorama a les terres de Lleida?
Per il·lustrar-ho, faré un escuet
resum numèric de l’any: durant el

2008 hem invertit 35,5 milions
d’euros a la demarcació mitjançant subvencions i ajuts als ens
locals i les entitats d’iniciativa social. Això suposa un increment
d’un 28,1% respecte l’any 2007.
Quines prioritats s’ha marcat
per a les terres de Lleida de
cara a l’any 2009?
Les globals del departament, com
són garantir el manteniment de la
qualitat i la intensitat de prestacions i serveis, i altres d’específiques, com desencallar algunes
inversions, acabar de definir el
nou mapa d’equipaments, endegar les taules de participació en
immigració i ciutadania, activar
l’elaboració dels protocols de protecció a la infància i d’actuacions
en cas de violència masclista, o
incentivar la creació de consorcis
comarcals de serveis socials.

... i a part
El 2009, declarat
‘Any Macià’

Voluntaris a la Marató

El dia 14 Lleida es va mobilitzar en favor
de La Marató de TV3 des1nada enguany a la inves1gació en malal1es
mentals greus. El delegat del Govern va
ser un dels voluntaris que va atendre el
telèfon a la Universitat, entre molts altres voluntaris de Lleida. Units per una
bona causa.

50 anys corals infanls de l’Orfeó

Unes 1.000 persones van acudir a la cita del dia 13 de desembre a l’Auditori Enric Granados, al concert de cloenda
del 50 aniversari de les corals infan1ls de l’Orfeó Lleidatà,
les més an1gues de Catalunya. D’entre elles, 200 eren cantaires i excantaires de 6 a 80 anys. Els pe1ts van interpretar
“La Rebel·lió a la Cuina” i tots els cantaires es van unir per
interpretar “La Veu que creix dintre teu” una peça amb música de Pedro Pardo i lletra de Berta Palau.

El dia 25 de desembre a Les Borges Blanques es va commemorar
el 75 aniversari de la mort del president Francesc Macià. Al llarg del
2009 es duran a terme diferents
actes per commemorar ‘l’any
Macià’ ja que coincideix amb el
150 aniversari del seu naixement.
L’any Macià preveu l’organització
d’un cicle de conferències i una
taula rodona, la publicació d’un llibre de textos de l’expresident i la
convocatòria del Premi d’Idees
sobre la seva figura.

