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RELIGIÓ ESTRUCTURA

❘ LLEIDA ❘ L’arxidiòcesi de Tarra-
gona ha decidit reorganitzar la 
seua estructura interna, i ho ha 
fet reduint a la meitat, de deu a 
cinc, el nombre d’arxiprestats. 
D’aquesta manera, la Conca, 
l’Urgell i les Garrigues con-
figuraran un sol arxiprestat. 
Segons va explicar ahir l’ar-
quebisbe de Tarragona, Joan 
Planellas, el canvi els perme-
trà ser “més eficients” i poder 
treballar “en conjunt”. 

Les parròquies ja fa dos 
anys que treballen de facto so-
ta aquesta nova organització, 
que no afecta els seus comptes 
però sí la gestió d’algunes ac-
tivitats, com ara la catequesi, 

les celebracions o els serveis 
de Càritas, entre altres coses. 
A l’arxiprestat de la Conca-Ur-
gell-les Garrigues hi haurà ara 
cinc unitats pastorals: la de 
Montblanc, la de l’Espluga de 
Francolí, la de Santa Coloma 
de Queralt, la d’Arbeca i la de 
l’Albi. Segons van explicar des 
de l’arxidiòcesi de Tarragona, 

les unitats pastorals tindran 
unes parròquies de referència, 
un responsable d’evangelitza-
ció, catequesi i formació, un al-
tre de litúrgia i un altre d’acció 
caritativa i social. D’altra ban-
da, també hauran de formar 
un Consell Pastoral compost 
per preveres, diaques, persones 
consagrades i laics.

L’arxidiòcesi  
de Tarragona 
redueix a cinc 
els arxiprestats
Un engloba l’Urgell  
i les Garrigues
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L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas.

Lleida va tancar el 2021 
amb 1.716 habitants més
Segons l’INE, a 1 de gener del 2022 hi havia 441.443 persones 
empadronades a la província || Puja la població estrangera

POBLACIÓ ESTADÍSTIQUES

L.G./AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ Les comarques lleidata-
nes van finalitzar l’any 2021, el 
segon de la pandèmia de la co-
vid, amb un increment de 1.716 
habitants més, gràcies a l’arri-
bada de ciutadans estrangers. 
Segons les dades definitives 
del padró continu a 1 de gener 
del 2022, fetes públiques ahir 
per l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE), la província de 
Lleida comptava amb 441.443 
habitants. L’augment es deu a 
la població de nacionalitat es-
trangera, amb 1.903 residents 
més, que compensen la baixa-
da de la població empadrona-
da de nacionalitat espanyola, 
que va caure en 187 persones 

al tancament del 2021. Segons 
l’INE, la població estrangera 
representava el 18,87% del 
total de la població. Per grups 
d’edat, l’estadística assenyala 
un descens de població entre 
els 0 i 15 anys, amb 545 em-
padronats menys a la demar-
cació, mentre que augmenta 
entre els lleidatans de 65 anys 
i més, amb 993 persones més, 

i representen prop del 20% de 
la població.

L’últim any, ha augmentat 
l’edat mitjana a les comarques 
lleidatanes. Així, a 1 de ge-
ner del 2022 se situava en els 
43,73 anys davant els 43,58 
anys del 2021. Era inferior a 
la mitjana estatal, que va ser 
de 44,08 anys, però superior a 
la mitjana catalana, de 43,33 

anys. A Catalunya, al tanca-
ment del 2021 hi havia un total 
de 7.792.611 persones empa-
dronades, 29.249 més que un 
any abans. Es va incrementar 
població tant de nacionalitat 
espanyola, amb 8.104 habi-
tants més, com estrangera, 
amb 21.145 empadronats més 
que a 1 de gener del 2021. En 
el conjunt d’Espanya, l’11,7% 
de la població empadronada 
era estrangera, un percentat-
ge que, segons l’INE, és el més 
alt registrat des del 2012. Fa 
deu anys, el percentatge d’es-
trangers empadronats arriba-
va a un 12,1%, una xifra que 
ha anat caient fins a assolir el 
9,8% el 2017, la xifra més baixa 
de l’última dècada. Després de 
l’esmentat any, el percentatge 
d’estrangers al padró va tor-
nar a créixer, fins a situar-se en 
aquest 11,7% que es va regis-
trar a l’inici del 2022. Això es 
deu, segons l’INE, al fet que el 
nombre d’estrangers empadro-
nats va augmentar en 102.784 
durant el 2021 i es va situar 
en 5.542.932 persones a 1 de 
gener del 2022. En general, la 
població va créixer en 90.313 
persones, i es va situar a inicis 
de l’any passat en 47.475.420 
habitants. Suposa una recupe-
ració del descens que es va re-
gistrar el 2020, l’any marcat per 
les morts per la pandèmia de la 
covid-19, i fixa un nou màxim 
en la sèrie del Padró de l’INE.

GRUPS D’EDAT

Baixa la població entre  

els 0 i els 15 anys i 

augmenta a partir dels 65, 

segons les dades de l’INE

LES CLAUS

A 1 de gener del 2022
z Segons les dades publicades 
ahir per l’INE, en aquesta data 
hi havia un total de 441.443 
persones empadronades a les 
comarques lleidatanes. Supo-
sa un augment de població de 
1.716 persones gràcies als ciu-
tadans estrangers.

Catalunya
z Al tancament del 2021, a Ca-
talunya hi havia un total de 
7.792.611 persones empadro-
nades, 29.249 més que un any 
abans. Augmenta més entre la 
població estrangera.

Espanya
z  La població va créixer en 
90.313 persones, fet que supo-
sa una recuperació del descens 
que es va registrar el 2020, any 
marcat per les morts per la 
pandèmia de la covid.

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La investigadora 
de la Universitat de Lleida 
(UdL) i l’Institut de Recerca 
Biomèdica de Lleida (IRB-
Lleida) Aida Serra ha rebut 
una ajuda Ramón y Cajal 
de l’Agència Estatal d’In-
vestigació del ministeri de 
Ciència i Innovació per als 
seus treballs centrats a des-
cobrir mecanismes alterats 
de comunicació intercel·lular 
que contribueixen a l’esta-
bliment i la progressió de la 
neuropatologia i la patologia 
sistèmica. 

L’ajuda Ramón y Cajal té 
com a finalitat promoure la 
incorporació de personal in-
vestigador amb una trajec-
tòria destacada en centres 
R+D. Aquesta prestigiosa 
ajuda passa per un complex 
procés de selecció en el qual 
es valoren els mèrits curri-
culars i les capacitats dels 
candidats per poder liderar 
una línia d’investigació, en 
funció de l’experiència ci-

entífica i professional, així 
com de la independència de 
la seua trajectòria. 

Així mateix, l’agència 
estatal atorgarà un total de 
236.350 euros per cinc anys 
a la Universitat de Lleida en 
reconeixement als mèrits i 
la tasca de Serra, que actu-
alment colidera el grup d’in-
vestigació +Pec Proteomics. 
Es tracta de la segona ajuda 
per a personal investigador 
de l’IRBLleida en una con-
vocatòria molt competitiva.

Aida Serra.

Ajuda estatal per a  
la investigadora de 
l’IRBLleida Aida Serra

CIÈNCIA RECONEIXEMENT

Una empresa 
acompanya en 
el final de la  
vida a domicili
Mon&Dol, que ofereix 
teràpies holístiques

DOL

❘ LLEIDA ❘ La demarcació de 
Lleida comptarà amb un 
servei d’acompanyament 
en el dol a domicili a tra-
vés de l’empresa privada 
Mon&Dol. Remei Capi-
tan, especialista en acom-
panyament integral al dol 
i impulsora d’Agraïments, 
acompanyarà a domicili 
les persones al final de la 
seua vida. Ho farà al cos-
tat d’una infermera, ja que 
Mon&Dol compta amb un 
equip multidisciplinari del 
qual formen part una altra 
infermera, una psicòloga 
sanitària i un osteòpata 
holístic, tots ells especia-
litzats en aquesta matèria. 
L’empresa, fundada per 
Montse Robles, especialis-
ta en dol, ofereix els serveis 
a les noves instal·lacions de 
l’avinguda Artesa, 43, de 
Lleida i també a domicili. 
Així mateix, du a terme di-
ferents activitats divulgati-
ves per atansar i visibilitzar 
la mort i el dol a la societat, 
per trencar així tabús i con-
tribuir a la normalització 
del procés de dol.

L’OMS investiga un 
xarop després de 
300 morts

SALUT

❘ MADRID ❘ L’OMS ha obert 
una investigació per acla-
rir si existeix alguna con-
nexió entre els fabricants 
farmacèutics de xarops per 
a la tos contaminats amb 
un tòxic que han estat re-
lacionats amb la mort de 
tres-cents nens a Indonè-
sia, Uzbekistan i Gàmbia. 
L’organisme ha posat el 
focus de les investigacions 
en les matèries primeres 
utilitzades.

Balaguer celebra 
dissabte la Nit  
de la Sardana

MÚSICA

❘  BALAGUER ❘  La Paeria de 
Balaguer, juntament amb 
l’Associació Balaguer Ca-
pital de la Sardana 2022, 
ha programat per dissabte 
vinent, 28 de gener, l’espec-
tacle Les mil i una nits, de 
la Cobla La Principal del 
Llobregat. L’espectacle, em-
marcat en la vint-i-setena 
Nit de la Sardana, tindrà 
lloc a les 19.30 hores al Te-
atre Municipal de la capital 
de la Noguera.


