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INFRAESTRUCTURES TREN 

Ferrocarrils renova per 2,8 milions 
cinc túnels de la línia de la Pobla 
Els treballs inclouen la construcció d'una via baixador a 'Ifemp per a les obres 11 
Es canviaran 2,4 km de vies i es millorara el drenatge deis passos soterrats 

E. FARNELL 
ILLEIDA 1 Ferrocarri l& de la Gene
raJitat ha adjudica! per 2,8 mili
ons la rcnovació de cinc túnels 
més de la Unia de la Pobla de 
Segur. Els treballs permetran re
novar les vi es en cinc deis qua
ranta-dos passos soterrats que 
hi ha en tol el tra~at de la línia 
entre Lleida i la Pobla de Segur. 
En total es canviaran 2.475 me
tres de via i s'instal-laran fins a 
3.000 travesses noves de form i
gó. Aquesta actunció fom1a part 
deis treballs que se cenlren en 
els túnels ion es va comen)llr 
a treballar fa més de dos anys. 

Es tracta deis tú neis deis Ha
mes Morts; Mona res; Barcera
da; Talartl i SantAntoni, ubicats 
entre el municipi d'Ager i el de 
Tremp i els treballs preveuen In 
constl'ucció d'una via de baixa
dor a l'cstació de Tremp que tin
dra u na longitud de cent metrcs 
amb una desviació en direcció 
cap o la Pobla de Segur. La zona 
de cnrrega i desciirrega també 
se situara al costal de l'estació 
deTremp. 

El projectecontempla lambé 
l'aixccament de les vies, reti
rar les velles t ravesses de fusta 
i. lu resta d'elements d'aqucstn 
infrnestructuro, que se substi
tuiran pera !tres de nous. Aixf 
mateix, tambées canviara tot el 
balas! d'aquests dos quilometrcs 
i mig de trac;at. A banda deis 
treballsa !:1 via tambés'actuarl\ 

SUCCESSOS AGRESSIÓ 

en el drenntge deis tú neis i la 
neteja de les cunetes. 

Terminí i horarís 
Els t reballs tenen un termini 

de sis meses i els opet·at·is po
d rnn treballar cada di a de In 
setmana, Cins i tot els dissab
tes, diumengcs i fcstius. Aquests 
horaris de trebnll podran afec
tar cls deis trajcctes de la línia 
de passatgers, en funció de les 
necessitats de Ferrocarrils de la 
Genera litat, que vol augmentar 
la seguretat de la Hnia i per fer
ho porta a terme cüverses act ua
cions en aqucst scntjt, tant en la 
via comen la reducció de la pc
ri llosital deis vinl-i-un passos a 
nivell que hi ha en aquest trac;:ll 
de Lleida a la Pobla de Segur. Les obres que es van portar a terme al general~ al tres tú neis. 

M~S SEGURETAT 

A l'espera del nou tren per millorar els trajertes 
• El tren de la Pobla va su
pera•· l'any passatla xifra de 
230.000 viotgers i Fcrrocar
rils espera !'arribada d'un 
nou comboi pera la lfnia. 
Sera el tercer, se sumará nls 
dos actuals, estrenats el ju
lio! del 2016, i permetra que 
les operacions peribdiques 
de maoteniment deis com
bois no a fectin e l servei, ja 

que actualment queda reduít 
temporalmenl si falta una de 
les dos milquines. Eltcrmini 
d'enlrada en servei d'aquest 
no u 1 ren és el 2020 i l'objec
tiu de FGC és lambé miUornr 
horaris i trnjectes d'aquesto. 
línia. L'adquisició del nou 
tren va quedar paralitzada 
la !ardor del 2017 dcsprés de 
l'aplicaci6 de l'article 155 pel 

procés independent isla. Els 
tramits es van reprendre l'any 
2018 i es va tornar a iniciar 
la licitnció por autoritzar la 
compra del comboi. La com
pra d' una nova unital va ser 
avalada pe¡· l'increment en la 
demanda que ha experimen
tal la lfnia duraot els ú ltims 
anys. Els dos al tres trens van 
costar 9,4 milions. 

HORTA REGADIU 

Detingut per pegar a un urba 
en un bar de la pla~a del Clot 
REDACCIÓ 

MUNICIPIS 

Castell de Mur 
millora l'accés 
a Viladomat 
1 CASTELL DE MUR 1 L'ojuntamcnt 
de Castell de Mur ha aproval 
la milloro d'un trom del camí 
municipal des de la carretero 
local LV-9124 al nucli de Vi
ladornat. Es tracta del tram 
conegut com Santo Llúcio i 
Collmorter. Els treballs inclo
uen la pavimentaci6 d'aquesl 
trnm, així com la mi llora de 
les cunetes d'aquest tra~at. 
El consistori preveu una in
versi6 que ascendeix a unto
tal de 62.500 euros i compta 
amb ajuts de la Diputació i 
Governaci6. El mal estat 
d'nquest tram avala la ne
ccssitat d'actuar. 

SALUT 

Agramunt 
estrena les sales 
d'urgimcies 
SEGRE TARREGA 
1 AGRAMUNT 1 El CAP d'Agra
rnunt va est renar la setmana 
pnssada el nou espai dedicat 
a l'atenció d'urgencies, més 
ample i equipal amb tot el 
material necessa•·i. Es trac
to d'un total de tres sales, 
una de gran amb capncitat 
pera tres lliteres, cosa que 
permetrill'atenció múltiple 
si es dóna el cas; un despatx 
destinat a la visita medica 
que no necessiti cures espe
cífiques, i una altra sala per 
fer extraccions de sang, entre 
d'n ltres. 

! LLEIDAI La Guardia Urbana va 
detenir ahir un home per un 
delicte de violació de domici
li jurídic i un nitre d'atemptat 
contra l'outoritat en un bar de lo 
pla~a del Clot de les Grnnotes. 
Segons fonts de la Policía Local, 
el detingut, un home deJO onys 
i veí de Llcida, va entrnral local 
pocs minuts després de la una 
del migdia i va comen~ar n in
crepar runb una actitud violento 
tant les persones quehi havia 
com la cambrera que el va aten
dre. Davant d'aquests fets la do
na el va convidar a m a rxar, co
sa a la quall' home es va negal'. 
Va ser llnvors quan In cambrera 
va avisar la Guardia Urbana i 
rñpidament una patrulla es va 
personar al lloc. Aixf, després 
del pertincnt control de docu
mentació efectual pels agents, 
van indicar al suposal agressor 

Foto de familia amb els reg~nts a la Casa de I'Aigua. 

Vista de la comlssaria de la Guardia Urbana de llelda. 

que sortfs del local. L'home va 
tornar a negar-s'hi i quan els 
urbnns van proced ir a treu
re'l (ora, es va encarar amb un 
d'ells empenycnt-lo i intentan! 

clavar-Ji diversos (Ops de puny 
a la cara que no van arribar n 
assolir-lo. Després del forceja
ment, els agents van procedir a 
la seua detenci6. 

Els regants celebren la testa de 
l'aigua del canal de Pinyana 
ILLEIDAI El tinent d'a lcalde i 
regidor d'Urbanisme, Antoni 
Postius, va felicitar els regants 
de I'Horta de Lleida a l posar 
en marxa les obres del pla de 
moderaitzoció del reg, que n 
la primera fase beneficiad\ 
1.300 hectllrees de les parti-

des de Rufea, Butsenit i part 
de la Caparrella, Malgovern i 
Torres de Sanui, i entrara en 
funcionament e12021. 

La Festa de I'Aigua es va 
celebrar a !'ermita de Sant 
Sa lvador, a l municipi de 
Castellonroi. 
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30 :'úsica. Unes 400 persones en els concerts 
de 'La Pedra Parla' a Vallbona de les Monges. 
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CELEBRACIONS 32 PUJADA AL PORT DE SALAU 

Clam per l'occita a Salau 
Els participants en la 32 pujada al port fronterer denuncien que Fran~a ha retirat les subvencions 
per aquesta llengua 11 r:organització alerta de la possibilitat de perdre una cultura 

ACN 1 REDACCIÓ 
1 ALOSO'ISIL 1 Com cada primer diu
menge d'agost i des de fa tren
la-dos anys, unes cinc-ccntes 
persones van celebrar ah ir la 
tradicionaltrobada occitano
catalana al port de Salau, al Pn· 
llars Sobira. Una trabada festiva 
a més de 2.000 metres d'altitud 
que aqucst any va reivindicar 
més que mai la llengua occitana, 
després que el govern frances 
hngi retira! les subvencioos per 
cnsenyar·la en escotes i insti
tuts. Feia més de vint anys que 
sesubvencionava l'aprencntatge 
de l'occitil a Fram;a i aqucst any 
cls joves ja no la podron es tu· 
diar. Si no es revertcix aques· 
ta decisió, " d'aquf a uns anys 
l'occitñ morirñ", perque quan 
no queda ningú que parli una 
llengua, aquesta es pe.·d i "quan 
una llcnguo dcsaparcix, ho fa 
també la seua historia, la scua 
cultura i el seu record", va la
mentar Núria Conu1s, del Ccrcle 
d'Agermanament Occitano-Ca
tala (CAOC). 

La pujada al port de Salau 
l'organitza aquesta entitat i és 
un clñssic del primer diumenge 
d'agost que va guanyant part i
cipants. La falta de comunica
cions fa que sigui obligat pujar a 
peu el cim del porl des deis dos 
coslats. Des de la part catalana 
el recorregut s'inicia a 1 refugi 
del Fornet, a A16s d'lsi l (Pa· 
llars Sobiril), i des del vessant 
de I'Ariejn, passant pe! poble de 
Salau, pugcn els occitans. Els ca· 
talans hi poden arribar per una 
pista forestal, apta pera vehicles 
to\Lerreny, fins a uns 45 minuts 
a peu abans del port. Els occi-

PARTICIPACIÓ 

Els 500 participants 
van poder degustar 
formatge occita i vi 
catala durant la jornada 

tans, en canvi, tenen més de dos 
hores i mitja de ca mí a peu per In 
seua banda, amb un desnivcU de 
més de milmetres. Una vegada 
a dalt, autoritats de la zona fan 
cls parlaments, els participants 
comparteixen formatge occita 
i vi cata la i la (esta acaba amb 
música i danses tradicionals. 
Els organitzadors rememoren 
d'aquestn manera les relacions 
d'amistnt, cu!turals o comercials 
que alllarg de la historio hi ho 
hagut entre les va lis pirinenques 
catalanes i occitanes, i que per 

Foto d i! familia d10ls partlclpa nts "" la 32 pujada a l port d10 Salau. 

qilestions polftiques van quedar 
truncarles. Més passos fronterers entre Lleida i Fran~a 
Punt determinant 

Núria Comas va recordar que 
el port de Sala u va ser un lloc 
determinan! en les comunica· 
cions entre els dos vessants del 
Pirineu fins ben entl'at el segle 
XX i que fins i tot hi havia dua
na a Alós d'lsil. L'objectiu és fer 
l'agermannment entre Cntalu
nya i Occitimin, que historica
ment i culturalment han estat 
sempre mollunides. 

• La creació de nous passos 
transfronterers entre Lleida 
i Fran~a no estil actua lment 
als plans de l'Estat ni del Go· 
vern. La demanda es remunta 
a més de tren la anys cnrere 
por obri r noves portes cap a 
Europa, com el túnel de Sa
lau o la necessitat de millorar 
I'Eix Piriocnc, que segucixcn 
a !'espera d'inve rsions per 
impulsar-los. 

Respecte al túnel de Sa
lau, l'últim avantprojecl.e es 
va redactar el1972. Prevcia 
unir el Sobira amb el depar· 
tament frances de I'Arieja. El 
2014, I'Associaciólnternaci· 
onal peral Túnel de Salau va 
sol·licitar a la Generalilat La 
revisió del projecte per mo
dernitzar-lo. Mcntrc que llls 
comarques de Lleida conti
tluen eoperant la construcció 

d'aquest pas transfronterer 
cap al país ve(, la província 
d'Osca ja disposa de tres altcr
natives cap a Fran<;a: el túnel 
de Somport, el hinel de Biel
sa i el port de Biescas. També 
continua pendent In reforma 
de I'Eix Pirinenc que inclou el 
port del Cantó que uneix els 
Pallars i la comarca de I'Alt 
Urgell, i el tram Xerallo-el 
Pont de Suerl. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	S201908051

