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INFRAESTRUCTURES TREN 

FGC renova per 1,7 
milions set túnels 
de la línia de la Pobla 
E. F ARN ELL 
1 LLEIDA 1 Ferrocarrils de la 
Generalitat ha licitat per 1,7 
milions la renovació de set 
túnels més de la línia de la 
Pobla de Segur. Els treballs 
permetra n renovar fins a 
1.834 metres de via i s'insta l
laran fins a 1.500 travesses 
noves de formigó. L'actuació 
forma part dels treballs que 
se centren en els túnels i on 
es va començar a treballar 
fa més de dos anys. 

El projecte contempla l'ai
xecament de les v ies actua ls, 
retirar les velles travesses 
de fusta i la resta d'elements 
d'aquesta infraestructura, 
que seran substituïts per al
tres de noves. També es con
templen treballs de drenatge 
dels túnels i la neteja de les 
cunetes, a més de canviar 
tot el balast d 'aquests trams 
devia. 

Per dur a terme aquestes 
obres es preveu la instaHa
ció de bases auxi liars a la 
zona de l'estació de Tremp, 

MUNICIPIS JORNADES 

on la configuració de les vies 
permet estacionar dos trens. 
Alternativament, els usuaris 
del tren podran accedir a la 
via 2 a través de passos a ni
vell de fusta des de la v ia 1. 

Els treballs tenen un ter
mini de sis mesos i els ope
raris podran treballar tots 
els dies de la setmana, fins 

PASSOS A NIVELL 

FGC treballa per reduir la 
perillositat dels 21 passos 
a nivell que hi ha des 
de Lleida fins a la Pobla 

i tot dissabtes, diumenges i 
festius. 

Aquests horaris de tre
ball podran afectar els dels 
trajectes de la línia de pas
satgers, en funció de les ne
cessitats de FGC, que vol 
augmentar la seguretat de 
la línia i que treballa per re
duir passos a nivell. 

Proposen 50 mesures 
contra la despoblació 
X. SANTESMASSES 

1 TOLEDO 1 L'alca ldessa de Vi
laller, María José Erta, va 
proposar ahir a Toledo 50 
mesures en el marc d'un pla 
estratègic per evitar la des
població. Va posar sobre la 
taula mesures perquè la gent 
gran estigui activa i ajuts per 
als emprenedors a nivell de 
la seguretat social i per re
duir e ls nivells impositius 
de l'IVA i transmissions pa
trimonia ls. Va defensar que 
la fibra òptica ha d'arribar 
a aquestes zones "perquè si 
no els emprenedors es tro
ben en desavantatge". Per 
a l 'alcaldessa, e l debat de 

l'Espanya Buida ja ha arribat 
al Congrés i " hem d'actuar 
per aconseguir resu ltats ". 
Erta va presentar les seues 
propostes a l'assemblea de 
la Federació Nacional d'As
sociacions i Municipis amb 
Centrals i Embassaments, 
que va renovar la junta de 
govern. Els alca ldes de la 
Torre de Capdella, Josep Ma
ria Dalmau, i Bossòst, Ama
dor Marqués, formaran part 
de la junta executiva. El nou 
president, l'alcalde de Sace
dón (Guada lajara), va ag rair 
el treball del veí de Tàrrega 
Francisco Gómez com a im
pulsor d'aquest projecte. 

COMARQUES I 17 I 

INFRAESTRUCTURES REG 

El Segarra-Garrigues sumarà 
300 hectàrees més enguany 
Inversió de 3 milions per a la xarxa secundària de Seròs, Aitona 
i Llardecans li I per portar l'aigua a un centenar de parceHes 

SEGRE TARREGA I X.R. 
!LLEIDA 1 La Genera litat in i
cia rà aquest mateix any les 
obres per posar e n reg 300 
hectàrees més del sector 13 
del canal Segarra-Garrigues, 
que correspon a ls municip is 
d'Aitona, Seròs i Llardecans. 
Aquest és un de ls projectes 
que els regants van denunciar 
a l setembre que es trobaven 
aturats malgrat comptar amb 
l'adhesió dels agricultors. La 
conselleria d 'Agricultura i el 
president executiu d 'Aigües 
del Segarra·Garrigues (ASG), 
Miquel Galvarriato, van asse
gurar ahir que les obres per a 
la xa rxa secundària d 'aquest 
sector començaran ben aviat. 
Els t reballs compten a mb un 
pressupost d'uns tres milions i 
un termini d'execució d'un any. 
Galvarriato va apuntar que en 
aquest sector compten amb 
un 67,7% d'adhesió al regadiu 
(un total de 95 parcel·les). Es· 
tà previst que pròximament 
es convoqui una assem blea 
per informar els afectats de 
les obres. Actua lment el Se
garra-Garrigues rega més de 
10.000 hectàrees, un 15% de 
la seua embargado ra total. 

Val a recordar que la Gene
ra litat va aprovar el mes de se
tembre passat un pla econòmic 
financer que preveu una inver
sió de 352 milions per acabar el 
canal Segarra-Garrigues l'any 
2032. 

Imatge d 'a rxiu d 'una vista de Llardecans. 

Injecció de vuit milions per a 
437 hectàrees a les Garrigues 
• L a Genera lit at ja va 70%. En l'actua litat s'estan 
anunciar la setmana passa- executant obres per portar 
da una inversió de vuit mi- l'aigua a finques de les Bor
lions d'euros per posar en ges, Sant Martí de Riucorb i 
reg 437 hectàrees del sector Verdú, unes inversions que 
15, que correspon a Castell- van quedar estipulades als 
da ns i Cervià de les Gar ri- pressupostos del2017. Val a 
gues. La previsió és que les recordar que el canal princi
obres comencin de forma pal, ja executat per l'Estat, 
" imminent" (vegeu SEGRE té una longitud de 85 qui
de divendres passat). Aquest lòmetres entre el pantà de 
projecte suposarà que Cas- Rialb i e l de l'Albagés, que 
telldans augmenti la seua es posarà en càrrega l'any 
superfície en reg del45% al que ve. 
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PALEONTOLOGIA TROBALLES 

El primer dinosaure 'bec d'ànec' 
d'Europa va viure al Jussà 
Va arribar a l'actual Pirineu des d'Àsia fa prop de 69 milions d'anys 

REDACCIÓ 
1 TREMP 1 El primer dinosaure lam
beosaure d'Europa, també cone
gut com a bec d'ànec, va viure al 
Pallars Jussà. Així ho assegura 
un estudi del Museu de la Conca 
Dellà i l' Institut Català de Pa
leontologia Miquel Crusafont 
que revela que aquest g_rup de 
dinosaures provinent d'Asia va 
arribar al continent fa 69 mili
ons d'anys, uns 275.000 abans 
del que es creia. 

L'arribada del lambeosaure a 
l'actual Pirineu es va produir en 
un període de baixada del nivell 
del mar, quan les plataformes 
marines quedaven exposades 
i les àrees emergides quedaven 
temporalment connectades, ser
vint de lloc de pas per a aquests 
animals. 

"Durant diverses campanyes 
d 'excavació vam trobar 29 res
tes fòssils d'hadrosaure lambe
osaure", explica l'investigador 
Bernat Vila. En concret, "vam 
trobar fragments de vèrtebres, Restes trobades als Nerets dels primers lambeosaures. 

PROMOCIÓ Robot Vital Express 

pelvi s i extremitats que van 
pertànyer com mínims a tres 
exemplars diferents", va apun
tar Vila. 

Per la seua part, Albert Prie
to-M3rquez, coautor del treba ll 
i especialista en hadrosàurids, 
va destacar que la presència 
d'aquest grup de dinosaures al 
continent "va suposar una re
volució per als ecosistemes del 
Cretaci europeu". En pocs mili
ons d'anys, es van expandir per 
tota l'illa iberoarmoricana, un 
antic arxipèlag que correspon
dria a l'actua l Pirineu , Ibèria i 
part de França. Des del moment 
en què va aparèixer el primer 
lambeosaure, "vam trobar al 
Pirineu desenes de jaciments 
amb les seues restes fòssils, fins 
i tot una gran petjada i restes 
que acrediten que va viure en 
diferents ambients". 

També al Pirineu es troben 
restes dels últims dinosaures 
que van viure a Europa abans 
de la seua extinció. 
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973 248008 
www.!l @9re.<om/VIt.al 
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Telèfon 
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M¡~ll 
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Els w bscrlptors no cal que omplin lac.artlll.a. però sl que han de ferlal'e's-erYa~ 
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SANITAT 

Llancen un web 
per decidir sobre 
l'atenció al final 
de la vida 
Decisions Compartides, 
de l'àrea de Salut 

I BARCELONA I L'Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanità
ries de Catalunya va presen
tar ahir a Barcelona una nova 
eina online que explica què 
és l'atenció al final de la vida 
i quines situacions es poden 
donar en cas de tenir una 
malaltia en fase avançada. 
La iniciativa, vinculada a la 
pàgina web Decisions Com
partides del departament de 
Salut, proporciona contin
guts informatius per ajudar 
les persones a identificar les 
seues preferències al fina l 
de la vida i expressar antici
padament com volen viure 
aquesta etapa. 

Segons l'àrea de Salut de 
la Generalitat, "la ciutadania 
té el dret i el deure d'expres
sar les seues preferències per 
acordar amb el seu entorn i 
els professionals sa nitari s 
quin tipus d 'atenció volen 
rebre". A Lleida, més de 
3.500 persones tenen firmat 
un document de voluntats 
anticipades. 
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Lleida es tenyeix de 
lila per visibilitzar 
les víctimes de 
violència masclista 

Foto de familia dels estudiants de l' institut Torre Vicens que dilluns van cremar pàgines amb adjectius que discriminen la dona . 

Escoles, institucions i associa
cions de tota la província van 
mostrar dilluns el seu rebuig a la 
violència masclista. A Tremp, la 
rambla del Dr. Pearson va aco· 
llir una performance per visibi· 
litzar el buit que han deixat les 
víctimes d 'aquesta xacra. Les 
Jornades Contra la Violència de 
Gènere de la Granja d'Escarp 
van culminar ahir amb lectu· 
res de manifestos i una encesa 
d 'espelmes. 

l:estrella 
nord-americana 
del rock i el sou I 
Tina Turner fa 
vuitanta anys 
Ha passat a la història 
com una de les millors 
i més explosives can
tants que hagi trepitjat 
un escenari, però Tina 
Turner, que ahir va fer 
80 anys , és també un 
exemple de resistència 
davant de les turbulèn
cies que pot oferir la vi
da , des dels maltracta
ments que va patir per 
part del seu marit lke 
Turner fins al suïcidi 
del seu fill gran. 

HORÒSCOP 
ARlES 21 -111 / 19-IV. 
Ser massa complaent o compartir mas
sa informació us col·locarà en una po-

sició vulnerable. És millor no deixar que ningú 
no sàpiga com us sentiu. 

TAURE 20-IV / 20-V. 
S'acosten moltes oportunitats i bons 
moments. Un canvi inesperat resultarà 

millor del que es preveia. Relaxeu-vos i gaudiu 
de la companyia d'algú que estimeu. 

BESSONS 21-V /20-VI. 

Esco lteu amb atenció. No deixeu que 
algú us confongui amb informació vaga 

que no estableix fets concrets. Una societat sig
nificativa requerirà cura. 

La companyia Visibles, 
millor projecte solidari 

El consell comarcal de la Noguera ha guardonat recentment la 
companyia de teatre Visibles, de l'Associació de Salut Menta l, 
per la seua tasca "inclusiva i de socialització". 

CAN CER 21 -VI / 22-VII. 
Provar una cosa nova i conèixer gent 
nova activarà la vostra imaginació i us 

ajudarà a processar algunes de les situacions a 
què us enfronteu actualment. 

LLEO 23-VII/22-VIII. 
Participeu en activitats que requereixin 
fer servir les habilitats físiques. Aparei-

xerà una oportunitat que us donarà la possibilitat 
de mostrar el que teniu per oferir. 

VERGE 23-VIII/22-IX. 

S'afavoreix sortir amb amics, viatjar, 
comunicar-vos i aprendre coses noves. 

Un canvi personal traurà el millor de vosaltres. 
És el moment de la superació personal. 

BALANÇA 23-IX /22-X. 
No permeteu que els canvis que ocorren 
al voltant us impedeixin seguir el carni 

que us entusiasma. Expandiu els interessos i 
envolteu-vos de persones que us motivin. 

ESCORPIO 23-X /21-XI. 
Busqueu fo rmes singulars de gaudir la 
vida. Concentreu-vos en una relació 

personal amb algú que sempre ha estat amb 
vosaltres a través de tots els alts i baixos. 

SAGITARI 22-XI/21-XI I. 

Passar massa temps provant de canviar 
els altres quan hauríeu de mirar ca p a 

dintre i avaluar-vos, us retardarà. Concentreu-vos 
en l'amor i l'honestedat. 

CAPRICORN 22-XII / 19-1. 
Si voleu alguna cosa, feu-ne una priori
tat. Feu el que calgui fer i aconseguireu 

les recompenses. Depèn de vosaltres posar les 
idees a treballar i acabar el que comenceu. 

AQUARI 20-I / 18-II. 
No escolteu ningú que provi de convèn
cer·vos de fer una cosa qüestionable. 

Deixeu que la veu interior us guïl en una direcció 
que heu anhelat seguir. 

PEIXOS 19-11/20-111. 

Pareu més atenció als vostres assumptes 
i feu el que calg ui per no involucrar-vos 

en les preocupacions d'altres persones. Uti litzeu 
la intel·ligència quan es tracti de diners. 
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