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Baqueira guanya innivació artificial i 
vol renovar remuntadors a Beret.
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La xarxa pública de fibra òptica, 
aquest estiu a les Garrigues i el Pla.
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Imatge d’arxiu de les obres de renovació de les vies en un dels túnels l’any passat.

e. farneLL

e. Farnell
❘ LLeiDa ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat (FGC) ha tret a con-
curs obres que culminaran la 
rehabilitació dels túnels del tren 
de la Pobla, uns treballs que es 
van iniciar el 2016 i han renovat 
les vint-i-cinc galeries d’aquesta 
línia ferroviària, així com ca-
torze quilòmetres de vies. La 
inversió necessària per fer-ho 
ha ascendit a 11 milions d’eu-
ros. L’última etapa dels treballs 
inclourà millores estructurals i 
en el drenatge d’una desena de 
galeries entre Sant Llorenç de 
Montgai i Salàs de Pallars, així 
com el canvi de 2.071 metres de 
vies. La nova estructura estarà 
composta de travesses de for-
migó i carrils de barra ampla. 
En total s’invertiran en aquesta 
fase 1,9 milions d’euros.

De forma paral·lela a les mi-
llores als túnels, també s’ha ac-
tuat en seixanta-un talussos i 
pendents, en el manteniment de 
ponts i baranes, en drenatges, 
terraplens i en la supressió de 
dos passos a nivell. Totes aques-
tes actuacions han suposat una 
inversió addicional de més de 
6,8 milions d’euros, als quals 
se sumen 1,9 milions més en 
sistemes de senyalització i pro-
tecció del tren. En total, en els 
últims cinc anys la Generalitat 
ha invertit en la línia de la Pobla 
20,7 milions.

El director de la xarxa ferro-
viària i projectes de FGC, Pere 
Mateu, va assegurar que ara 
l’assignatura pendent en aques-
ta infraestructura és la supressió 
dels passos a nivell. 

FGC culmina la rehabilitació de túnels del 
tren de la Pobla, que ha costat 11 milions
Des del 2016 la Generalitat ha renovat les estructures i drenatges de 25 galeries i 14 quilòmetres de via 
|| Durant els últims cinc anys s’han invertit 20,7 milions d’euros en aquesta línia ferroviària

infraestructures tren

“Encara que els que hi ha 
compten amb l’última tecnolo-
gia i sistemes electrònics amb 
un baix nivell d’error, per se-
guretat l’objectiu és anar supri-

mint els vint-i-quatre passos a 
nivell existents”, va explicar. 
Ferrocarrils preveu la supressió 
amb acords amb els ajuntaments 
per anar eliminant aquestes in-

terseccions. La Generalitat ja 
n’ha suprimit quinze dels que 
es consideren perillosos des que 
va rebre el traspàs de la línia 
l’any 2005.

11,09
milions d’euros

el total de la inversió per renovar 
els túnels i més de 14 quilòmetres 
de via de la línia.

6,8
milions d’euros

actuacions als talussos i pendents 
pels quals transcorre la línia, a 
més de drenatges i ponts.

1,9
milions d’euros

La implementació dels sistemes 
de seguretat i protecció a la con-
ducció dels trens.
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Túnels
z Des del 2016 la Generalitat ha 
renovat de manera continuada 
la superestructura i drenatges 
en 25 túnels de la línia de Llei-
da-la Pobla de Segur, amb més 
de 14 km de via i una inversió 
d’11,09 milions d’euros. el darrer 
concurs preveu actuar en deu 
galeries i contempla una inver-
sió d’1,9 milions.

Infraestructura
z Paral·lelament s’ha actuat en 
talussos i pendents per un im-
port de 3,9 milions, en quatre 
túnels (365.000 euros); en ponts 
i baranes (un milió); en drenat-
ges i terraplens (980.000 euros) 
i s’han suprimit dos passos a ni-
vell (281.000 euros). en total, la 
inversió ascendeix a 6,8 milions 
d’euros.

Sistemes de senyalització
z fGC també ha invertit 1,9 mi-
lions d’euros en la implemen-
tació dels sistemes de segure-
tat i protecció de tota la línia, 
amb nova senyalització, reno-
vació dels passos a nivell, can-
vis de protecció, senyalització 
lluminosa i acústica, i barreres 
automàtiques.

Passos a nivell
z L’objectiu de la Generalitat és 
ara incidir en la supressió dels 
24 passos a nivell que encara 
queden en la línia. en quinze 
anys n’ha eliminat 15.

Tancaments per obres a la 
carretera de la Bonaigua

infraestructures xarxa viària

❘ LLeiDa ❘ La carretera del port de 
la Bonaigua (C-28) tancarà per 
obres a l’agost perquè la Ge-
neralitat instal·li noves viseres 
antiallaus a Naut Aran, al tram 
Baqueira-Val de Ruda. Així ho 
ha comunicat el Servei Català 
de Trànsit. Els tancaments es 
faran en horari nocturn des de 
les 22.00 hores fins a les 7.00 del 
matí, a fi de reduir l’afectació al 
trànsit. També evitaran clausu-
rar-la en cap de setmana i en les 

setmanes centrals d’agost, les de 
més afluència de turistes.

Així, el tram en obres tancarà 
les nits del 2 al 7 d’agost; del 9 al 
10; del 23 al 28, i del 30 d’agost 
al 2 de setembre. Els talls se-
ran intermitents entre les 22.00 
hores i la mitjanit. A partir de 
llavors, la carretera tancarà per 
complet fins a les 5.00 hores, i 
després tornarà a obrir amb pas 
alternatiu durant dos hores, fins 
a les 7.00.

el pressupost de Balaguer dóna prioritat 
a habitatge social i energies renovables

municipis plens

e. F. / r. r.
❘ LLeiDa ❘ Balaguer debatrà avui 
al ple el pressupost, de gaire-
bé 20 milions d’euros. El pri-
mer edil, Jordi Ignasi Vidal, va 
presentar ahir els comptes i va 
destacar augment d’inversió en 
habitatge social, uns 534.000 
euros. Mantindrà la inversió 
d’altres anys i preveu 50.000 
euros per a material de segure-
tat per afrontar possibles brots 
del virus. Així mateix, dóna 
prioritat també a les obres del 

col·legi Mont-roig; l’alberg del 
Molí de l’Esquerrà i el refugi 
d’animals. Així mateix, amplia 
la inversió en energies renova-
bles i medi ambient.

Per la seua banda, el ple de 
les Borges Blanques sotmetrà 
avui a aprovació l’expedient 
de contractació i les clàusu-
les del concurs per construir 
el futur arxiu comarcal de les 
Garrigues. En un altre ordre de 
coses, el ple de Solsona votarà 
una al·legació a la Generalitat 

per avançar els ajudes d’1,7 
milions que el Puosc atorga al 
consistori per al nou tanatori. 
Estan previstes per al 2024 i 
el consistori vol fer-ho l’any 
que ve.

Nova edil a Agramunt
Al ple d’Agramunt, Judit 

Serra va prendre possessió del 
càrrec com a regidora d’Edu-
cació. Serra substitueix Olga 
Ribera, que va deixar el càrrec 
el mes de juny passat.
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❘ lleiDa ❘ Baqueira ultima aquest 
estiu les obres d’una nova bassa 
per augmentar la innivació ar-
tificial al sector de Beret, amb 
l’objectiu de poder estrenar-la 
a partir de l’hivern que ve. La 
construcció d’aquest embassa-
ment, de prop de 200.000 me-
tres cúbics de capacitat, i de la 
xarxa de conduccions al seu en-
torn per alimentar canons de 
neu és l’obra més important que 
l’estació porta a terme aquest 
any. De manera paral·lela, ha 
iniciat els tràmits a l’ajuntament 
de Naut Aran per renovar dos 
antics remuntadors, instal·lats 
el 1983 a la zona de debutants 
de Beret.

El projecte preveu canviar 
l’actual telecadira Pla de Beret 
per un teleesquí, i substituir 
l’antic remuntador Clot der Os 
per un telecadira desembraga-
ble. Fonts de l’estació van in-
dicar que esperen disposar de 
permisos d’obres l’any que ve, 
si bé l’execució dels treballs es 
decidirà en funció dels resultats 

Baqueira guanya innivació artificial 
i vol renovar remuntadors a Beret
Posposa altres obres a l’espera de veure si el Covid afecta la temporada d’hivern

esquí preparatius

de Baqueira durant la pròxima 
temporada d’esquí. Esperaran 
a comprovar si el Covid-19 i 
la crisi econòmica derivada de 
la pandèmia afecta l’afluència 
d’esquiadors. Per aquest ma-

teix motiu, l’estació aranesa ha 
ajornat altres actuacions ja au-
toritzades com la reforma de 
l’hotel Montarto i la substitució 
de l’antic telecadira Teso dera 
Mina.

D’altra banda, fa un any que 
la nova ampliació al sector de 
la Peülla, al Pallars Sobirà, es-
tà paralitzada a l’espera que es 
resolguin recursos plantejats 
per entitats ecologistes.

eSpot

Seients de l’antic telecadira serveixen ara com a bancs a espot.

skipallars

Seients de l’antic 
telecadira, ‘reciclats’ 
com a bancs
n Els seients de l’antic tele-
cadira La Roca d’Espot Esquí 
s’han reciclat com a mobili-
ari urbà. Ara fan la funció 
de bancs als carrers i places 
del poble d’Espot, segons va 
anunciar ahir Ferrocarrils de 
la Generalitat (FGC), propi-
etària d’aquesta estació i la 
de Port Ainé. També seients 
d’un telecadira d’aquesta 
última es fan servir com a 
bancs a Rialp.

Campanya per millorar 
el reciclatge a la Pobla
❘ la pobla De segur ❘ L’ajunta-
ment de la Pobla de Segur ha 
iniciat la campanya Gaudir 
d’una Pobla neta és respon-
sabilitat de tothom per fer un 
bon ús dels contenidors d’es-
combraries, conservar-los en 
bon estat i per conscienciar 
sobre la necessitat de reciclar 
la brossa.

Els Omells, sense telèfon 
des de fa una setmana
❘ omells De na gaia ❘ L’alcalde 
dels Omells de na Gaia, Delfí 
Escoté, va denunciar ahir que 
encara estan sense línies de 
telèfon. El servei va deixar 
de funcionar fa una setmana 
com a conseqüència d’un ro-
batori de cable, si bé abans ja 
va estar dos setmanes sense 
servei per un altre furt.

Reclamen aclarir la  
mort de l’ós Cachou
❘ lleiDa ❘ La campanya SOS 
Óssos del Pirineu iniciada 
fa tres setmanes per Ipcena 
per demanar “màxima trans-
parència en les morts” de l’ós 
Cachou a Les i el tirotejat a 
l’Arieja (França) ja ha reu-
nit 43.500 firmes, i insten a 
reintroduir més exemplars 
per substituir-los.
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