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Finalitzen
les millores a
.
l' êntorn de l'estació de
Ferrocarrils
de la Pobla
..
de Segu~ al Pallars Jussà
.

•

El president de FGC diu que a_l'estiu
la línia disposarà d'un tercer comboi
La Pobla de Segur
REDACCIÓ/ACN
El president de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya (FGCt
Ricard Font, i l'alcalde de La Pobla
de Segur, Marc Baró, van visitar
ahir l'estació de la Pobla de Segur
d'FGC per veure les diferents actuacions que l'ajuntament ha realitzat per millorar l'entorn de l'estació i potenciar-lo com un punt
neuràlgic de la mobilitat al municipi, fomentant l'ús del tren i posant en valor la seva importància
en la configuració de les comunicacions del territori.
les principals actuacions que
l'ajuntament ha realitzat han
estat la urbanització de la zona
compresa entre l'andana i l'Avinguda de l'Estació, i la disposició
d'un nou aparcament per a vehicles al costat de l'estació, una
actuació que facilitarà l'intercanvi
modal en els desplaçaments dels
veïns de la Pobla i contribuirà a
minimitzar la dependència del

FOTO: ACN/ El president de FGC durant la visita d'ahir a l'estació
vehicle privat a la zona, amb capacitat per 18 cotxes. El president de
FGC va recordar que aquest estiu
la línia de tren la Pobla-lleida ja
disposarà d'un tercer comboi.
Aquest nou tren ha de permetre
disposar de material de reserva o
de reforç per fer front a diferents

eventualitats conseqüència de les
revisions dels altres dos combois
o avaries. D'aquesta manera es
garantirà que el servei no quedi
interromput. El nou comboi també ha de permetre doblar el servei en moments puntuals de màxima demanda.

I COMARQUES 15

Les estacions
d'esquí seguiran
obertes tot i
allargar-se el
confinament
El president de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya
(FGC), Ricard Font, va afirmar també, durant la visita a
l'estació de la Pobla de Segur,
que les estacions d'esquí gestionades per Ferrocarrils seguiran obertes tot i haver-se
allargat el confinament municipal dues setmanes dies més
per frenar la propagació del
coronavirus. Font va explicar
que aquesta decisió s'hauria
de prendre de manera consensuada entre les estacions
d'esquí públiques i les privades i va afegir que, de la mateixa manera, que es va fer
amb l'obertura es farà amb el
tancament i totes ho faran el
mateix dia.
Cal recordar que mentre
només poden anar a esquiar
els veïns del municipi d'una
estació d'esquí, els operaris
segueixen tractant la neu per
tenir les pistes en condicions
quan es passi a confinament
comarcal i més gent pugui
anar a esquiar.
D'altra banda, també s'ha creat
un nou espai divulgatiu i expositiu, anomenat El Moll de la Pobla,
per posar en valor el patrimoni
històric ferroviari de la línia del
ferrocarril de lleida a la Pobla i la
seva importància en el desenvolupament de les comarques.

El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament
d'Aipicat ha presentat tres mocions per debatre al proper
Plenari municipa l. En la primera d'aquestes mocions, la formació republicana sol·licita la
implantació d'una ordenança
de transparència de l'activitat
i gestió municipal. En aquest
sentit, es demana acordar, per
Decret, la implementació d'un
sistema de transparència en
l'execució del pressupost municipal, acordant l'obligació de fer
públics mitjançant la seva publicació, en la pàgina web del
consistori, de les factures abonades per l'ajuntament, import
i perceptor, per trimestres, essent de total accessibilitat per
part de la ciutadania.

Ciutadans insta la
Diputació a donar
suport econòmic
als càmpings
Ciutadans presenta avui al ple
de la Diputació de Lleida una
moció amb l'objectiu d'estudiar l'obertura d'una nova línia
de suport econòmic als càmpings per pal·liar els efectes de
la pandèmia i les restriccions
de mobilitat que han afectat al
sector turístic.

Demanen una
millora en la
retirada dels
animals morts
-a les granges

UP exigeix que Catalunya
es consideri zona greument
afectada per la nevada
Unió de Pagesos exigeix al govern
estatal que rectifiqui la decisió
presa ahir pel Consell de ministres segons la qual va declarar
zones greument afectades per
una emergència de protecció civil
les comunitats que havien patit
danys pel temporal Filomena i en•
tre les quals no consta Catalunya,
tenint en compte que la nevada
va provocar danys molt imporEl sindicat també reclama als
t~ts a les oliveres, entre altres _...subdelegats del govern de l'Esconreus, de les províncies de Tartat de Lleida, José Crespín, i de
ragona i lleida, especialment de
Tarragona, Joan Sabaté, així com
les comarques de la Terra Alta, la
a la delegada del Govern de l'EsRibera d'Ebre, el Priorat, les Gartat a Catalunya, Teresa Cunillera,
rigues, l'Urgell i el Segrià, a més
que actuïn d'acord amb les seves
de danys molt importants al Delta
responsabilitats i defensin els inde l'Ebre.
teressos dels ciutadans afectats.

ERC presenta
•
mocions
a
Alpicat per
millorar la
transparència

Reclama a
Crespín que
defensi els
ciutadans

FOTO: UP/ Els efectes que ha deixat la forta nevada a les Garrigues
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UP demana a l'Estat que corregeixi el contingut d'aquest acord,
que inclou ajuts per a zones greument afectades d'Astúries, Castella i Lleó, Castella- la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, la Rioja i

Navarra, però exclou, "de manera
discriminatòria", Catalunya. les
ajudes previstes inclouen compensacions per danys personals,
materials i en establiments agraris, entre altres.

UP insisteix a demanar a l'Administració una millora de l'eficiència del servei de la retirada
i destrucció d'animals morts
a les granges, i que tingui en
compte la freqüència de les
recollides, així com una planificació òptima de la situació dels
contenidors refrigerats en les
rutes de recollida. El sindicat
Unió de Pagesos també ha demanat reiteradament un protocol d'actuació que s'adeqüi
a les explotacions situades en
zones allunyades.

