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Adif finalitza la mi llora 
a la línia ferroviória 
entre els municipis 
d/ Almacelles i Alcarrós 
Ha actuat en tres terraplens en un 
tram de 20 quilometres pel Segria 
Lleida 
ACN 

Adif ha acabat les obres de millo
ra a la infraestructura ferroviaria 
d'ample convencional en un tram 
de 20 quilometres que discorre 
pel Segria. En contret, l'ens ges
tor ha actuat en tres terraplens, 
situats als termes d'Aimacelles, 
a Raimat (municipi de Lleida) i 
Montagut (Aicarras). A la vegada, 
els treballs també ha permes eli
minar Limitacions Temporals de 
Velocitat (LTV). Part de les actua
cions, correspon a desperfectes 
provocats pel temporal Filomena, 
de principis de gener. Les obres, 
amb una inversió de 5,6 MEUR, 
van comen~ar al febrer i s'han 
allargat set meses. L'execució deis 
treballs va obligar a interrompre 
la circulació ferroviaria vuit set
manes, durant les quals es va es
tablir un transport alternatiu deis 
passatgers amb autobús. 

Adif ha executat actuacions en 
tres terraplens de la línia ferro
viaria Lleida-Saragossa d'ample 
convencional. En el cas deis si
tuats a Almacelles i a Montagut, 
al terme municipal d'Aicarras, les 
actuacions han consistit en el re
tor~ del terraple existent, amb la 
incorporació de 17 quilometres 
de pilots, elements que perme-

ten assentar la plataforma. Pel 
que fa a Raimat, al terme munici
pal de Lleida, Adif ha restituTt un 
talús situat a dins de la localitat, 
actuació llargament reclamada 
pels ve"ins de Raimat. Les tres ac
tuacions han comportat el movi
ment d'uns 30.000 m3 de terra, 
la construcció de més de 10.000 
m2 d'escullera i la restitució de S 
quilometres de via i catenaries i 
de 3 quilometres d'elements de 
comunicacions i seguretat. 

"Les obres suposen una millo
ra substancial, no només per al 
manteniment i conservació de la 
infraestructura sinó que també 

han permes eliminar Limitacions 
Temporals de Velocitat (LTV) que 
existien en aquests 20 quilome
tres de tra~at de la via d'ample 
convencional i que obligaven els 
trens a circular-hi com a maxim a 
60 km/h", va explicar el subdele
gat del govern espanyol a Lleida, 
José Crespín. 

Crespín també es·va referir al 
tercer tram de I'A-14, que donara 
continu"itat a l'autovia a partir 
d'Aifarras cap al nord. El subdele
gat del govern espanyol ha indi
cat que el projecte esta a l'espera 
de tenir l'assistencia tecnica per 
part del Ministeri de Transports. 

Ferits dos conductors de 
carócter ''molt lleu// en 
accidents a Algerri i Tarregd 
Dos conductors van resultar fe
rits de caracter "molt lleu" en 
sengles accidents de transit als 
municipis d'Aigerri (Noguera) 
i Tarrega (Urgell). Dilluns a les 
22.12 hores, un cotxe es va sor
tir de la via al quilometre 4 a la 
carretera C-26, segons van infor
mar els Bombers de la Generali
tat. Les mateixes fonts van indi
car que el conductor del vehicle 

va sortir pel seu propi peu i gai
rebé sense haver p·atit ferides a 
causa del sinistre. 

Per una altra banda, ahir al 
matí, a les 7.10 hores, un altre 
vehicle va patir una sortida de 
via al quilometre 69,9 a la C-16. 
En aquest cas, com en !'anterior, 
l'únic ocupant del vehicle va sor
tir del sinistre sense lesions de 
gravetat. 

CSIF veu "insuficient" 
la pujada del2% per als 
funcionaris de cara al 2022 
La Central Sindical lndependent 
i de Funcionaris (CSIF) ha re
butjat la pujada anunciada pel 
govern espanyol del 2% per als 
empleats públics de cara a l'any 
vinent i li ha demanat que com
pensi als empleats públics per la 
perdua de poder adquisitiu que 
patiran aquest any i, possible
ment, el que ve. 

En un comunicat, el sindicat 
va recordar que aquest any ja 
s'ha prodüit "una desviació im-

Rescaten un 
excursionista 
de 80 anys a 
la Noguera 
Els Bombers van treballar en 
el rescat d'un home de 80 an
ys que va caure per una roca i 
es va fer un tr~u al cap a Sant 
Esteve de la Sarga. L'avís es va 
donar a les 20.24 hores i l'ho
me estava conscient. Els Bom
bers van intervenir; ja que era 
una zona de difícil accés. 

portant" respecte a la inflació 
de la pujada del 0,9% aplicada el 
2021, "que agreujara la perdua 
de poder adquisitiu acumulada 
des de 2010". 

Segons un estudi de CSIF, des 
de les retallades del 2010, quan 
es va decretar una baixada del 
sou, els empleats públics arros
seguen una perdua del 10%, 
l'equivalent a haver treballat 
gratis entre 13 i 18 mesos en 
funció de la categoría salarial. 

Assisteixen un cotxe 
que treia fum pel 

oto ~ Golmés 
Els Bombers de la Generalitat 
van haver d'assistir ahir un ve
hiele que va comenc;:ar a treure 
fum pel motor al municipi de 
Golmés, al Pla d'Urgell. Segons 
van explicar des d'emergencies, 
el cotxe no es va veure afectat 
pel fum i la hipotesi principal 
indica que la causa del fum va 
ser un problema amb el motor i, 
més concretament, amb l'oli. 
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