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LA VEU DELS LECTORS: 
Dnlnr Tnl..,.. " r r.,¡rJn 

Proposta d'ús per a l'estació 
d'autobusos de Lleida 

I passat 24 de març, l'estació va va passar a estar ges
tionada per la Generalitat i la Paeria, es posava en co
neixement que es convertia en un baixador fins que 

entrés en servei la nova terminal l'any 2024. També s'indica
va que s'admitien suggeriments per a donar nou ús a aquest 
edifici. Com a usuària habitual de transport públic que pro
vé dels municipis de les rodalies, proposaria de1xar aquest 
edifici com a baixador, però solament d'autocars d'arribada 
diàna, deixant igualment la parada de tots els autocars a la 
nova terminal, idea que no crec que sigui descabellada, ja 
que la major part dels municipis disposen ee dues parades. 
Penso que sería bo tenir en compte la ubicació d'aquest bai
xador (més céntrica) i continuar beneficiant els comerços 
d'aquest entorn, ja que aquests poden quedar força afec
tats. Un altre sector que també queda afectat és l'estudi
antil, ja que els Instituts queden a doble distància de la que 
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existeix actualment. L'encant del casc antic juntament amb 
el seu entorn (ponts d'accés, zona verda del riu, Camps Eli
sis), motiu d'atracció turística, i un dels millors reclams de la 
ciutat, es pot resentir per la reducció de l'afluència de via
nant en aquesta zona. 
Des de la meva humil opinió, per aquestes raons i d'altres 
que no se m'acudeixen, jo proposaria que aquesta zona con
tinues amb l'ús de baixador de les línies que no són de llarga 
distancia, així com instaria els veïns de la zona, associacions, 
comerços, etc. a fer les gestions adients per mantenir actiu 
aquest baixador per tots aquells beneficis que comporta. 

Eva Ro mero I I Barcelo•lfl 

Pianos supervivents 
'actual conflicte russoucraïnès ens deixa algunes 
imatges impactants; com són les dels pianos que so
breviuen als bombardejos i resisteixen a l'embat com 

diu el poema Lo pi de Formentor. Els pianos, de quina fus
ta estan fets? L'últim que va fer una dona ucraïnesa, abans 
d'abandonar la llar devastada, va ser posar-se al davant de la 

partitura i del teclat del seu instrument de color blanc. Unes 
notes de Prokófiev, Musorgsky, Tchaikovsky? Compositors 
russos. Aquests països ara enemistats han donat sopranos, 
pintors, escriptors i ballarins d'alta cultura. Recordem el pia
no a les platges neozelandeses del film de la Jane Campion, 
on una dona sord-muda només compta amb la música com 
a mitjà de comunicació. O la interpretació d'Adrien Brody, 
sobre el bèl· lic gueto de Varsòvia a El pianista. Esperem 
que la música continuï tapant el soroll, vingui del costat que 
vingui. I, seguint el fil musical, un petit homenatge a Teresi
na Jordà. Pianista, compositora i pedagoga lleidatana que 
ens ha deixat a les darreries de març. Amb més de 2.000 
concerts celebrats en més d'un centenar de països, molts, 
a quatre mans amb la seva mare Pepita Cervera, deixeble 
de Frank Marshall i companya d'estt¿dis d'Alícia de Larro
cha. Vàreu tenir públic a Europa, Llatinoamèrica i els Estats 
Units i vau aconseguir passar discretament pel panorama i 
la inòpia més locals. D'aquí quatre dies, tornarem a tocar. Al 
cel de Lleida o d'arreu. Els vostres alumnes no us oblidarem 
mai, senyoretes. 
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Hem perdut el tren! JOAN-RAMON GONZALEZ 
ARQUEÒLEG 

quest diari publicava el passat dia S una impactant 
imatge en portada i en l'interior una magnifica 
seqüència del trist succés. No, no em refereixo 

als dramàtics fets que viuen a Ucraïna sinó al sorprenent 
enderrocament de la vella estació de Vilanoveta. Les bo
nes fotos realitzades pel Tony Alcantara esdevenen un 
esplèndid material històric del malaurat destí d'un bonic 
equ1pament d'un projecte ferroviari frustrat: el ferrocarril 
que des de la ciutat andalusa de Baeza havia d'arribar a 
l'ariejenca Sent Gironç, però que solament es construïren 
alguns trams, el més exitós dels quals, ja que avui no sola
ment funciona sinó que ho fa força bé, és el de Lleida a la 
Pobla de Segur. 
E I bonic edifici bastit al Pla de Vilanoveta, de línies classi
cistes senzi lles, amb una galeria porxada de gust moder
nista, era a punt de complir els cent anys. Un bon exemple 
del nostre escàs patrimoni industrial. La construcció tingué 
una vida curta com estació i serví per altres usos fins l'aban
donament fa gairebé cinquanta anys. Solament els nostres 
estimats Reis Mags agafen el tren allí per arribar tots els S 
de gener a la majestuosa estació de Lleida, feta tres anys 
després de l'enderrocada i que sortosament sí que ha tingut 
un millor destí, no solament per haver tingut un disseny més 
monumental, sinó per haver sabut adaptar-se a les necessi
tats de l'arribada del tren d'alta ve[ocitat, esE!evenint així un 
bon exemple de com es poden compaginar les línies i cons
truccions històriques, a la manera d'un chateau francès, i 
les modernes, que recorden el llom del nostre Marraco. La 
relació de Lleida amb el ferrocarril ve de molt lluny. Concreta-

La 

Com a lleidatà, com a persona 
que estima el nostre patrimoni 

i com a fill de ferroviari, 
estic molt emprenyat! 

ment des de l'any 1860 quan arribà el primer tren de la línia 
que unia Madrid amb Barcelona i que inaugurà la reina Isabel 
11, la qual venia acompanyada del seu fotògraf oficial Charles 
Clifford i ens deixà el magnífic regal de la primera fotografia 
feta a la ciutat de Lleida. Aquest fet a més de dotar-nos amb 
el segon pont sobre el Segre, va acabar d'arranjar el nou barri 

nascut a cavall de la flamant Rambla de Ferran. De totes 
maneres i sobretot amb l'aparició del segon t ram de via 
que anava cap a Tarragona, el tren va fer de Lleida un punt 
ferroviari important i això motivà l'aparició d'un col·lectiu 
com era el dels ferroviaris, els quals preferentment s'ins
tal·laren en el nou barri sorgit a l'altre costat de les vies, 
l'actual Pardinyes; allí es conserven sortosament dos im
portants records ferroviaris: la caseta del guarda-agulles en 
la zona de mercat del dissabte, i l'estació de mercaderies 
on està l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, ja 
prop de la Mitjana, la qual cal recordar que el camí d'en
trada seria el darrer tram de les vies on les locomotores de . 
vapor buidaven d'escòria les seves calderes. 
Molt probablement era difícil de donar un nou ús a la vella 
estació del Pla de Vi lanoveta,· però esdevé un bon exem
ple d'on pot arribar la desíd ia envers un patrimoni. La so-

lució no pot ser "mort el gos s'acaba la ràbia'. És a dir, com 
està tant malament per seguretat cal enderrocar. Primer no 
s'hauria tingut d'arribar a aquell extrem i en segon lloc sem
pre hi ha solucions conservadores, encara que fora mantenir 
simplement l'estructura com una ruïna arqueològica, sense 
més. Quan no hi ha voluntat, no hi ha tampoc imaginació per 
buscar una altra manera de fer les coses. Fa poc la Garrafe
ta també va marxar, tot aprofitant el bypass? Hem perdut el 
tren de salvar un testimoni de la nostra història. Tant de bo 
no perdem el proper! Avui toca entonar el rèquiem per l'es
tació de Vilanoveta, però com a lleidatà, com a persona que 
estima el nostre patrimoni i com a fill de ferroviari, estic molt 
emprenyat! 
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Aragonès: \\Si els Jocs 
no tiren endavant 
que no demanin 
respon sa bi I i tats// 
El President denuncia que és Aragó 
qui s'ha desmarcat del projecte 
Barcelona 
RAFA GARRIDO (ACN) 

El president de la Generalitat, Pe
re Aragonès, va tornar a defen
sar ahir l'acord entre el Govern, 
l'executiu espanyol i el COE per 
la candidatura del Pirineu als jocs 
Olímpics d'Hivern de 2030. I ho 
va fer carregant de culpa els ara
gonesos per haver-se despenjat 
de la proposta tècnica i negant 
que la gestió de la qüestió que ha 
fet la Generalitat tingui cap efec
te negatiu sobre la candidatura. 
"No es pot faltar a la veritat. Aquí 
hr ha acord entre el COE, la Ge
neralitat i el govern espanyol. Si 
això no tira endavant, no dema
nin responsabilitats al Govern, al 
COE o al govern espanyol, perquè 
hem pogut arribar a un acord. 
Qui s'ha desmarcat no hem estat 
nosaltres", va dir en resposta a Cs 
durant la sessió de control al Go
vern. 

Així, el president va carregar 
contra el líder de Cs, Carlos Ca
rrizosa, per intentar "aprofitar" el 
paper d'Aragó per a "atacar una 
cosa que és inatacable". I és que 
el liberal va acusar Aragonès de 
voler "boicotejar" el projecte de 
la candidatura amb una consulta 
a "sis comarques amb la mateixa 

FOTO: ACN I Aragonès, ahir a la sessió de control del Govern 

població que Castelldefels" i trac
tant Aragó amb "falta de lleialtat i 
supèrbia". "Pot tenir una mica de 
respecte pels ciutadans del Piri
neu? Què passa si son tants com 
a Castelldefels? És que no poden 
tenir opinió sobre la conveniència 
d'un projecte que tindrà impacte 
sobre el seu territori, o és que per 
ser pocs no mereixen respecte?", 
va replicar Aragonès. 

A la mateixa sessió de control 
del Parlament, el president del 

grup de JxCat, Albert Batet, va vo
ler aprofitar per fer una aferrissa
da defensa de la candidatura als 
Jocs d'Hivern i donar suport a la 
consulta que ha impulsat el Go
vern amb dos preguntes. "Amb 
la candidatura tenim una nova 
oportunitat per impulsar les co
marques del Pirineu, garantir 
l'equilibri i la cohesió territorials, 
projectar Catalunya al món des 
de fora de Barcelona, i fent-ho tot 
des de la sostenibilitat". 

Els informes del Govern ja avalaven la 
viabilitat d'uns Jocs a Catalunya 
Els informes que el Govern va 
fer públics ahir dimecres es van 
elaborar en la passada legisla
tura i avalen la viabilitat d'orga
nitzar uns Jocs d'hivern a Cata
lunya. Des de l'executiu deixen 
clar que no responen a la can
didatura que s'acabarà presen
tant sinó que es tracta d'infor
mació preliminar per analitzar 
les debilitats i fortaleses que té 
Catalunya davant la possibilitat 
d'organitzar uns jocs olímpics. 
Els 16 informes, elaborats entre 

el 2018 i el 2021 des de Ferro
carrils de la Generalitat, es resu
meixen en un document de 184 
pàgines. Una de les conclusions 
és que l'organització dels Jocs, 
si es fessin només a Catalun
ya, suposarien una despesa de 
1.391 MEUR que quedaria co
berta per la previsió d'ingressos 
de 1.504 MEUR. L'objectiu dels 
informes, que analitzen aspec
tes organitzatius, tècnics, pres
supostaris i d'infraestructures, 
entre altres, no és presentar-los 

al Comitè Olímpic Internacio
nal (COl) sinó demostrar que és 
viable tirar endavant la candi
datura. De fet, no contemplen 
que l'Aragó aculli algunes de les 
disciplines olímpiques com sí 
estableix l'acord tècnic que no 
compta amb l'aval del president 
aragonès, Javier Lamban. I des 
del Govern asseguren que el 
mateix COl va demanar a Cata
lunya que fes els estudis preli
minars com si organitzés els jocs 
en solitari. 

Almacelles tirarà endavant el projecte de 
56 horts urbans a la Partida de l'Olivar 
L'ajuntament d'Almacelles ha donat el pas definitiu per la implantació 
del projecte de 56 horts urbans, a la Partida de l'Olivar, amb l'apro
vació de 17.389,15 euros, en la primera fase. Durant aquest mes, i 
abans que s'iniciï el procés d'adjudicació d'aquests treballs, es farà 
una actualització del projecte. Jordi Pascual 

Les escoles de 
la Noguera/ 
amb el 
reciclatge 
Des del mes de febrer, les xar
xes socials del Consell Comar
cal de la Noguera estan difo
nent els treballs digitals que 
han dissenyat els nois i npies 
de les escoles i instituts de la 
comarca per participar en la 
campanya "A la Noguera SE
LECCICLEM!". Aquesta cam
panya, iniciada al juny, vol 
conscienciar. 

Ajuntament 

Alcarràs dignifica 
la rotonda de la 
Cooperativa 

L'Ajuntament d'Alcarràs ha com
pletat la millora dels accessos al 
nucli urbà amb la dignificació de 
la rotonda de la Cooperativa, a 
tocar del camp de futbol, durant 
aquestes primeres setmanes 
de primavera. Aquesta actuació 
arriba després de les millores 
realitzades a les semi rotondes 
del polígon del Revés, la rotonda 
del Matjes, que connecta l'avin
guda de Catalunya i l'avinguda 
de Torres, entre altres millores. 

de Torres de Segre 
EDICTE: 

Anunci, aprovació definitiva projecte reparceHació Pau-7 bis i 
conveni urbanístic 

Per Resolució d'Alcaldia 2022-0103 de 1 d'abril, es va resoldre: 

1. DECLARAR la INNECESSARIETAT DE CONSTITUIR JUNTA DE 
COMPENSACIÓ pel desenvolupament del PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
DE L'ÀMBIT DEL PAU-7 bis d'aquest municipi, formulat per tots els propietaris de 
l'àmbit. de conformitat amb el disposat a l'article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya 
(TRLUC). 

2. APROVAR DEFINITIVAMENT el PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
VOLUNTÀRIA DE L'ÀMBIT DEL PAU-7 bis d'a(!uest municipi juntament amb el 
CONVENI URBANISTIC DE REPARCEL·LACIÓ PAU-7 bis de referència 2022-
0002 de 10/02/2022, amb la incorporació d'ofici les següents prescripcions: 
- Incorporar en la descripció de la finca aportada lletra F propietat de l'Ajuntament 
de Torres de Segre que el tftol d'adquisició es la permuta autoritzada per escriptura 
de la Notària de Seròs, Sra. lnmaculada Pelay Gavete, en data 10/0212022, _ 
número 189 del seu protocol, en compliment del conveni urbanístic formalitzat en 
data 22 de febrer del 2016 i ratificat i aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Torres de 
Segre en sessió extraordinària del dia 2 de maig de 2016, títol pendent d'inscripció 
al Registre de la Propietat, el qual s'ha de dur a terme conjuntament amb el títol 
inscriptible del projecte de reparcel·lació aprovat, d'acord amb la represa del tracte 
successiu sobre finques d'origen previst en la regla 1a de l'article 9 de les normes 
aprovades pel Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol. 

- Incorporar en la descripció de la finca aportada lletra C propietat de Font Badia, 
SL que el titol d'adquisició és la descripció de finca matriu resultant de segregació 
autoritzada per escriptura de la Notària de Seròs, Sra. lnmaculada Pelay Gavete, 
en data 10/02/2022, número 189 del seu protocol, en compliment del conveni 
urbanístic formalitzat en data 22 de febrer del 2016 i ratificat i aprovat pel Ple de 
l'Ajuntament de Torres de Segre en sessió extraordinària del dia 2 de maig de 
2016, titol pendent d'inscripció al Registre de la Propietat, el qual s'ha de dur a 
terme conjuntament amb el tftol inscriptible del projecte de reparceHació aprovat, 
d'acord amb la represa del tracte successiu sobre finques d'origen previst en la 
regla 1 a de l'article 9 de les normes- aprovades pel Reial Decret 1093/1997, de 4 
de juliol. 

- Preveure el deure de constituir una Entitat Urbanística de Conservació quan les 
obres d'urbanització estiguin finalitzades i rebudes per l'Ajuntament de Torres de 
Segre (article 147 RLUC i 
84.3 POUM). 

-Traslladar totes les càrregues inscrites en les finques aportades a les finques que 
s'adjudiquen als promotors de l'àmbit. 

3. ACCEPTAR FORMALMENT i incorporar al patrimoni municipal i afectar als 
usos previstos en el planejament els terrenys : zona verda, equipaments i els 
terrenys edificables corresponents a la cessió obligatòria i gratuïta del 1 O per 1 00 
de l'aprofitament mig que en el referit document consten com cedits de dret al 
municipi, totalment lliures de càrregues i gravàmens. 

4. INCORPORAR EL CONVENI URBANISTIC aprovat a la gestió urbanística dels 
àmbits urbanístics afectats SUD-7 i PAU-7 i PUBLICAR EL SEU CONTINGUT 
CONJUNTAMENT amb els mateixos. 

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament 
recurs de reposició potestatiu davant ALCALDE d'aquest Ajuntament de Torres de Segre, en el 
termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat 
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, 
davant el Juljat del Contenciós-Administratiu , en el termini de dos mesos, a comptar des de 
f endemà al de la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs 
de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui 
resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense peDudici de 
què pugui interposar Vè. qualsevol allre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret. 
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La l~lanana Duo us 7 D'ABRIL DE 2022 
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimoni o o nacimiento de su hi jo o algún 

familiar, envíenos.sus.datos adjunt~ndo una fo:ografía y le complaceremos sin n.in.gún V I DA S O C I A L 
cargo. No se publicaran fotomontajes, fotografias retocadas o carentes de un mm1mo . 
de calidad. Los originales deberan entregarse a La Mañana, 48 horas antes del díade 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la ca lle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat 

El projecte 'Escola de valors~ de Futsal Lleida, al Ciutat Jardí 
Els jugadors de Futsal Lleida Lamsauto van visitar als alumnes de 4rt curs de l'Escola Ciutat Jardí de Lleida, en el marc del projecte 'Escola de valors~ impulsat per Futsal 
Lleida. Els alumnes van rebre uns obsequis de la visita gràcies a la col·laboració de Xutgol. 

Dia de l~ctivitat Física a Lleida 
Lleida va celebrar ahir el Dia Mundial de l'Activitat Física en una jornada que va 
incloure una caminada i una classe de zumba. 

Cursa d'orientació a El Vilosell 
La tercera cursa de la Lliga Catalana Sprint de Rogaining va reunir 200 participants 
a El Vilosell. Víctor Sans de l'equip Saltamarges va ser el guanyador absolut. 

Joves músics de Cervera d'intercanvi 
L'orquestra Andreví del Conservatori de música de Cervera realitzà un stage
intercanvi amb el centre musical privat de grau professional l'Energia de Palafrugell. 

Seminari per joves del Rotary Club 
El Rotary Club de Lleida va celebrar el Seminari de Joventut 'RYLA-LLEIDA: 
Excelencia e Iniciativa en Situaciones Límite' a Talam, Pallars Jussà. 

cfarre
Resaltado


	M202204071

