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El Tren dels Llacs amplia 
l’oferta i farà 30 viatges 
a partir del 14 d’abril
Els viatgers rebran diferents 
productes gastronòmics locals
La Pobla de Segur
MARTA LLUVICH (ACN)
El Tren dels Llacs de Ferrocarrils 
de la Generalitat (FGC) tornarà a 
circular a partir del dissabte, 14 
d’abril. El tren històric que uneix 
Lleida i la Pobla de Segur es posa 
en marxa fins al mes de novem-
bre, amb una ocupació prevista 
del 98% i amb l’objectiu d’assolir 
els 7.588 viatgers de la darrera 
temporada. Aquesta serà la des-
ena edició del Tren dels Llacs i es 
faran un total de 30 viatges, a les 
26 circulacions amb el tren his-
tòric i 4 circulacions durant l’es-
tiu amb el panoràmic. Els viatgers 
podran optar per dur a terme un 
seguit de visites guiades, tant a la 
Pobla de Segur com a altres punts 
del Pallars Jussà. A l’anada rebran 
l’estoig de benvinguda, format 
per diferents productes gastronò-
mics locals, i a la tornada s’ofe-
rirà un tast de coca de recapte 
de Balaguer.  L’itinerari fa sortida 
de Lleida a les 10.40 h i arriba a 
La Pobla a les 12.35 h. La torna-
da s’efectua a les 17 h i arriba a 
la destinació, Lleida, a les 19 h. 

FOTO: E. Busoms (ACN) / Viatgers al Tren dels Llacs

Les tarifes del Tren dels Llacs són 
de 31 euros el bitllet d’adult i 17 
euros el bitllet infantil. Els grups 
de més de 20 persones tenen un 
descompte especial i els nens a 
partir de 3 anys accedeixen gra-
tuïtament. El Tren dels Llacs va 
néixer l’any 2009 fruit d’una ini-
ciativa conjunta d’FGC i la Diputa-
ció de Lleida, amb la col·laboració 

de la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments dels municipis 
de la línia, per convertir-lo en un 
referent per a la dinamització 
econòmica del territori.

El secretari d’Infraestructures 
i Mobilitat, Ricard Font, va pre-
sentar ahir l’estudi de viabilitat i 
traçat per a crear la via cicloturís-
tica Lleida-la Pobla.

El portal immobiliari Habitaclia 
va públic ahir un informe on 
consta que el lloguer de pis més 
sol·licitat a les comarques de 
Lleida és el que fa referència a 
un habitatge de 70 metres qua-
drats i a un pre de 350 euros al 
mes. Segons aquest mateix por-
tal, pel que fa a pisos en venda, 
els més buscats a la demarcació 
són els que tenen una superfí-
cie de 93 metres quadrats i que 
tenen un preu d’uns 18.000 eu-
ros. Actualment Habitaclia té 
360.000 anuncis d’immobles de 
diferents tipologies a la venda i 
per lloguer.

A Lleida el pis 
de lloguer més 
buscat té 70 
metres quadrats 
i costa 350 
euros al mes

La Regidoria d’Esports de Tàrre-
ga ja té a punt la 16a edició del 
cicle de sortides guiades “Ca-
mina Esportivament”, iniciativa 
que conjuga amb èxit exercici 

físic, salut i gaudi de la natura. 
Durant els mesos d’abril i maig 
es realitzaran set caminades en 
grup que recorreran els entorns 
naturals de la capital de l’Urgell. 

Tàrrega proposa un nou 
cicle de caminades

FOTO: Aj.Tàrrega/ La sortida que es va fer a Vilanova de Meià

CaixaBank ha fet públic aquesta 
setmana el seu Informe d’Im-
pacte Socioeconòmic 2017, on 
consta que l’entitat està present 
en totes les poblacions de més 
de 10.000 habitants i en un 94% 
de les de més de 5.000 habitants 
(el 2016 el percentatge era del 
93%).

Segons CaixaBank, un 90% 
dels espanyols té una oficina de 
CaixaBank al seu municipi, sent 

la única entitat present en 203 
poblacions. Per al president de 
CaixaBank, Jordi Gual, “el com-
promís social de l’entitat tam-
bé es tradueix en la voluntat de 
contribuir de forma activa a la 
solució dels reptes socials més 
urgents i al desenvolupament 
sostenible dels territoris on està 
present”. Segons Gual, “el nos-
tre compromís social va més en-
llà de l’activitat financera”.

CaixaBank està present en 
un 94% de les poblacions 
amb més de 5.000 habitants

Lleida 
REDACCIÓ
La Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre (CHE), organisme depe-
nent del Ministeri de Medi Am-
bient, ha licitat el manteniment 
de les infraestructures de les pre-
ses dels pantans d’Oliana i Rialb 
i de les zones regables del Canal 
d’Aragó i Catalunya  al seu pas per 
Raimat i Fraga per un import de 
3,2 milions d’euros i un termini 
d’execució de 24 mesos.

En el cas de les preses dels 
pantans d’Oliana i Rialb, la CHE 
informa que els treballs de man-
teniment inclouen reparacions 
i adequacions necessàries en el 
cos de la presa, en la coronació, 
en galeries, juntes, accessos, xar-
xes d’aigua, sanejament i edificis.

Pel que fa al Canal d’Aragó i 

La CHE licita millores a les preses 
dels pantans de Rialb i Oliana

Catalunya, presta de forma inin-
terrumpuda servei des de la se-
va inauguració el març de 1906. 
Per aquest motiu es fa necessària 
la realització de tasques per a la 
conservació i manteniment de la 
infraestructura.

Segons la CHE, aquest mante-
niment no es fa solament des del 
punt de vista del cumpliment de 
les condicions de seguretat, tal i 
com recull el reglament tècnic de 
seguretat de preses i embassa-
ments, sinó també des del punt 
de vista funcional.

El pas del temps, la climato-
logia i les propietats químiques 
de l’aigua emmagatzemada, del 
formigó o dels sòls generen  el 
lògic deteriorament a les preses 
i l’aparició de fisures i fuites  al 
Canal principal, als ramals secun-
daris i en les seves infraestructu-
res, que poden causar interrump-
cions en el subministre per a reg 
i abastiment, segons informà ahir 
la CHE en un comunicat.FOTO: / Imatge recent del pantà de Rialb des de Tiurana
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En un acte celebrat al castell de 
Santa Coloma de Queralt dissab-
te passat, l’Associació Cultural 
Baixa Segarra va rebre el Premi 
Sikarra. El guardó premia cada 

any, les persones i entitats que 
contribueixen en la divulgació, 
estudi, projecció, justícia i co-
hesió social de la Segarra histò-
rica. Enguany era el setè premi. 

L’Associació Baixa Segarra 
guanya el premi Sikarra

FOTO: L’espitllera / L’entrega del guardó al castell de Santa Coloma

Puigverd de Lleida ja està a punt 
per celebrar el seu 2n Parc Infan-
til de Setmana Santa, organitzats 
per l’AMPA i l’Ajuntament, amb 
la col·laboració de Lo Jovent.

La idea és combatre l’avorriment 
i facilitar un espai lúdic pels nens 
i nenes, donant opcions als pa-
res que treballen durant les va-
cances escolars.

Puigverd engega el 2n Parc 
Infantil de Setmana Santa

FOTO: Aj. Puigverd de Lleida / La sala on es farà el parc infantil, a punt

El Pallars Jussà va celebrar ahir la 
dotzena edició de l’activitat  Con-
tes del Món a la biblioteca Pú-
blica Maria Barbal,  organitzada 
des del Servei d’Immigració del 
Consell Comarcal en col·laboració 
amb  la Secretaria d’Igualtat,  Mi-
gracions i Ciutadania. Els contes 
del món,  tenen com a principal 

objectiu apropar a la societat les 
diferents cultures existents al Pa-
llars a través d’una activitat que 
posa de manifest la pluralitat cul-
tural de la comarca.

Durant la jornada d’ahir es 
va explicar el conte, En Prisco i 
l’amor, molt conegut al Brasil, 
d’on la noia que el va llegir n’és 

originària. Un altre voluntari de 
Mèxic, va interpretar un dels con-
tes de la seva infància El Conill i el 
Coiot. Ambdós col·laboradors van 
oferir-se a explicar contes tradici-
onals dels seus respectius països 
per donar a conèixer la seva cul-
tura als nens del Pallars. Ho van 
fer en català, llengua que encara 
no dominen, posant de manifest 
l’esforç que moltes persones fan 
de cara a integrar-se a la cultura 
catalana. El Servei d’Immigració  
porta anys treballant en el fo-
ment de la integració sociocultu-
ral a través d’activitats.

Tremp acull ‘Contes del Món’, 
l’activitat que vol fomentar 
la integració sociocultural 

Més de 2.000 persones van vi-
sitar el passat cap de setmana 
la primera edició de la Fira de 
Col·leccionisme Playmobil de la 
Seu d’Urgell. Amb aquesta pri-
mera xifra d’assistents, la tinent 
d’alcalde Promoció de la Ciutat 
de l’Ajuntament, Mireia Font, en 
va fer una “valoració molt positi-
va”. El certamen va obrir les seves 
portes dissabte passat i restarà 
obert fins el pròxim dissabte 31 

de març, tot coincidint amb les 
vacances de Setmana Santa. 

Durant tot el cap de setmana, 
els visitants d’aquesta proposta 
lúdica van poder gaudir dels 12 
diorames de gran format, van 
poder participar del concurs del 
click amagat, dels tallers de crea-
tivitat, de jocs educatius i de la la 
ruta dels aparadors Playmobil ge-
gants pels comerços de la Seu.

Fins el  dijous, dia 29, es podrà 

Més de 2.000 visitants, en el 
primer cap de setmana de 
la Fira del Playmobil a la Seu

visitar l’exposició de diorames 
Playmobil, de quatre de la tarda a 
vuit del vespre. Pel que fa a la fira 
de Playmobils, on es podrà com-
prar productes Playmobil, obrirà 
portes novament divendres 30 i 
dissabte 31 de març, de deu del 
matí a dues del migdia, i de les 
quatre de la tarda a les vuit del 
vespre. L’exposició de diorames 
també romandrà oberta aquests 
dos dies en el mateix horari.

També fins dissabte 31, se-
guirà en marxa el concurs del 
click amagat que consisteix en 
trobar entre els 12 diorames 3 fi-
gures emblemàtiques de la capi-
tal de l’Alt Urgell. FOTO: Aj. la Seu / Els visitants passejant per la fira diumenge passat

Gimenells debat avui la moció 
de censura per rellevar Dante 
Pérez de l’alcaldia del municipi
Si s’aprova, Antonio Pardos passaria a ser el nou l’alcalde

Avui a les 12 hores se 
celebrarà el ple en què està 
previst tirar endavant la 
moció de censura contra 
l’actual alcalde de Gimenells 
i el Pla de la Font, Dante 
Pérez.

Lleida
H. HUGUET
En cas que la moció s’aprovi el 
nou alcalde passarà a ser Antonio 
Pardos, el número dos de la can-
didatura socialista Progrés.

L’endemà que Josep Farré pre-
gués possessió del càrrec de regi-
dor no adscrit a l’Ajuntament de 
Gimenells, dimarts 13 de març, 
els grups municipals PDeCAT i 
Progrés van presentar la moció 
de censura per rellevar a Pérez de 
l’alcaldia, ja que aleshores comp-
taven amb el suport necessari i 
disposaven de deu dies hàbils per 
fer-la efectiva.

Els partits del consistori acu-

FOTO: Tony Alcántara / Durant el ple en què va prendre possessió Farré

sen a Pérez de transfuguisme per 
haver format part de les llistes del 
Partit Popular a les eleccions al 
Parlament del 21-D, i a les muni-
cipals del 2015 haver-se presentat 
amb una candidatura socialista.

Per la seva banda, Pérez apun-

tava que no té previst renunciar 
a l’alcaldia abans del ple, ja que 
compta amb el suport de més 
de 380 veïns de Gimenells i el Pla 
de la Font que van recollir firmes 
contra la moció de censura que es 
vol tirar endavant.
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