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Nou robatori a la línia de tren 
entre Puigverd i Juneda i deixa 
sense servei 3 hores el corredor
Es van veure afectats dos trens i 50 passatgers
El robatori de cable elèctric 
de la línia de tren entre 
Lleida i Montblanc es va 
registrar en el tram que hi 
ha entre les poblacions de 
Puigverd de Lleida i Juneda, 
és a dir, a caball entre el 
Segrià i les Garrigues.

Lleida
REDACCIÓ
La línea de tren entre Lleida i 
Montblanc va patir ahir un nou 
robatori, en aquest cas de cable 
elèctric, i va provocar que quedé 
sense subministrament elèctric el 
corredor i s’hagués de suspendre 
el servei durant prop de 3 hores.
El robatori es va produir en el 
tram entre Puigverd de Lleida i 
Juneda i sembla ser que uns indi-
vidus van robar cable elèctric de 
la línia i van provocar altres danys 

al sistema d’electrificació.
Segons van informar fonts de 

Renfe i Adif, el servei de tren va 

quedar suspès entre les 12.15 ho-
res i les 15.00 hores d’ahir, es van 
veure afectats uns 50 passatgers 

que viatjaven en dos trens.
En aquest període de temps 

Renfe va habilitar un servei alter-
natiu per carretera per cobrir el 
tram afectat, entre Lleida i Mont-
blanc. 

NOMBROSOS ROBATORIS

En els darrers anys les línees 
de tren al seu pas per les comar-
ques de Lleida, tant d’alta velo-
citat com les convencionals, han 
patit nombrosos robatoris, princi-
palment de cable de coure, ja que 
és un material que té molta sorti-
da en el mercat negre i pel qual es 
paga un preu molt elevat.

Ara feia mesos que no es re-
gistraven robatoris d’aquest tipus 
però ahir se’n va produir un de 
nou, en aquest cas, en el tram de 
línia comprès entre Puigverd de 
Lleida i Juneda.
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Adjudiquen el projecte de 
millora d’un encreuament de   
la carretera C-13 a Tremp
L’actuació permetrà augmentar la seguretat
La Generalitat ha fet 
l’adjudicació per un import 
de 36.000 euros i el termini 
per redactar el projecte de 
millora és de quatre mesos. 
L’obra suposarà una inversió 
de 700.000 euros.

Tremp
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat ha adjudicat, per un 
import de 36.000 euros i un ter-
mini de quatre mesos, la redac-
ció del projecte constructiu de la 
millora d’un encreuament de la 
C-13 al seu pas per Tremp. Aques-
ta actuació consistirà en la reor-
denació de la confluència de la 
travessera amb diversos carrers 
per afavorir la seguretat de vehi-
cles i vianants i la canalització del 
trànsit, a l’entorn del quilòmetre 
87, al nord del nucli urbà.
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L’obra, que quedarà tècnicament 
definida al projecte que ara s’ad-
judica, consistirà en la reordena-
ció de l’encreuament mitjançant 
l’execució d’un model de rotonda 

o similar que englobi l’accés als 
carrers que incideixen en aquest 
tram de travessera i a una benzi-
nera. El cost estimat de l’actuació 
és de 700.000 euros. 

Pares i mares i mestres de l’es-
cola pública de Vallfogona de 
Balaguer, a la comarca de la 
Noguera, en col·laboració amb 
l’Ajuntament, duran a terme 
aquest dissabte al matí una ac-
ció altruista amb l’objectiu de 
millorar el pati de l’equipament 
escolar.

Segons va explicar ahir el re-
gidor Xavier Castellà, entre les 
9.00 i les 13.00 hores d’aquest 
dissabte un grup d’unes 40 per-
sones s’han oferit per participar 
en la millora del pati de l’escola 
de Vallfogona de Balaguer, que 
actualment té 112 alumnes.

“Volem adequar el pati. Fins 
ara al pati l’únic joc que hi ha és 
fútbol i volem que els nens i ne-
nes també puguin fer altres acti-
vitats”, va indicar. Així, els pares 
i mares habilitaran al recinte del 
pati un espai per llegir, un altre 
per pensar i també hi haurà una 
cuineta pels nens i nenes que 
vulguin jugar amb ella. Dissabte 

també aprofitaran per pintar els 
bancs i deixar el pati totalment 
adequat. L’AMPA oferirà un pe-
tit esmorzar a mig matí i col·la-
borarà amb l’atenció als infants 
més petits.

Pares i mares de 
Vallfogona de Balaguer 
milloraran el pati de 
l’escola de la població

L’acció 
altruista es 

farà dissabte 
al matí 

Habilitaran 
un espai per 
llegir, pensar 
i una cuineta 

La conca del 
Garona per 
l’Aran té 351 
hectòmetres 
cúbics de neu
La conca del riu Garona al seu 
pas per la Val d’Aran té en 
aquests moments una reser-
va de neu de 351 hectòmetres 
cúbics, segons dades facilitades 
ahir per la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE). Fa un 
any en aquesta mateixa conca 
la reserva de neu era de sola-
ment 164 hectòmetres.

Una altra conca que també 
està molt carregada de neu és 
la de la Noguera Pallaresa. En 
aquest cas, la reserva de neu 
actualment fins a l’embassa-
ment de Talarn és de 312 hec-
tòmetres (fa un any era de 
189).

A la conca de la Noguera Ri-
bagorçana fins a Pont de Suert, 
la reserva de neu és de 247 
hectòmetres cúbics, mentre 
que fa un any era de solament 
120. 

Així mateix, la CHE va infor-
mar que a la conca del Segre 
fins a la Seu d’Urgell, la reserva 
és de 19 hectòmetres.
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La IV edició del taller itinerant 
d’Endesa Educa, PlayEnergy, 
que fins a final de curs portarà 

a les aules de 89 escoles catalanes 
el valor de l’energia, ha arribat a 
Lleida. El tour es va estrenar ahir 
simultàniament en una escola 
d’Artesa de Segre i en una altra 
d’Almenar. En total participaran 
en el taller 800 alumnes de tercer 
i quart de Primària de vuit esco-
les repartides en les comarques 
de la Noguera, el Pallars Jussà i 
el Segrià. PlayEnergy és un taller 
pràctic sobre energia organitzat 
per Endesa Educa, l’àrea educati-
va de la companyia, que s’ofereix 
de manera gratuïta i que té l’ob-
jectiu de conscienciar els partici-
pants sobre el valor de l’electrici-
tat i la necessitat de fer-ne un ús 

eficient mitjançant una sèrie d’ex-
periments pràctics. 

Enguany es preveu que parti-
cipin de la iniciativa més de 
8.450 estudiants d’arreu de 

Catalunya. A PlayEnergy, un edu-
cador es desplaça fins al centre 
amb una furgoneta carregada 
de petits experiments que s’ins-

tal·len en una aula. L’objectiu 
d’aquests tallers és que els estu-
diants experimentin les diferents 
maneres que hi ha de produir 
energia, i són, així, testimonis del 
procés de generació que propor-
ciona, com a resultat, l’electrici-
tat. 

El taller està adreçat a alum-
nes de tercer i quart de Pri-
mària i, a més, tots els cen-

tres participants tenen l’opció de 
presentar-se al concurs PlayEner-
gy, per al qual els estudiants han 
de presentar un projecte de ciutat 
intel·ligent aplicant els conceptes 
apresos. Cal destacar que entre 
els premis hi ha millores energèti-
ques per al centre, tauletes i MP4 
per als participants i els docents.

Artesa de Segre aprèn l’ús 
sostenible de l’energia

Hi prendran 
part 800 
alumnes de 
vuit escoles 
lleidatanes

FOTO: Endesa
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Al Camí de la Mariola han recu-
perat l’ancestral tècnica de fer 
passar un ramat d’ovelles per a 
desfer-se de les herbes i restes 
vegetals, una forma natural de 
mantenir nets els camins de ca-
ra a la temporada de la calor i els 
focs forestals. Ara bé, tota cara té 
la seva creu, i ahir ja es queixaven 
alguns ciutadans acostumats a 
córrer per aquells indrets, per-
què les ovelles, a mesura que van 
menjant i passant, van deixant 
també les seves restes naturals...
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Gerard Ballcells
Vitraller de Sant 
Martí de Maldà

Rafael Catalá
Ministre de 
Justícia

Oriol Pujol
Exdirigent de 
CDC

El seu projecte de Vitralls per la Re-
pública és agosarat, però una mos-
tra de fins a quin punt la imaginació 
forma part de la reivindicació en fa-
vor de les llibertats a Catalunya.

L’ONU creu que la “lleu” sentència 
a  la  manada “subestima la grave-
tat de les violacions”, al temps que la 
Comissió Europea exigia més forma-
ció als jutges sobre violència sexual.

Haurà d’anar a judici, junt amb cinc 
persones més, després que el Tri-
bunal Superior de Justícia de Cata-
lunya no acceptés el pacte al qual 
havia arribat amb Fiscalia. 

D’AQUÍ I D’ALLÀI PUNT 
| Marta Vilalta  
i Torres
@martavilaltat |

Fer Govern  
i República
Hi ha qui interessadament ha 
creat una associació d’idees 
que només fa que perjudi-
car-nos: i no és altra que creu-
re que recuperar el Govern (ara 
mateix sota les urpes del 155) 
és sinònim d’autonomisme. I 
de pas, creure que no el neces-
sitem per a res un Govern! Que 
el que hem de fer és fer Repú-
blica i apa som-hi! Des del meu 
punt de vista, no hi ha dilema. 
Fer Govern és un pas previ i 
imprescindible a fer República. 
Potser no és suficient, però és 
necessari. No podem renunciar 
a cap dels espais de poder i de 
decisió que tenim i tindrem al 
nostre abast. I de sempre, les 
institucions catalanes (per cert, 
prèvies a la Constitució i a l’Es-
tatut) han estat la millor de les 

eines per avançar socialment i 
nacionalment com a país. Em 
nego a pensar que serem més 
forts i tindrem més oportuni-
tats deixant el Govern a mans 
del 155. Ans al contrari, estic 
convençuda que només amb 
el Govern reflex de la voluntat 
de la majoria de la ciutadania, 
fruit de les urnes del 21D, se-
rem capaços de fer efectiva la 
República que hem decidit que 
volem. Però el temps es va es-
gotant i no val a badar. Davant 
els boicots i les ingerències ju-
dicials i estatals, responem amb 
intel·ligència i ambició. Ho vo-
lem tot. També Govern. Fer Go-
vern per fer República. Som-hi!

Em nego a pensar 
que tindrem        
més oportunitats 
deixant el Govern    
a mans del 155
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