" NOTICIA
"
ES

SEGRE
Oissabtc. 24 d'agosrdel2019

3

Més de 55.700 lleidatans estan regislra ts com a usuaris de la plataforma Bla BiaCar de viatges amb cotxe
compartits, deis quals una quarta part (gairebé 14.000) són conductors i la resta, passatgers. Un 35% dels viatges
amb origen a Lleida són a Barcelona, que de fet és el trajecte més habitua l a Cata lunya i el quart a tot I'Estat.
MOBILITAT SERVEI

Uns 14.000 lleidatans ofereixen cotxe
pera viatges compartits a BlaBiaCar
Hi ha 55.743 persones registrades com a usuaris i el trajeete més usual és a Barcelona
M.MARQU~S

1LLEIDA 1L'alt cost d'un bitllet de
tren o In mala connexió de Lleidn amb altres ciutats (Va lencia,
per exemplc), fa que molts llci·
datans decideixin viatjnr amb
cotxe compnrtit i In plataforma
més habitual per fer-ho és Bla·
BlaCar. Segons !'empresa, hi ha
55.743 usunris lleidatans regis ·
trats, dclsqua ls una quarta part
són conductors (gaircbé 14.000)
i la resta, només passatgers.
Els itineraris més habituols
amb sortida o parada a Lle ida
són a Barcelona, Saragossa,
Madrid, Valcocia i el Pral de
Llobregat. La firma indica que
"entre el2018 i cl20191'activitat a la provú1cia ha nugmentat
un 10% " i que nomé s aquest
mes d'agost s' han ofert més de
10.000 p laces amb destinació
a Lleida.
"El p rincipal motiu per com·
partir cotxe és l'esta lvi", va explicar la directora de comunica·
ció de !'empresa, ltzi¡¡r García,
encara que va dir que també
compten e l res pecte a l me dí
ambicnt i el Cct de viure agues·
t<1 experiencia. 1és que la m<1·
jori:1 d'usuaris lleidntans coin·
cideixen que el bitllet d'Avant
o AVE és molt car i el Regional
fins a Barcelona, que cos ta més
o menys com el BlaBiaCnr (una
mic:~ més de deu euros), massa
lent.
El35% deis viatges amb ori·
gen Lleida tenen dcstinació a
Barcelona. El trajccte entre
Lleida i Barcelona és e l més habitual a Catalunya i el quart a
I'Estat csp:myol, després de M a·
drid-Vnlencin, Malaga-Grannda
i Madrid-Múrcia. Respecte als
vintges més usuals a Catalunya,
dcs prés de Llcida-Barcelona,
el segue ix Bnrcelonn-Madrid,
Bnrcclona-Ya l~ncia, Barcelona ·Sn ragossn, Bn rcelonn·T:Ir·
rega, Lleida-Saragossa , Barce·
lona-Terrassa, Barcelona-Ta rragona, Barcelona-Gironn i
Barcclona-lgua lada.
L'empresa assenyala també
que "cada vegndn hi ha més
usuoris de poblcs petits, jaque
ten en menys connexions di rectes amb a !tres c iutats". Sobre
aixo, explica que si un usunri
d'un poble, per exempleJuneda,
vol a nar a Barcelona, !'aplicació avisar& conductorsque [acin
el trajecte sen se que la des vi ·
a ció sigui superior a ls quim:e
quilometres.
BIClBiaCar compta amb uns
V\litanta milions d'usuaris a tot
e l món.

__
. ._
- -- -----·----.

..._._

\~

L

5.743

...

o-.- .o........

USUARIS A LLEIOA

:

-

Segons Bla81aCar, una quarta
part són conductors 1la resta,
només passatgers.
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Del total, 249.504 són de Bar·
celona 28.951 de Tarragona 1
19.179 de Glrona.

LESCLAUS

Trajectes freqüents
1El35% deis viatges amb orl·
gen Lleida tenen destinació
Barcelona. Aquest trajecte és
el més habitual a Catalunya 1
el quart a tot I'Estat. També
són habituals les rutes cap a
Saragossa, Madrid o el Prat
de Llobregat.

Mitjana de 32 anys
1 L'edat mltjana deis vlatgers

a Catalunya ha passat en els
úhims vult anys de 24 a 32
anys. El 56% deis usuarls són
homes 1el 44%. dones.

La p•glna de vlatges
compartlts dt'la
plataforma BlaBiaCar.

EN PRIMERA PERSONA

«Mai he tingut una
experiencia negativa»
Min~ia Albert
CONOUClORA

1 Va comen~ar sent passatgera
de BlaBiaCar i des de fa diversos
anys és conductora. Resldelx a
Abella de la Con ca des de fa dos
anys i el seu trajecte habitual és
Tremp-Barcelona 1viceversa, sobretot els caps de setmana. Explica que els seus principals com·
panys de vlatge són estudiants
1els 11 euros que 11 paguen pel
trajecte els lnvertelx en gasolina
(el viatge en costa 13, pero 2 se'ls
queda la companyla, Indica). Bla-

Blacar suggerelx un preu, pero el
conductor pot canviar- lo. 'Jo el
mantinc perqué e m sembla raonable' , apunta. Assegura que mal ha
tingut una experiencia negativa,
•a tot estirar, passar el viatge en si·
lenc1, que es fa pesat'. Afirma que
no té vlatgers habltuals, pero si
que amb alguns manté el contacte
de tant en tan t. Recomana utilitzar
aquest servel i per als prlnclplants
aconsella no activar la reserva automatJCa, sinó que siguin ells qui
acceptin o no el passatger, lleglr
les oplnlons d'altres usuarls 1, per
a les dones si no se senten segu·
res, marcar que els viatgers siguin
només dones.
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TURISME STREET ART

El turisme de murals de Penelles
obre restaurants i allotjaments
El poble passa d'un bar a tres i els ve1ns rehabiliten habitatges per allotjar-hi turistes
11 Iniciatives que reactiven el centre de la localitat després de dos decades buit
SEGRE TARREGA
1PENELLES 1 Restaurants

i establíments turístics obren les portes
a Penelles. Intenten atreure els
milers de visitants que hi van
al llarg de l'any pcr vcure les
espectaculars pinturcs muro.ls
que han fet del poble un referent internacional de l'art urbit.
El més recent és un restaurant
inaugural aquesta matoixa sctmana, que ocupa e l loca l d'un
ant.ic taller mecanic. A ixí mateix, l'ajunlamcnt ha (ct obres
al bar de les piscines pcrqu~ pugui obrir duran! tot l'any. Fins
ara, aquest municipi rur·al de
la Noguera només tenia el bar
del casal.
El nou restaurant esta ubicat
al carrer Major, al costal del
cine Kursaal. Tant l'antic taller
meci\n ic com la sala de Jli'Ojeccions van tancar gairebé alllOrn, fa disset anys, i ara els dos
irnmobles tornen a estar oberts
al públic. El primer ha inicial
una segona vida basada en e l
turisme, encara que la decoració
amb peces d'un tractor, una moto i diverses cines rccorda l'ús
original de l'cstnblimcnt, batejat com El Taller. L'altre torna
a exhibir peJ.Iículcs de forma
regular. Tot aixo ha succen en
tol jusi un any, després de dos
decades en que el centre del poble havia qucdat buit.
L'alcaldc de Penelles, Eloi
Bergós, va assist ir dijous a la

Mlllores als abocadors
del PallarsJussa
1TREMP 1El consell coma real
del Pa llars Jussa ha inve rtir
68.775 euros en nova maquinaria, un programa inlormatic i diversos contenidors
pera la mil lora del procés de
gestió de residus a l'abocndor
de Trernp. També ha sol·licilat u na subvcnció de 26.620
euros per poder (er millores
a l'abocador de la Pobln de
Segur.

Campanya per buscar
voluntaris a la Pobla
ItA POBlA DE SEGUR 1La regidoría de Participació C iutadana va posarahircn marxa la
campan ya +'tala Pobla pcr
poder crear una borsa de voluntaria! i d'nquesta manera
col·laborar en diferents projedes del municipi. El voluntariat es coordinara a través
de l'Associnci6 APROP (Associació Pallars Rural Obet·t
al Poblc).

Flnalltzen l'enllumenat
d'una zona de Solsona
1 SOLSONA 1 L'ajuntament

La Inaugu ra ció dijous del nou n sta urantde Pe n e llots.

inauguració del nou t•estauranl.
A lla va cxprcssar la scua satisfacció al constatar que s'obren
nous establiments al municipi,
i l:to va atribuir a l fet que "gent
v::rlenta aposta pel poble".

Els ve'ins, impulsors
En el e as del restaurant, els
impulsors s6n ve'ins de la loenlit al: el propietari de l'antic ta-

ller meciinic i els seus farn ilinrs.
Una vcgada rcbabil itat e l local,
)'han arrendat a una parella de
la comarca. EITalleresta també
imprcgnnt del (estival d'art urbil
Gar Gar, ates que en una fa<;an<l
de l'edifici s'exhibeix un mural
que esta dedicat al campió de
motociclismc de Cervorn, Marc
Mirrquez.
Al marge d'aquesla iniciativa,

alt res velns de Penelles es tan
rehabi litan! habitatgcs buits al
poble ambla inlcnció de convertir-los en allotjaments turfstics.
L'ajuotarnent, per la seua part,
ha convertitun pis en residencia
d'artistes i ha habilita! un alberg
municipal amb una vintena de
pinces pcr poder ofcrir a ls turistes la possibilitat de pernoctar
al poblc.

de
Solsona ha complctn t la
millorn de l'cnllumcnat del
Camp del Serra. El nou sistema consta d'onze punts de
llum de tccnologinled als rccorreguts principals de lazona i quatre més peral carnp
de futbol. La instaHació té un
sistema de control d'cnccsa
lndividua litza da mitjan~ant
detectors de presencia per
poder estalviar energía. D'altra banda, el radar pedagogic
mobil d e la ciutal ha reduit
prop de dos punls el porccntntge de ve hieles amb excés
de vclocitat.

MEDI AMBIENT ESPAIS PROTEGITS

Calvet demanara a Europa
que s'impliqui en l'impuls
del Pare de les Tres Nadons
La trabada de Tavascan reuneix 300 persones
X.R.

llLAOORRE I El conseller de Territori, Damia Calvet, va assegurar ah ir que demanari\ la implicació d'Europa per impulsar el
Pare Pirincnc de les Tres Nacions. Aquesta és una de les arces
protegides transfrontereres més
grans del continent i esril formada pel Pare Natural de I'Alt Pirineu, el Pare Natural Comunal
de les Valls de Comnpedrosa i el
de la Vall de Sorteny (Andorra)
i e l Pare Naturel Régional des
Pyré nées A riégeoises (Franc;a),
que es va crear avui fa un any.
Ca lvet i el presiden! del pa re
frances van acordar impulsar
aquest espai natural. En aquest
context, e l consellcrva assegura r· que demanaran a Europa

"una subvcnció que cns ajudi
pcrque el pare sig u i e l simbo!
d'nquesta no fronte~a". " Hem
de viure i hem de poder explicar
a les generacions futuros que a
través d'iniciativcs com aquesta
e ns farem més grans coma territori", va dir Cnlvel. El conseller va fer aquestes dcclnracions
durant la t robada trnnsfronterera al port de Tavascan, un acte
d'agermanamcnt entre aquesta
FINAN~AMENT

l.'objectiu és aconseguir
fons europeus per poder
millorar aquest espai
natural t ransfronterer

lmatge de la !ro bada transfro nterera a l port de Tavascan, a la qual van asslstlr 300 persones.

poblaci6 del Pallars Sobira i la
seua ve"ina francesa Ustou. En
la jornada van participar uns
300 velns de les dos localitats.
De! del Pare Natuml de I'A lt
Pirincu van assegurar que en
a quest encontre es va plan tejar
" fer tot el neccssari" per dcma-

nar fi nan~ament europeu que
pcrmeti impulsar un projccte
Poctcfa per poder desplegar el
Pare Pirinenc de les Tres Nndons. Per poder elaborar aquest
projcctc, organitzarnn un procés participa tiu entre les corporacions locals i associacions

deis territoris que formen part
d'aquest espni natural protegit
(Catolunya, Andorra i Fran<;a)
per conldxer les accions que
s' bnn de dur a ter me e n a ssumptes com In biodiversitat,
el turisme, el sende risme o la
ramadoria, entre d'altres.
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MUNICIPIS MOBILITAT

Polemica pel
projecte per a un
parquing a Ager
Ala Regala, onja aparquencotxes 11Ve'ins
reclamen canviar-ne la ubicació
R. R.

tar un parquing a la Regala ha
despertat rebuig entre ve'ins
d'aquest nucli d'Ager. L'estacionament est~ previst en una zona on jn apa rqucn cls vch:iclcs
visitants que van al poblc, una
cosa que en ocasions provoca
conflictes: cotxes bloquegen de
vegades les portes de garatges
i magatzems deis voltants, o
impedeixen la sorlida d'allres
nutomilbils aparcnts.
El proj ecte p lanteja posar
ordre a aquesta situaci6, pero
els nfectats no confíen que els
conductors es limitin a aparcar
a les places habilitades i reclamen ins ta l-lar el parqui ng en
una a lira pa rt per allunyar els
cotxes.

L'apa rcamcnt forma part
d'un projecte que la Gene ralitat va posar en marxa durant
el mondot anteriorper cstablir
rutes senya litzades a In Regola
per donar a coni!ixer el patrimoni geologic d'nqucsta zona,
incl.o sa al Geoparc Conca de
Tremp-Montsec.
Els plans elaborats per !'empresa pública Tnfrncstructures.
cat pla ntegen habilitar places
d'estacionament pera un total
de quinze cotxes i un autobús
n la purt alta del poble, en terrcnys d'antigues eres que s6n
de propietat privado. Alguns
veTns jn van comunicar el seu
rebuig d'aquesta iniciativa a
!'anterior equip de govern, que
no va tirar-la endava11t.
Ara el nou consistori ha re-

PREVENCIÓ

TRADICIONS CERTAMEN

SALUT

El consell comarcal
arreglara i netejara
15,5 km de camins

La centenaria Fira de Sant Bartomeu consolida
l'espai D'Gusta i potencia el producte local

Balaguer informara
sobre la prevenció
del mosquit tigre

I LLEIDA 1El consell comarcal
de l a Nog uera arrcglaril
15,5 quilomct rcs de vials
deis m un icipis d'A rtesa de
Segre, la Baronía de Ri alb,
Ponts i Vi innova de !'Aguda
per permct rc el pas de vehieles d'extí nció d' incendis
i mi llorar cls accessos als
punts d'aigua.

1 ARTESA DE SEGREI

Artesa de Segre celebra ent re avui dissab(e
i dernll una nova edició de la
Fira de Sant Bartomeu, con·
cretament la número 576, que
comptnrit amb un centenar de
pa rades d'artcsans, venda de
maquinaria agrícola i vehicles,
estands de comerciants i cntitats locals i estands de degus·

1 BALAGUERI L'ajuntament

ILLEIDA 1El projecte per habili-

pres el projecte de la Generalita! i ha inicial contactes amb
cls propietnris deis tcrrcnys
on estil previst l'aparcament
perque accedeixin n cedi.J· Ies
se ues parccl·les. Pcr In scua
part, els contraris al parquing
a rg umenten que hi ha sol de
propieta t municipal a la Rcgola, coma resulta! d'adquirir i

tació de productes de la terrn.
A més a més, per segona edici6 consecutiva In trnd icional
tira se celebra amb el formal
D'Gusta, i s' hi reuneixen productors i restnuradors de la comarca i ofcrint productcs de la
zona d'alta qua litat en form at
de tapes, vi i cervesa artesana, total costal del tradicional

demolir per motius de seguretat construccio ns que amena·
~a ven ru'i na en uno a lira zona
del poble.
L'alcaJdessa d'Ager, Mireia
Burguós, es va mostrar partidaria de mantenir la ubicació inicialment prev is ta i va
explicar que qualsevol can vi
suposn ria alterar un projccte

queja ha elabo1·at perla Genera litat. La proposta inclou
dos rccorrcguts senya litzats
des del pll•·quing per !'interior
del poble. L"alcaldessa va asscnynlar q ue tot jusl implic:~
obres al poble, tan sois sera
necessaria la delim itaci6 de
les placcs d'cstacionamcnt i la
col-loca ció d'a lguns cartells.

sector del meló. Paral-lelament,
es desplegaran una vinte na
d'activitnts dirigirles a tots els
públics.
Pera la ca nalla, hi haura ludotcca,jocs i espcctacles, i pe1
als més grans, la trobada de
puntaires i el debut de la colla
gegantcra, a més de cercavila,
concu rsos i e xhibicions.

de
Bnlaguer comenc;ara a repartir la set ma na que ve
díptics informatius peral
control del mosquil tig re.
Els díptics rccuJlen Ülfo•·mació basica sobre com tractar
les picades 1 evitar la proüJcració d'aquesta espl!cie
invasora d'Asia.

S
Reserva els teus vals, amb una setmana d'antel·lacló,l continua ln1ormat duranl les vacances
913 2480 001

Segra (c/del Riu 6,

U~l da)

Tohlla , _ t i a •• Utida. Ba•e~lo•• cilfllt
Ptowfncla d• T•ntaon:a:
NIMLIIa. (llM ~ Con1am10a. (U~II. El PMIIO, 9\otnd'<t' flx. u PMGa.
LAlnel- dllrolll. LMlplllla,liiPi'IJI di ~o.. Mo~mi Pllijt.
del Clnp,
f'lldcs. AM, Aodllk Bri. Sllou. 61111 c..la 4t la Nlllta. Satlll Colon1l ciJ OlicniL

Wolt-

Stcwr4t CRIIl f.lmQool. 'Jcmdmlll¡(~ TQilllA. ~ 1\1\móodl.
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PATRIMONI RESTAURACIÓ

CONCERT

Llum verda a reformar el pont d'Aiós

Mireia Vives i Borja
Pena Iba, avui a
la Torre de Rialb

Les obres al viaducte romanic donaran inicien uns deu dies 11 L'arquitecte de la Diputació
de Lleida va donar ahir el vistiplau, a falta d'un "simple tramit administratiu"

1 LJI BARONIA DE RIALBI La veu i

la guitarra de Mircia Vives
i Borja Penalba es deixaran
sentir avui dissr1bte (20.30, 5
euros) en un recital a la masia
de la Pedra de la Torre de Rialb, al municipi de la Baronia
de Riolb, en la segona edició
del festival Música i Paraules.
El duo valencia acaba de produir el seu nou disc, Ctm~otu
defercamí,

A.S.C.
1AlT ANEUI El rentat d'imntge del

pont roman ic d'Aiós d'lsi l, al
municipi paliares d'Alt Aneu,
"donara inicia comen~aments
de seternbre", va explicar nhir a
SEGRE l'arquitecte de la Diputnció de Lleida, Gernrd Fontnnals, Com java nvan~ar aquest
diari, Fontanalsesva reunirdijous a l'entitat municipal amb
l'nlcaJde pcdani, Guille m Esteban, i !'empresa enca rregada de
les obres, i va donar llum verda
nlo restaurnció del viaducte, "n
fa lta d'un simple tramit administratiu per part de !'e mpresa
contractadn", va assegurar Esteban en al,lusió a Construccions
Tornaset.
Tanmateix, la restauració de
les polcmiques baranes revestides de cirnent per !'anterior
govern m\•nicipal d'Alt d'Aneu
haura d'esperar una mica més, i
és que en aquesta primera fase,
va lorada en 36.500 euros, l'actuació se cent rara a consolidar
la volla interior del pont, molt
deteriorada perles inclemcncies metcorolbgiques, i l'adequació deis laterals. Aixf, el
pont completament restaura!

CINE

'Masterclass' i
projeccions avui
al Mostremp
1TREMP 1La tercera jornada del

festival de cine rural Mostremp arrancara avui a La
Lira de Tremp amb una masterclass n cil rrecdel productor David Casas (11.30). A la
tarda, el públic podra veure
projeccions de curls de les
seccions Pallars-Ribagor~a
(17.30) i oficial (19,30). A la
nit, una novetat d'aquest any,
sessió golfa nmb el (iJm Turbo K id (23.00).

les polemlques baran&s revestid es de clm&nt es r&stauraran l'any qu• ve durant la segona fa u.
ta l comes va construir al segle

xn no podra apreciar-se finsal

2020, al finaliLzar la segona fase
omb la rcslauració deis accessos
adjaccnts.
"L'actunció n la part interior
del pon! és la més urgent. 1 en-

cara que no perilla la seua estabilítat, ha perdut molt material
a lllarg deis anys", va explicar
Fontana ls, que va destacar que
"es tracta d'una construcció
molt bonico, amb un va lor patrimonial únic",

La durada de les obres prevista pera aquesta pr·imera fase és
d'uns dos mesos, i fins al'ncabament, al cimcnt s'hi sumar~ un
altre elemenl un pel dissonant:
una bastida d'uns vuit metrcs
sobre el llit del riu.

PRESENTACIONS LUBRES

lsona homenatja el "seu
fotograf" Josep Durany
IISONAICONDADEUAI La sala d'ac-

tos del Cafe Modcrn d'lsona
va acollir ahir la presentació
delllibre Inwtges d'una vida.
joscp Durtmy, a cil rrec deis
seus dos autors, Jordi Duran y
i Albert Prats. Es tracta d'un
recopilatori de material gralic
del fotograf amateur i vcí del
municipi, Josep Durany (19192018), creat a partir deis 7.000
negaliusen35 miJ.I(metresque

els germans Duran y van donar
el2011 a I'Arxiu Comarcal del
Palla rs Jussa.
La prescntaci6 va servir així
mateix coma homenatge a l fotogra f, que va deixar lsona de
petit amb la seua famflia i es
va insta! lar a Barcelona, sense
perdrc rnoi el vincle nmb el seu
poble natal., Ah ir, els velns l' hi
van recompensar omplint ln sala
de gom o gom.

Oesen&s de ve't'ns d'lsona van asshtlr ahlr a la presentacló del lllbr~ sobre Josep Ourany.
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