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POLÍTICA CATALANA 

Torra afirma al Parlament que 
"ha arribat l'hora de plantar-nos" 
Es pregunta com es pot establir un diàleg i inhabilitar un interlocutor li Demana 
a l'independentisme un espai per debatre com negociar amb Madrid 

AGÈNCIES 
I BARCELONA I El president de la 
Generalitat , Quim Torra, va 
obri r a hir la sessió a l Pa rla 
ment advert int que "desobei
rà" la decisió de la Junta Elec
toral Central (JEC) si així ho 
avalava la Cambra, perquè "la 
desobediència davant dels atacs 
a la democràcia" és una "obliga
ció". "Ha arribat l'hora de plan
tar-nos", va afeg ir. "Una Junta 
Electoral escollida per partits i 
per un sorteig pretén inhabili
tar-me. No ho permetré si així 
ho decideix aquest Parlament", 
va insistir el president. 

Segons Torra, " la desobed i
ència davant dels atacs a la de
mocràcia, davant de les injus
tícies i e ls abusos, no és només 

Manifestants 
aconsegueixen 
accedir al parc 
de la Ciutadella 
I BARCELONA I Manifestants con
cent rats al voltant del parc de 
la Ciutadella en resposta a la 
convocatòria de l'Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) van 
trencar ahir dels accessos prin
cipals al parc i van aconsegui r 
accedir-hi. La concentració va 
coincidir amb el ple ext raor
dinari i e l president va sortir 
de la Cambra per saludar-los. 
Va n mantenir la concentració 
al pa rc mentre un cordó dels 
Mossos d 'Esquadra custodia
va l'entrada i l' helicòpter de la 
policia catalana sobrevolava la 
zona. Alguns manifes tants van 
increpar diputats que accedien 
a l Parlament i van mostrar el 
seu suport ferm a Quim Torra, 
rebutjant de ple qua lsevol deci
sió en contra de la seua figura 

un dret, sinó una obligació per a 
qualsevol governant i ciutadà", 
i ha de ser "un deure per a qual
sevol president d'un pa ís", per 
la qual cosa pensa "continuar 
sent pres ident de Catalunya i 
diputat" si així ho ratificava el 
Parlament. 

El discurs també va servir 
a Torra per criticar l'acord de 
governabi litat amb el PSOE 
assoli t pels republicans d 'Oriol 
Junqueras per investir Pedra 
Scl nchez després de la decisió 
de la JEC, que demana substan
ciar la seua inhabi litació: "Es 
pot dialogar i a lhora inhabilitar 
l'interlocutor?". Va recordar que 
alguns partits estan plantejant 
un nou rumb en les relacions de 
Catalunya i la resta d'Espanya, 

que va av isar que tenen "u na 
oportunitat per demostrar si la 
seua proposta és honesta" en el 
ple que s'estava celebrant ahir 
Pa rlament i que va tenir lloc a 
petició de Torra per rebutjar la 
decisió de la JEC i ratificar-lo. 

"Ara que es vol configurar 
un govern a Madrid es tablint 
un dià leg, és hora de saber si 
la repress ió s' ha acabat i si és 
rebutjada i condemnada. Si els 

LADENÚNClA 

Quim Torra va iniciar el 
discurs al Parlament 
denunciant un 
"cop d'Estat" 

partits que volen formar govern 
a Madrid continuen tolerant la 
repressió, corn hi podrem confi
ar?". "Es pot fer dià leg i alhora 
inhabilitar l'interlocutor? Corn 
podria dia logar el Govern lla
vors?", va subratllar Torra, que 
va exigir al Parlament posicio
nar-se amb claredat per deixar 
constància que la Cambra ca
ta lana és sobirana i no un mer 
mecanisme autonòmic, segons 
les seues paraules. 

"Gàbia per als catalans" 
Després de titllar e l marc 

constitucional de gàbia per als 
catalans, va demanar a l'inde
pendentisme un espai per deba
tre com negociar amb el Govern 
centra l. 
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El municipalisme 
respondrà a 
l"'atacala 
democràcia" 
• L'Associac ió Cata lana 
de Municipis (ACM), la 
Federació de Mu nicipi s 
(FMC) i l'Associació de 
Municipis per la Indepen
dència (AM I) van rebut
jar a h ir les decisions de 
la Junta Electoral Central 
(JEC) d'inhabilitar Quim 
Torra i de rebutjar que 
s'acrediti com a eurodi
putat Oriol Junqueras. 
Van explicar en un comu
nicat conjunt que les tres 
entitats municipalistes ja 
han començat a treballar 
per articular una respos
ta de manera "conjunta, 
uni tària i àmplia contra 
aquest nou atac a la demo
cràcia i a les institucions 
catalanes". 

D e mome nt, les tres 
e nti tats preveue n pre
sentar una moció conjun
ta aquest dimarts al llarg 
del matí. 

per la Junta Electoral. Quim Torra es va atansar a saludar els manifestants que van accedir al parc de la Ciutadella davant del Parlament. 

Mostres de suport 
al president en 
diferents localitats 
1 TREMP 1 Les mostres de suport 
al pres ident Quim Torra s'han 
traduït en manifestacions i con
centracions en diferents punts 
de la geografia lleidatana . Si al 
diar i d 'ahi r recollíem les que 
hav ien tingut lloc a la ciutat de 
Lleida i la capital de l'Urgell , 
ara s'hi ha de sumar la que va 
reun ir desenes de persones a la 
localitat de Tremp. 

A la ciutat de Barcelona, la 
concentració més gran va tenir 
lloc ah ir a les portes de laCam
bra catalana. 
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MOBILITAT FERROCARRIL 

FGC pagarà gairebé mig milió en cursos per 
assegurar-se maquinistes al tren de la Pobla 
Forma més personal davant de la constant marxa de conductors d'aquesta línia a Renfe li Els acredita 
per circular pel tram d'l,9 quilòmetres propietat de l'Estat, però no per tota la xarxa d'interès general 
E. FARNELL I REDACCIÓ 
¡LLEIDA 1 Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) pagarà gaire
bé mig milió d'eures per asse
gurar-se maquinistes a la línia 
de la Pobla. Es la quantitat que 
destinarà durant el proper any 
i mig a cursos per acreditar per
sonal per circular pels primers 
1,9 quilòmetres de vies a Lleida. 
Aquest és l'únic tram de propie
tat estatal d'aquesta infraestruc
tura i forma part de la Xarxa 
Ferroviària d 'Interès General 
(RFIG, per les sigles en castellà). 
És necessari un títol específic 
per circular-hi i FGC ha tingut 
fins ara dificultats per disposar 
de maquinistes que el tinguin. 
Molts acaben marxant a Renfe 
a la recerca de millors salaris i 
condicions laborals. 

L'empresa Alsa Ferrocarri l 
SA és l'adjudicatària de la for
mació als maquinistes de la línia 
de la Pobla per un període d'un 
any i mig i un cost de 465.850 
euros. Actualment, FGC té cinc 
maquinistes amb t íto l B, que 
poden circular pel tram de via 
estatal, i dotze amb habi litació 
pròpia per a la resta de la lín ia, 
segons fonts de l'operadora. 
Tanmateix, l'informe que jus
tifica l'adjudicació detalla que 
les convocatòries d'ocupació de 
Renfe "provoquen que personal 
de conducció de FGC marxi~> 
i que processos de selecció de 
personal de Ferrocarrils "no 
donin el resultat esperat". 

L'informe dóna per descomp
tat que "a curt termini" els ma
quinistes amb títol per a circular 
per la xarxa d'interès general 

LA DADA 

465.850 
EU ROS 

És l'import del contracte de for
mació per als maquinistes de 
la lín ia de la Pobla adjudicat a 
l'empresa Al sa Ferrocarril i que 
durarà un any i mig. 

DENÚNCIA COMUNICACIONS 

Roben cable dos vegades 
en 7 dies a la vall del Corb 
I VALLBONADELESMONGESI La vall 
del Corb ha patit el segon ro
batori de cable de telèfon en 
menys d'una setmana, fet que 
va tornar a deixar alguns veïns, 
com els dels Omelis de na Gaia, 
Vallbona de les Monges i Llo
renç de Rocafort, sense servei 
telefònic, segons van confirmar 
fonts de Movistar. La compa
nyia va explicar que es tracta 
d'un robatori de cable de coure 
en un tram d'un quilòmetre i va 
avançar que ja estan trebal lant 

per tornar a restablir el servei 
al més aviat possible. Tant la 
companyia com l'ajuntament 
ja han denunciat els fets als Mos
sos d'Esquadra. 

Aquest segon robatori de ca
ble arriba després que diferents 
pobles de la vall del Corb, com 
Belianes, Vallbona de les Mon
ges, Maldà i els Omelis de na 
Gaia, estiguessin uns deu dies 
sense telèfon fix ni internet, del 
12 al22 de desembre per un al
tre robatori de cable. 

"també se n'aniran a Renfe" i 
valora que la conjuntura actua l 
de la línia pel que fa a personal 
"no és sostenible en el temps". 

A la recerca d'estabilitat 
Davant de la perspectiva 

d'haver de formar de manera 
constant nou personal a mesu
ra que d'altres van marxant, 
FGC ha obtingut e l vistip lau 
de l'Agència Estatal de Segure
tat Ferroviària per a un pla de 
formació específic, l'objectiu del 

qual és dotar els maquinistes 
d'una certificació "restringida" 
al tram estatal de la línia de la 
Pobla. 

És a dir, permetria circular 
pel tram de vies es tatals des 
de Lleida, però no per la resta 
de l'RFIG. Així ho apunta l'in
forme de la contractació, que 
assenyala que el ministeri de 
Foment ja tramita un canvi en 
la normativa per incorporar 
aquest tipus d'acreditacions, 
fins ara inèdites. 

LES CLAUS 

Xarxa d'interès general 
I Els primers 1,9 km de vies de 
la línia de la Pobla des de Lleida 
formen part de la Xarxa Ferro
viària d'Interès General (RFIG, 
per les sigles en castellà). És un 
tram compartit amb la línia de 
Manresa i no es va transferir a la 
Generalitat quan es va fer cà r~ 

rec del tren de la Pobla. 

Acreditació especifica 
I Els maquinistes requereixen 
un cert ificat específic (cate
goria B) per ci rcular per I'RFIG. 
Només part dels de la línia de la 
Pobla el té, i la plantilla ja ha ini
ciat cursos per obtenir una cer
tificació restringida, que només 
els permetrà circu lar pe l tram 
lleidatà. 

Transvasament de personal 
I La plantill a de la Pobla es re
geix pel conveni d'activitats de 
muntanya de FGC, la remune 
ració del qual és menor que el 
del personal ferroviari de Barce
lona. Plantilla i FGC van pactar 
millores, si bé no equipararan 
maquinistes barcelonins i llei 
datans. Això afavoreix la marxa 
d'aquests últims a Renfe. 

Empreses externes 
I La marxa de maquinistes de la 
Pobla ha portat FGC a contrac
tar Al sa Ferrocarril per conduir 
el Tren dels Uacs i a incorporar 
personal procedent de la firma 
Captrain. 

TALLER 

Netegen els nius 
de la Banqueta 
de Juneda 
1 JUNEDA 1 L'Associació la Ban
queta va estrenar divendres un 
taller de neteja de caixes niu i 
insta J.lació de menjadors per a 
ocells a l parc de la Banqueta. 
L'activitat, emmarcada d ins del 
programa Banqueta Xics, es va 
desenvolupar al Salt Desfet i va 
comptar amb la col·laboració 
de l'AMPA de l'Escola Manuel 
Ortiz. L'objectiu era fer pedago
gia amb les aus del parc i deixar 
le~ caixes niu a punt per a la 
pnmavera. 

cfarre
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TREMP 
Ajuntament ................. 973650005 
CAPUrgències . ...... . . . . . . . 973652828 
Hospital Comarcal del Pallars . 973 65 22 55 

URBANISME PATRIMONI 

Creu Roja ............... . ... 973652954 
Servei d'ambul:.ncies ••• . .•.. 973 65 10 00 
Farmàcies . . . . . . .. Martfnez .. 973 65 00 32 
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes .. 973650138 
. ..... . . . . . ... . . . . . . . Nova .. 973652525 

Taxis . . . . . . ... . . . . Bonsom .. 973 65 09 29 
. . ... . . . ..... . ..... Públics .. 973650952 
.............. Xavier&dia .. 973651678 
Correus ..................... 973 65 03 09 

Pallars 
Inem ................ . .. 973650765 
Bombers ...• . •.•...•.....•. 973 65 08 80 
Urgèfld esMossos . . . .... .. .... .. .... . 112 
Mossos d'Esquadra . . .... . . . 973658800 
LA POBLA DE SEGUR 
Ajuntament. . ..... 973 68 00 38 
Oficina municipal turisme . . 973 68 02 57 
SORT 
Ajuntament ............. .. .. 973 6200 10 

Creu Roja . . ........ . .. 973620164 
Servei d'ambul!lncies ........ 90410 71 07 
Farm!lcia .. .. T. Mallorqués . . 973 62 00 65 
Taxis .... OiazdelaFuente . . 973 250104 
.... .. ..... .. .... .. Solanes .. 973621459 
............ . ... . . . . Colom . . 973620733 
.. .. ... ..... .. .. .... Obiols .. 973620451 
.................. Baldomà .. 973621043 
Correus ..................... 973620241 

SEGRE I 
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Escolade Piragüisme ........ 973620775 
Jutjat de Pau . .. ............. 973620167 
Bombers ..... .... .... .. .... . 973 62 00 80 
Mossos d'Esquadra . . . .. ... . 973 65 88 85 
ESTERRI D'AN EU 
Ajuntament .. .... .. ......... 973 62 60 OS 
Bombers . . ........... . . . ... 973 62 60 82 
LLAVORS I 
Ajuntament ................. 973 62 20 08 

Primeres obres per potenciar la 
Pobla com a Porta del Pirineu 

ARTESANIA 

Normativa 
per regular les 
fires a Sort 
I SORT I El consistori de Sort 
ha elaborat una nova nor
mativa per regu lar les fires 
d'artesania, que reuneixen 
productors del Pallars Sobi
rà i comerços de productes 
quilòmetre zero. El muni
cipi requerirà una partici
pació mínima de cinc para
des per celebrar qua lsevol 
fira. En cas que no s'arribi 
a aquest mínim , els inte
ressats podran ocupar la 
via pública per fer venda 
ambulant sense fer servir 
la denom inació de la fira. 
A més, la taxa per una pa
rada de tres metres lineals 
serà de 10 eu ros al dia i ca
da metre addicional costarà 
4,2 euros. 

El projecte té 461.806 euros d'ajuts de la Diputació i la taxa turística 
REDACCIÓ 
llA POBLA DE SEGUR I Les obres per 
modernitzar el parc Alcalde 
Boixareu de la Pobla de Segur 
hauran de finalitzar en les prò
ximes setmanes. L'ajuntament 
completarà així la primera eta
pa d 'un projecte més gran, que 
inclou diferents actuacions per 
impulsar el paper de la loca
litat com a Porta del Pirineu. 
Aquest és el nom de la iniciati
va que pretén potenciar l'atrac
tiu turístic del municipi. 

La reforma del parc repre
senta una inversió de 375.363 
euros. Es du a terme gràcies 
a una subvenció de 350.000 

SALT A sossrs 
El Parc dels Raiers rebrà les 
barques de ràfting una 
vegada s'hagi fet el sa lt 
a la presa de Sossís 

euros procedent del cobrament 
de la taxa turíst ica de la Ge
neralitat; i dos més de la Di
putació que sumen un total de 
111.806 €. 

Està previst que la segona 
fase, ja en licitació, s'iniciï a 
fina ls de març amb un pres
supost d'aproximadament 
350.000 euros. Inclou inter
vencions en el conjunt moder
nista de Casa Mauri, un dels 
principa ls atractius turístics 
de la Pobla , a més d'accions 
vinculades al nou Centre de 
Mobilitat Sostenible l'Esta
ció i el ràfting al riu Noguera 
Pallaresa. 

A l'Estació, es crearan apar
caments al voltant de l'edifici 
principal per facilitar que els 
visitants hi deixin els vehicles 
i segueixin a peu o amb bici
cleta. A més, es recuperaran 
diversos elements del patri
moni ferroviari i es dotarà a 
l'equipament de wifi i punts 
de recàrrega per a vehicles 
elèctrics. 

Pel que fa al riu, habilitaran 
el Parc dels Raiers com a punt 
de recepció de les embarca
cions de ràfting, que podran 
arribar fins allà quan s'habiliti 
la rampa per a embarcacions a 
la presa de Sossís. 

Segre us convida a veure el 

Gran Circ Acrobàtic 
Nacional de la Xina 
lm.~t!C e'Sp+!(.ldtUI~ r~ rWrn'!fO'S. acto bàCK5 
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EDUCACIÓ 

Mig milió 
pera parcs 
naturals 

Encara en estudi la consulta sobre 
el nom del passeig de Josep Borrell 

I LLEIDA I El departament de 
Territori ha tret a concurs el 
servei d'informació i educa
ció ambiental als parcs na
turals de Catalunya, per un 
termini de tres anys pror
rogable a quatre i amb un 
pressupost de licitació de 
cinc milions d'eures. Per als 
parcs de l'Alt Pirineu i del 
Cadí-Moixeró a la zona del 
Pallars Sobirà, està previst 
un pressupost de 205.491 
euros. Un altre lot que in
clou l'extensió d'aquest s 
mateixos parcs a l'Alt Ur
gell preveu una inversió 
que ascendeix a un tota l 
de 329.485 eu ros. 

• La consulta per decidir si 
el passeig dedicat al minis
tre socialista Josep Borrell, 
originari de la Pobla de Se
gur, conserva aquest nom o 
és rebatejat com 1 d'Octubre 
es troba "en fase d 'assesso
rament jurídic" mé s d'un 
any després de plantejar-ho. 
Així ho va explicar l'alcal
de , Marc Baró. La regidoria 
de participació ciutadana ja 
analitza els termes i les con-

dicions que regiran la votació 
per estalviar-se "denúncies o 
impugnacions". 

La iniciativa va sorg ir 
després de les crítiques del 
ministre al moviment inde
pendentista i la placa amb el 
seu nom al passeig ha desapa
regut almenys en una ocasió. 
La proposta, debatuda per 
primer cop en un ple el se
tembre del2018, va ser criti
cada per l'executiva del PSC. 
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VIDAL VIDAL li DIA DE REG 
DIUMENGE, 5 DE GENER DEl2020 

Una broma pesada 
-) poètica", s'exclama, un punt indignat. És 

a dir, que no n'h i fa gens, perquè al cap i 
a la fi aquella grisor condensada "és allò 
que ens impedeix de veure el sol, la bar
rera que ens separa de la llum, els colors 
pansits, les cares pàHides, el baf congelat 
i la roba que no s'asseca". 

S 
en tint alguns conveïns i, sobretot , 
conveïnes, com la meva perru
quera, en els quals un cert esperit 
romàntic -amarat sovint de nos

tà lgia d 'hive rns més joves- s'imposa a 
possibles tendències depress ives, diria 
que no l'acaba d'encertar del tot l'Ignasi 
Revés quan, al seu fl amant dietar i Sol 
ponent, editat per Pagès, assegura que 
"a la gent de Ponent no ens agrada la bro
ma". I consti que l'escriptor de Sarroca 
de Lleida empra aquest mot polisèmic 
broma-, igual que deuen fer al seu poble 
i en altres localitats dels encontorns, com 
a sinònim de boira. 

Ens agrada o no ens agrada? Bé, potser 
sí, a bastants, però només una estona. 
Posem que a primera hora , a condició que 
cap a migdia el cel s'aclareixi. Jornades 
senceres, ja no dic successives, enfosqui
des per l'opac i humit meteor, acaben per 
avorrir, fastiguejar i fe r-ne renegar els 

Com es poden 
conservar alegria, 
optimisme, moral 

La boira o la broma afecta no només el 
paisatge exterior, tant rural com urbà, de 
les nostres contrades (que ignoro si per 
aquest precís motiu s'inclouen en l'àrea 
geogrà fica coneguda com a "depressió 
central '' de Catalunya), sinó també el 
paisatge interior dels soferts nadius o 
nouvinguts que l' habiten - els primers 
encara tenim justificació o excusa-, més 
en concret el seu es tat anímic (qui ha 
dit que som una nació sense estat, par
lant de polisèmies?). Perquè, com es pot 
aguanta r la broma? es dema na Revés. 
Una pregunta retòrica. Com es poden 

i ganes de llevar-se 
cada matí, sabent 
o intuint la freda? 

més enfervorits pa rtidari s del fenomen cl imàtic tingut 
per nostrat, típic o emblemàtic de la vall del Segre. En 
tot cas, com sosté Revés a l seu llibre, qui es complau 
amb boirades és per força algú que no ha anat ma i a 
collir olives amb broma plana, en versions pixanera o 
gebradora. "Em fa molta gràcia escoltar que la boi ra és 

bon rea 

conserva r alegria , optimisme, moral i 
ganes de llevar-se cada matí, sabent o intu int la freda 
mortalla que ens espera al defora? Només d'una ma
nera , es respon l'escèptic sarroqu í: cultivant un humor 
proporcional a la magnitud de l'agress ió atmosfèrica. 
Un humor sec, obac, espès, inclement, bèstia, de boca 
torta i astracanada. La broma contra la broma. 

privat 
L'infern 
de Dante 
El que va ser candi
dat per lleida del PP 
les passades elec
cions, Dante Pérez, 
es va convertir ahir 
en protagonista del 
debat d'investidura 
sense ni tan sols ser 
al Congrés. Tot va 
començar amb un 
tuit del diputat d'Uni 
des Podem Pablo 
Echenique, que va dir 
que Abascal només 
podria superar Pablo 
Casada usi pujava a la 
tribuna amb pistola". 
El lleidatà li va etzi
bar: "la pregunta és: 
I tu, com hi pujaràs?". 
El líder d'Unides Po
dem, Pablo lglesias, 
va exigir a Casada 
que el candidat del 
seu partit "es disculpi 
i retiri el tuit ~ perquè 
"la dignitat del Con
grés i el respecte que 
ens devem ho reque
reix ~. Però Pérez va 
seguir fent broma: 
u Em refereixo a si 
[pujarà] amb pistoles, 
amb arc o amb què. 
No em malinterpre
tin." Als que li van de
manar que l'esborrés 
i demanés perdó, va 
respondre: "Demà." 

la imatge 
del dia 
Els Reis ja tenen 
totes les cartes 
El gran camarlenc va 
recollir ahir les últimes 
cartes per als Reis Mags 
a lleida, que aquest 
any seran més paritaris 
que mai. I és que aques
ta nit també hi haurà 
Reines Magues repartint 
regals i il·lusió entre els 
més petits. 

l'ascensor 

o 
Elena Rúbies 
Aquesta graduada en 
Enginyeria Mecànica 
de l'Escola Politèc
nica Superior de la 
U dL ha dissenyat un 
robot low-cost amb 
finalitats educatives. 

o 
Marc Baró 
Puja l'alca lde de la 
Pobla de Segur, que 
ha iniciat les obres 
per convertir-se en 
la Porta del Pirineu 
i aix í consolidar el 
potencial turístic. 

Scott Morrison 
El primer ministre 
d 'Austràlia ha ges
tionat pèssimament 
la crisi derivada dels 
focs incontrolats, 
que ja han causat 
vint-i-tres morts. 

Dante Pérez 
No tot va l en política 
i ahi r el candidat 
del PP per Lleida es 
va burlar del dipu
tat Pablo Echenique 
per necessitar una 
cadira de rodes. 
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