
La Paeria treu a licitació el 
pas de vianants de Príncep de 
Viana amb Corts Catalanes
La nova cruïlla amb semàfors ha estat una llarga 
reivindicació de quatre anys dels veïns del Clot
La Paeria ha tret a licitació la 
realització de l’obra del pas 
de vianants amb semàfors 
a la cruïlla dels carrers 
Príncep de Viana amb Corts 
Catalanes, una actuació 
urbanística reclamada des 
de l‘abril del 2016.

Lleida
XAVIER NADAL  
El pressupost de la licitació del 
nou pas de vianants al barri del 
Clot és de 21.513,68 euros (IVA 
inclòs) i la durada del contracte és 
d’un mes. El termini de presenta-
ció d’ofertes finalitza el 4 de juny. 

Els veïns del Clot porten des 
d’abril del 2016 reivindicant 
aquest pas de vianants amb di-
ferents actes festius, atès que 
és un indret en què molta gent 
creua pel mig de Príncep de Via-
na per arribar a la Plaça del Tre-
ball posant en perill la seva inte-
gritat física. De fet, el president 
de l’Associació de Veïns del Clot 
i Confluències, Manel Rodríguez, 
va dir que ha estat una de les 
primeres accions reivindicatives 
dutes a terme per l’entitat que 
ha acabat resolent-se després de 
molts mesos de lluita. “Sabíem 
que hi havia una partida pressu-
postària per al 2020, segons ens 
va comunicar la regidora de barri 
Marta Gispert, però ara la licita-
ció de l’obra és una gran notícia 

per al bé de la zona i de tots els 
veïns que s’hi han deixat la pell 
perquè aquesta millora urbanís-
tica tiri endavant”, va concloure 
Rodríguez. 

Ara, l’Associació de Veïns del 
Clot i Confluències demana un 
altre pas de vianants a l’altura de 
l’encreuament entre Príncep de 
Viana i Paer Casanoves i que la 
zona propera a la Plaça del Treba-
ll es converteix en prioritària per 
als vianants, amb la reducció del 
trànsit de vehicles i l’ampliació de 
les voreres. 

L’entitat veïnal també reclama 
des de fa temps un centre cívic, 
una llar o casal de jubilats, una 
escola bressol municipal, una es-
cola d’educació secundària o una 
atenció social o primària sanitària 
de proximitat. 

D’altra banda, l’Ajuntament 
de Lleida va treure ahir a licitació 
una altra vella reivindicació veï-
nal de la ciutat de Lleida com és 
el subministrament de l’equipa-
ment electrònic necessari per es-
tablir zones wifi en centres cívics 
de l’Ajuntament de Lleida i la seva 
instal·lació en el marc del progra-
ma europeu WiFi4EU. El pressu-
post de la licitació és de 15.000 
euros -que serà abonat per la 
Comissió Europea-, les ofertes 
es poden presentar fins a l’11 de 
juny i el termini d’execució és del 
29 de juny al 31 d’agost. 

FOTO: Aj. Bellpuig / Un pas de vianants pintat amb els colors LGTBI 

L’Ajuntament de Bellpuig està 
fent una actuació al pas de via-
nants de la zona de l’Institut Lo 
Pla d’Urgell en un àmbit en què 
s’ha reordenat tota la circulació 
de vianants pel perill que supo-
sava la zona pel que fa a la se-
va circulació. Per visibilitzar el 
compromís del municipi amb 
la lluita pels drets del col·lectiu 
LGTBI, s’ha pintat un dels pas-
sos de peatons amb els colors 

de l’Arc de Sant Martí. La reor-
denació del trànsit de vianants 
al voltant del centre educatiu 
es va fer mitjançant un procés 
participatiu amb els alumnes 
de l’Institut Lo Pla d’Urgell que 
en són els principals usuaris. 
Per mitjà de diferents vídeos, 
els alumnes es van conscienciar 
de les situacions de perill que 
es poden afrontar si no es com-
pleixen les normes. 

Compromís de l’Ajuntament de 
Bellpuig amb el col·lectiu LGTBI
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Bielorússia 
tindrà un 
stand a la Fira 
Agrària de 
Sant Miquel

UP denuncia 
desequilibris 
en la cadena 
de valors      
de la fruita

El cònsul lleidatà de Bielorússia 
a Catalunya, Cristian Balcells, 
es va reunir ahir telemàtica-
ment amb el director general 
de Fira de Lleida, Oriol Oró, per 
tractar la participació d’aquest 
país centreeuropeu com a con-
vidat a l’edició d’enguany de la 
Fira de Sant Miquel, que tindrà 
lloc del 24 al 27 de setembre. Hi 
haurà un stand amb empreses 
de maquinària agrícola de Bie-
lorúsia, la visita de l’ambaixa-
dor i altres autoritats del país i 
s’està plantejant organitzar un 
fòrum amb empreses bielorus-
ses i espanyoles.

UP ha tornat a denunciar el 
“desequilibri” en la cadena de 
valor de la fruita, que “perjudica 
a productors i a consumidors”. 
Remarca que en situacions de 
crisi com l’actual “aquest des-
equilibri s’incrementa perjudi-
cant la ciutadania, que també 
pateix els abusos d’uns pocs 
que guanyen molt”. El preu de 
la poma ha caigut en origen un 
7% al març i un 2% a l’abril, res-
pecte a fa un any, mentre en la 
baula majorista s’ha incremen-
tat un 12% i un 19%, respectiva-
ment, i el consumidor ha pagat 
un 6% i un 8% més.

El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat licitarà la redacció del 
nou projecte bàsic i del projecte 
constructiu de la millora de la in-
tegració urbana del tren de Llei-
da-la Pobla al seu pas per la ciutat 
de Balaguer. 

Els documents definiran les 
actuacions necessàries per la im-
plantació d’un sistema de tramvia 
al pas pel nucli urbà, tot recollint 

les peticions de la Paeria de Bala-
guer de desplaçar les andanes de 
l’actual estació de Balaguer per 
permetre la continuïtat del carrer 
Sant Crist. 

Les noves andanes de l’equi-
pament ferroviari, que estaran 
equipades amb marquesines, 
s’emplaçaran en el tram situat 
entre el carrer Tarragona i el Pas-
seig de l’Estació. 

Liciten el projecte pel tren 
tramvia a Balaguer i per la 
reubicació de les andanes

L’edifici existent es mantindrà 
en el seu lloc actual i, pel que fa a 
la superestructura de via, es pre-
veu col·locar via en placa en tot 
l’àmbit de l’actuació. La redacció 
dels dos projectes es licita per 
225.000 euros i un termini de 12 
mesos. 

Aquesta actuació d’integració 
urbana a la ciutat de Balaguer, 
que permetrà millorar la permea-
bilitat d’un costat i altre de la via 
i superar la barrera que suposava 
per enllaçar cap a l’antiga Inpac-
sa, suposarà una inversió estima-
da en 10 milions d’euros quan 
el Govern de la Generalitat liciti 
l’obra de construcció. FOTO: Territori / Recreació del tren tramvia a l’estació de Balaguer
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HOCKEY PATINES

Se va el portero, nace el mito
El trempolí Lluís Tomàs deja el hockey a los 34 años “en el 
momento oportuno” como héroe de los dos títulos europeos
Lluís Tomàs deja un cráter 
en la portería del Llista 
Blava después de que ayer 
hiciera oficial su retirada 
del hockey después de 12 
temporadas en el Llista, las 
últimas diez consecutivas.

Lleida
DAVID BACHILLER
“Recuerdo que cuando volví a ca-
sa (en la temporada 2009-2010) 
nos sentamos en una mesa a de-
cidir si el club desaparecía o se-
guíamos adelante y me voy con 
dos títulos europeos, la entidad 
estable con un proyecto deporti-
vo y en equilibrio con el hockey, 
al que he dado mucho pero que 
también me ha devuelto mucho”. 
Con estas palabras resumió ayer 
el portero del Llista Blava, Lluís 
Tomàs (Tremp, 7-6-1986), a pun-
to de cumplir 34 años, el fasci-
nante viaje en el que se ha con-
vertido su trayectoria con el Llista 
Blava y al que ayer puso punto y 
final por la dificultad de compa-
ginarlo con trabajo y familia, con 
una atípica rueda de prensa en la 
pista exterior del pabellón Onze 
de Setembre, que tuvo que res-
petar las distancias y medidas 
de seguridad establecidas por la 
pandemia.

El anuncio cierra toda una vida 
dedicada al hockey sobre patines, 
desde que hace 28 años, su padre 
le llevara a él y a su hermano ge-
melo y hasta el final compañero 
en el Llista, Andreu, a entrenar 
al club de Tremp porque como 
presidía el equipo de fútbol no 
quería que estuvieran involucra-

dos en la actividad donde él tenía 
responsabilidad. Como recordó 
el propio Lluís, su vida deportiva 
le llevó de Tremp a Horta, a An-
dorra, a Igualada “donde me hice 
jugador de élite y viviré muchos 
años con la familia que he forma-
do”, destacó; Cerdanyola y Lleida 

“mi club y que seguro que me da-
rá ahora muchas alegrías como 
aficionado”. En el Llista, en dos 
etapas, una de dos temporadas 
en su juventud cuando debutó 
en el primer equipo, y la segun-
da ya bajo las órdenes de Albert 
Folguera, ha completado 12 cam-

pañas, las diez últimas de forma 
consecutiva, en las que ha vivido 
los momentos más brillantes de 
su carrera bajo la presidencia de 
Enric Duch, en la que el club se 
ha consolidado en la OK Liga y ha 
ganado dos títulos de la segunda 
competición europea, primero 

CERS y luego EuropeCup. Preci-
samente el dirigente de la enti-
dad emplazó a Tomàs a “un acto 
de homenaje y despedida como 
se merece” cuando la situación 
sanitaria lo permita y le recordó 
que “tienes abiertas las puertas”. 
Lluís descartó ser entrenador.

FOTO: Núria García / El portero listado se emocionó al recordar a su padre, su trayectoria deportiva y los momentos vividos con el Llista Blava
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