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El Tren dels Llacs inicia el servei el 3 d'abril amb
25 circulacions del Tren Històric i 4 del Tren
Panoràmic
El tren que fa el trajecte entre Lleida i La Pobla de Segur circularà tots els
dissabtes fins al 30 d'octubre

ARA Pirineus

Usuaris del Tren dels llacs arribant a la Pobla de Segur G.L.T.

2 min

LA POBLA DE SEGUR El Tren dels Llacs tornarà a circular a partir del 3

d'abril i oferirà servei tots els dissabtes fins al 30 d'octubre. Seran, en total,
29 circulacions: 25 del Tren Històric i 4 del Tren Panoràmic. El Tren
Històric circularà tots els dissabtes del 3 d'abril al 17 de juliol i des del 21
d'agost fins al 30 d'octubre, excepte festius; mentre que el Tren Panoràmic
ho farà els dies 24 i 31 de juliol i 7 i 14 d'agost. Aquesta temporada
s'estrena un nou lloc web que incorpora el servei de venda anticipada de
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bitllets i que permetrà a les persones usuàries assegurar-se la disponibilitat
del trajecte el dia que desitgin realitzar la seva visita.

El viatge en tren es complementa amb l'oferta de diferents visites i
activitats, coordinades amb el territori, que es poden consultar al mateix
web del Tren dels Llacs, un servei que s'ofereix en coordinació amb del
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Tal com indiquen des de Ferrocarrils de la Generalitat, el Tren dels Llacs,
que circula des de Lleida fins a La Pobla de Segur, "entre muntanyes,
ponts, túnels i espectaculars embassaments, trasllada els viatgers al bell
mig de la natura sense baixar del vagó". L'experiència, indiquen, "s'inicia a
partir del propi viatge, sigui amb el Tren Històric que, gràcies a la seva
estètica clàssica d'un autèntic ferrocarril dels anys 60, fa retrocedir en el
temps als viatgers o bé amb el modern Tren Panoràmic, que permet gaudir
dels meravellosos paisatges del recorregut gràcies a un disseny diàfan i
obert a l'exterior amb grans finestrals".
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L'edició 100 de la Volta s'acomiada del Pirineu
La Pobla de Segur ha estat aquest divendres el punt de sortida de la cinquena
etapa

Guillem Lluch Torres

Sortida de la Volta a la Pobla de Segur G.L.T.

2 min

LA POBLA DE SEGUR L'edició número 100 de la Volta a Catalunya s'ha

acomiadat aquest divendres del Pirineu, després de disputar-hi bona part
de tres etapes. Dimecres, els ciclistes van sortir del Canal Olímpic de
Catalunya i van arribar a Vallter 2.000. Dijous, mentrestant, van sortir de
Ripoll i, després de creuar bona part del Pirineu, incloent un circuit urbà
per dins de la Seu d'Urgell, van arribar a Port Ainé. Durant el seu pas per
la Seu, nombroses persones els van rebre als carrers, finestres i balcons,
especialment a l'avinguda del Salòria, on s'hi disputava l'esprint intermedi
de l'etapa d'avui. Des de l'Ajuntament urgellenc s'han mostrat satisfets
d'haver pogut acollir aquesta part de l'etapa i han agraït a la ciutadania i als
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voluntaris la col·laboració prestada. Finalment, aquest divendres al migdia
han sortit des de l'avinguda de l'Estació de la Pobla de Segur en direcció a
Manresa.

El pas de la Vola per la Seu d'Urgell AJ. LA SEU D'URGELL

L'alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha remarcat que "dins de les
circumstàncies, ja que si no fos per la pandèmia ens hauria agradat que
hagués pogut venir més gent i que les escoles haguessin pogut venir a
veure els ciclistes i acomiadar-los, ha estat molt positiu". En aquest sentit,
ha indicat que "la Pobla de Segur surt al mapa i avui quan a les notícies es
parli d'esports es parlarà de la Pobla de Segur, de fet el director de cursa
comentava que la Volta es veu a 190 països". Tot plegat, creu que és
important "per donar-nos visibilitat, que la gent ens situï al mapa i després
tingui ganes de visitar-nos, que és el que volem".
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Salut finalitza la instal·lació dels mòduls de suport
per a l'activitat covid als CAP del Pirineu
Els tres darrers equipaments s'han col·locat a Tremp, el Pont de Suert i la
Pobla de Segur

ARA Pirineus

El mòdul instal·lat al Pont de Suert SALUT

2 min

EL PONT DE SUERT Tots els mòduls de suport per a l'activitat covid previstos

als centres d'atenció primària (CAP) de la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i
Aran quedaran instal·lats en els pròxims dies. Serà així després de la
col·locació d'aquests equipaments prefabricats entre aquest dijous i
divendres als municipis de Tremp, el Pont de Suert i la Pobla de Segur,
que se sumen als ja instal·lats durant el mes de febrer a Oliana, la Seu
d'Urgell i Sort i que ja estan en funcionament.
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Aquest dijous es va col·locar el mòdul de Tremp, de 45m2; i aquest
divendres han quedat instal·lats els del Pont de Suert, de 30m2; i el de la
Pobla de Segur, de 15m2. Tanmateix, tots tres encara trigaran uns dies a
posar-se en marxa. La voluntat és traslladar a aquests espais annexos
l'activitat relacionada amb el coronavirus –proves PCR, tests ràpids,
identificació de contactes, exploracions, etc.– per garantir els dobles
circuits.

El mòdul instal·lat a Tremp SALUT
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