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Liberar la AP-2 dejaró sin
1,3 mill ones.a 16 pueblos ·
del Segrià y les Garrigues
Dejarón de ingresar el IBI a partir del 31 de agosto, cuando se levanten los
peajes una vez expire la concesión a Abertis y la gestión vuelva al Estado

1,50€

Detenldo por
abusar de
dos mujeres
con las que
vlve en Ueida
La Guardia Urbana de Lleida detuvo al hombre, de 36 años, que
habría efectuado tocamient os a
dos mujeres con las que convive
en un piso de la calle Corts Catalanes de la ciudad y que le denunciaron.
LOCAL I PAG. 14

La línea de
Balaguer
a la Pobla
se reanuda
mañana
Ha finalizado la reparación de la
unidad que ell2 de marzo chocó
contra un desprendimiento. La
vía se recuperó para permitir el
viaje del Tren dels Llacs el 3 de
abril. COMARQUES I PAG. 22

FOTO: Tony Alcantara I La Fundació deriva estas personas a los centres sociales de la Paeria, a la que pide que abra el pabellón
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lleida reduce los pacientes en las
UCI por primera vez en 15 días,
pero aumentan los hospitalizados
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Sanidad no espaciara las dosis de
las vacunas y Sanchez pondra fin
al Estado de Alarma el 9 de mayo
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FALLECE QUIMET
LARROYA, PRIMER
OLÍMPICODE
LLEIDA, A LOS
83 AÑOS
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La Manreana acogera este verano

personas que hayan dado positivo
y que no puedan ser confinadas
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La Baronia de Rialb opta a
convertir-se en Capital del
Turisme Rural de l'any 2021
La Baronia de Rialb és un dels
deu pobles finalistes per a convertir-se en Capital del Turisme
Rural 2021, una iniciativa promoguda per Escapadarural.com.
La plataforma web especialitzada en allotjaments rurals més
important d'Espanya ha seleccionat a la població lleidatana
al costat d'altres nou localitats
entre les 247 candidatures rebu-

des en la V edició d'aquests premis. Ahir es va obrir el període
de votació popular per a triar el
vencedor a través d'una pàgina
que romandrà oberta fins al pròxim 14 de maig i no serà fins al
18 de maig quan es faci públic
el nom de la nova Capital rural.
L'alcalde Antonio Reig diu que és
un "reconeixement als 25 anys
de compartir el nostre paisatge".

JuntsxCat insta a
recuperar resglésia
de Sant Francesc de
Balaguer per a actes

El Patronat de
Turisme impulsa la
temporada turística
amb petits vídeos

Junts per Catalunya a la Noguera demana recuperar l'antiga
església de Sant Francesc de
Balaguer per a actes i activitats culturals. La formació a la
comarca recull la denúncia de
l' historiador de l'art Albert Velasco sobre "la manca de sensibilitat absoluta pel patrimoni" del Consell Comarcal i el
" menyspreu constant per les
restes del nostre passat" i rebutja el projecte de l'equip de
govern comarcal d'instal·lar-hi
oficines.

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida impulsa la
promoció de la nova temporada de turisme actiu a la demarcació amb l'enregistrament
de diferents activitats de terra,
aire i aigua que donarà lloc a diferents microcàpsules de vídeo
per ser difoses properament
mitjançant les xarxes socials. La
creació d'aquestes peces pretén inspirar a visitar el territori i
a gaudir de la seva oferta de turisme actiu sota el guiatge d'un
prescriptor.

RECOMANACIÓ DE REG- ZONA LLEIDA
NECESSITATS D'AIGUA DELS PRINCIPALS
CULTIUS (M1/HA) DEL14 AL 20 D'ABRIL
LA
lORRES
MAIALS
GAANAOtLLA ALIUA
SfGRf
(GARRIGUU) (NOGUERA) (SE R À) (SEGRil)

AlTONA
(SfGRil)

EL POAL
(PLA
URGrLL)

Pomera

45

53

41

43

Perer

60

67

56

57

Presseguer agost

35

42

31

32

Nectanna Juliol

55

62

51

52

Panís

o

o

o

Alfals mínim

38

45

34

35

Alfa ls màx1m

151

157

147

149

63

70

59

60

99

96

89

90

11

19

o

7

8

o

47

54

1

43

44

28

Blat

234

228

211

210

213

219

Evapotranspiració de
ref. (ETo)

173

171

157

174

175

170

PluJa efect1va

40

32

77

44

44

57

CULTIUS

Presseguer JUny
Presseguer agost RDC
Ametller (reg suport)
Olivera (reg suport)
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S'ha reparat la unitat que va topar amb l'esllavissada
Lleida
REDACCIÓ
El servei Balaguer-la Pobla es
reprendrà aquest divendres 16
d'abril un cop finalitzats els treballs de reparació de la unitat
que el12 de març passat va topar
amb una esllavissada. La via ja va
quedar recuperada la setmana
del29 de març, fet que va permetre la primera circu lació del Tren
dels Llacs el dissabte 3 d'abril.
Durant @! ta!i de ser'Vei s' ha
començat a instal·lar un sistema
de cables microfònics de fibra òptica que detecten qualsevol moviment a les malles protectores
dels talussos i envien un senyal
que genera una avís per al tren.
Aquest sistema de cablejat va
acompanyat d'un semàfor que
mostra la disponibilitat de pas
per la via. Aquest nou sistema de
sensors i els treballs de consolidació de talussos han suposat una
inversió de 2,2 milions d'eu ros.
Els treballs per a recuperar la
circulació van consistir en una
inspecció inicial per part d'FGC
i de I'ICGC per poder fer les tasques prèvies que garantissin la
seguretat en la zona d'actuació.
Posteriorment es va protegir el
tren per poder treballar al vessant sense malmetre'! mentre es

FOTO: FGC/ Els operaris treballant a la zona afectada per l'esllavissada
feia l'estabilització de la paret, primer a cota 100 i posteriorment a
cota 20.
Un cop estabilitzada la vessant es va procedir a la retirada
del material del despreniment
al voltant del tren i seguidament
es va poder encarrilar i retirar la
unitat, per mitjans propis d'FGC,
i es va encaminar cap a Pla de Vilanoveta per a fer la inspecció del
tren i la seva reparació. Sanejades
les cotes 100 i 20 es va reposar la
barrera despresa i es van disposar
nous elements de protecció de
despreniments. Posteriorment es

van iniciar els treballs de reparació de la via i en paral·lel s' iniciava la instal·lació dels sensors a la
resta de vessants, començant pels
vessants afectats per aquesta última esllavissada i pel vessa nt que
va patir un despreniment a conseqüència del Glòria, el gener de
l'any passat. Les obres cu lminaran
amb la implantació de la monitorització remota centralitzada
de totes les circulacions a Balaguer. En paral·lel, s'han desenvolupat actuacions de programació
i establiment de formació per als
agents de la línia.

El ~la d'Urgell-Paisatges de Ponent
acollirà el Fòrum d'Ecoturisme 2022

Càlcul realitzat amb dades Xarxa Agrometeorològica de Catalunya deiSMe,
setmana del 30 de març al6 d'abril de 2010. El reg més la pluja efectiva i l'aigua
en el sòl han d'igualar els consums d'aigua del cultiU. Les dades es refereixen
a plantacions adultes. Recomanacions per necessitats màximes d'aigua i per
plena disponibilitat d'aigua; si no hi ha disponibilitat, ajustar les dos1s.
Per convertir la dosi de m3/ ha a I/arbre, dividir per 10 el valor
de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantaciÓ.
l't'I

El servei de FGC entre Balaguer
i la Pobla de Segur es reprendrà
aquest divendres 16 d'abril
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El Pla d' Urgell-Paisatges de Ponent acollirà l'abril de 2022 la
tercera edició del Fòrum d' Ecoturisme, Natura i Sostenibilitat a Catalunya. Es tracta de la trobada de
referència dels professionals de
l'ecoturisme a Catalunya impulsada per la Generalitat a través de
la seva Taula d'Ecoturisme, formada per experts i representants
dels sectors públic i privat. La mobilitat sostenible serà una de les
apostes del Fòrum ENS 2022.
En aquest sentit, es fomentarà l'ús de mitjans de transport
eficients, segurs i accessibles per
traslladar els assistents entre els
diferents espais on tindrà lloc la
trobada. L'edició 2022 del Fòrum
ENS compta amb la coHaboració
del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i del Consell Ca-

FOTO: Oriol Bosch (ACN) f Uns visitants a l'estany d'Ivars i Vila-sana
mareal del Pla d'Urgell, així com
amb la implicació de l'Associació
Leader de Ponent, del Censor-

ci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana,
i dels ajuntaments de Vil a-sana,
Ivars d'Urgell i Mollerussa.

