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ECP pregunta 
al Govern sobre 
la vigilancia al 
tren de la Pobla 
El grup d'En Comú Podem (ECP) 
al Parlament de Catalunya va 
presentar un seguit de pregun
tes al Govern en relació a m~ les 
mesures de seguretat de la línia 
de tren de Lleida a la Pobla de 
Segur, arran de l'accident ferro
viari que des del passat 12 de 
mar~ va obligar a tallar durant 
un mes el servei per un despre
niment de roques sobre la via 
entre Ager i Santa linya. El di
putat Marc Parés va demanar 
si s'ha implementat la mesura 
preventiva de vigilancia deis 
talussos amb drons, acordada 
amb CCOO, i sobre les mesures 
de seguretat de la línia. 

Afrucat participa 
en la campanya per 
promocionar la 
fruit1. #EuropeWins 
Afrucat participa en la cam
panya europea #EuropeWins 
que fa un homenatge a la fei
na essencial deis productors 
de fruites i hortalisses durant 
la pandemia. La campanya es
ta impulsada per les principals 
associacions de fruites i verdu
res de l'estat espanyol, cadas
cuna donant suport a diferents 
productes, i desenvolupara ac
cions específiques de suport i 
promoció als seus productors. 

Curs de cuina del 
programa 'Al teu 
gust, aliments del 
Pallars' a Tremp 
Tremp va organitzar un curs de 
cuina adre~at a bars i restau
rants, en el marc del programa 
Al teu gust, aliments del Pa-
1/ars, a carrec de Mariano Gon
zalvo, que va comptar amb la 
participació d'una trentena de 
restauradors. 

Campanya de Junts 
a Mollerussa a favor 
del comer'r local 
Junts per Catalunya a Mollerus
sa va iniciar la campanya #Com
praAlTeuMunicipi, amb l'objec
tiu de donar suport al comen;: 
local i que vol reivindicar la fun
dó de servei que té, a més de la 
consolidació deis seus llocs de 
treball, davant d'un context de 
canvi d'habits en el consum. 

Els socialistes propasen 
la regidora de Balaguer 
Lorena González com a 
senadora autonómica 
"Fara una bona feina perla Noguera 
i el territori", destaca Osear Ordeig 
Lleida 
REDACCIÓ 

La comissió permanent de l'exe
cutiva del PSC elevara avui al 
grup parlamentari la seva pro pos
ta per designar els tres senadors 
autonomics que li corresponen 
arran deis resultats de les elec
cions del 14-F. Seran Antoni Po
veda, de Barcelona, Manuel de la 
Vega, de les Terres de I'Ebre i la 
regidora de I'Ajuntament de Bala
guer, Lorena González. 

El primer secretari del PSC, 
Osear Ordeig, va explicar que es 
propasa Lorena González perque 
és una "dona jove que pot fer una 
bona feina tant per Balaguer i la 
Noguera, que és un lloc estrate
gic del partit, com pel territori". El 
cap de files deis socialistes a Llei
da, el Pirineu i !'Aran, va destacar 
!'experiencia de González a nivel! 
polític i va subratllar al hora que la 
federació aposta amb aquest pas 
per "Lieida, Balaguer i la Nogue-
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ra", un lloc on historicament els 
socialistes hi havien tingut una 
forta presencia. Ordeig també va 
dir que amb aquesta proposta es 
vol donar un missatge de "reno
vació i joventut". 

Lorena González, de 33 anys, 
és regidora a I'Ajuntament de Ba
laguer pel PSC des de fa tres man
dats. Durant el període del 2015 
al 2017 va formar part de l'equip 
de govern sorgit del pacte entre 

Junts proposa 
que Castellví 
i Cleries es 
mantinguin 
com a senadors 

Barcelona 
ACN 

La diputada de Junts per Ca
talunya al Parlament i porta
veu de la formació, Elsa Arta
di, va explicar ah ir dilluns que 
propasaran que Josep Lluís 
Cleries i Assumpció Castellví 
segueixin com a senadors en 
representació de la cambra 
cata lana. Ho va dir en una ro
da de premsa en que va des
tacar la feina realitzada per 
ambdós senadors, de JxCat, i 
també va subratllar especial
ment l'"expertesa" de Josep 
Lluís Cleries a la cambra alta, 
on va entrar-hi l'any 2013 en 
nom de !'extinta Convergen
cia i Unió (CiU). Avui dimarts 
s'acaba el termini per presen
tar les candidatures a senador 
per representació autonomi
ca i la Junta de Portaveus del 
Parlament va acordar que, 
per impedir l'accés de Vox a 
un escó, el PSC-Units tindra 
tres senadors, com ERC, men
tre que JxCat en podra desig
nar dos. 

republicans i socialistes. D'altra 
banda, també ha estat presiden

.ta de les Joventuts Socialistes de 
Lleida, el Pirineu i !'Aran. La pro
posta l'haura de formalitzar el 
Parlamenta través del plenari. 
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Recital po.étic-musical al 
centre cultural d' Almacelles 
El Centre Cultural d'Aimacelles 
va acollir el recital poetic-mu
sical Paisatge inacabat i altres 
poemes, a carrec de l'actriu de 
cinema, teatre i televisió Angles 

Bassas i el guitarrista Josep Ma
ne! Vega, que ha dissenyat el re
cital a 'Partir deis poemes del seu 
!libre publicat recentment a Pa
ges Editors amb el mateix títol. 

El jovent de la Granja d,Escarp 
participa en un 'escape room 
Un tota l de 36 joves de la Gran
ja d'Escarp, repartits en diferents 
torns, van posar a prova el seu 
enginy, la logica i el treball en 
equip participant en un Escape 

Room, en una activitat organitza
da per Bluescaperoom en el m are / 
del pla de Joventut Segria i que es 
va fer a Centre Cívic Lo Ball de la 
població. 
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