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TRANSPORT PÚBLIC 

La Generalitat retira Renfe del servei de 
Rodalies de Lleida i l'atorga a. Ferrocarrils 
El relleu, a la línia de Lleida a Manresa, es farà efectiu el2024 i en dos anys es preveuen més de 4SO.OOO 
passatgers, un SS per cent més li L Estat diu que reballa per traspassar-ne altres a Catalunya 
X.R./ L.P./ J.G.M. Alcaldes celebren 

una mesura que 
"modernitzarà" el 
servei ferroviari 

1 LLEIDA I La Generalitat va apro
var ahir retirar Renfe del ser
vei de Rodalies de Lleida i ator
gar-lo a Ferrocarrils de la Ge
neralitat de Catalunya (FGC), 
un relleu que es farà efectiu el 
2024. L'Executiu va ratificar ai
xí l'anunci que ja va fer fa poc 
més d'un any i ahir va donar 
llum verda al pla de negoci i va 
autoritzar la contractació i el 
manteniment dels nous trens, 
per valor de 65 milions. El Go
vern català assumirà aquesta in
versió. D'aquesta manera, FGC 
doblarà els trajectes diaris a la 
línia de Manresa (R-12) entre 
Lleida i Cervera, que passarà 
a dir-se RL3 i tindrà dotze vi
atges per sentit enfront dels sis 
actuals. De Cervera a Manresa 
(RL4) s'incrementaran de tres a 
cinc. També es millorarà la con
nectivitat a Lleida amb els trens 
d'alta velocitat i la línia de la Po
bla. La Generalitat respon així 
a les reivindicacions d'alcaldes 
i usuaris, que fa anys que recla
men millores en una línia que 
ofereix un trajecte de gairebé 
tres hores de Lleida a Barcelona. 
El vicepresident de la Generali
tat, Jordi Puigneró, va explicar 
que substituiran els trens més 
antics (de més de quaranta anys) 
1 n'incorporaran quatre de nous, 
més "sostenibles" i amb serveis 
com ara wifi. El Govern preveu 
que el corredor Lleida-Manresa 
tingui més de 450.000 passat
gers el2026, un 55% més res
pecte al 2018. Puigneró va dir 
que el model de Lleida és un 
avanç del que s'aplicarà a tot 

Imatge de l'estació de trens de Tàrrega. 

• Els alcaldes dels muni
cipis a la línia de Manresa 
van celebrar ahir el tras
pàs de la gestió a FGC des
prés d'anys reivindicant 
millores. La primera edil 
de Tàrrega, Alba Pijuan, 
va destacar la millora a la 
línia de la Pobla (en mans 
de Ferrocarrils) "amb més 
usuaris i més eficiència, 
per la qual cosa espero 
que això també passi a la 
nostra línia, tan danyada 
i amb tantes deficiències". 
L'alcalde de Mollerussa, 
Marc Solsona, va recordar 
que "és una vella reivin
dicació que la Generalitat 
gestioni aquest servei, el 
modernitzi i dupliqui les 
freqüències". 

NOU MODEL 

El Govern afirma que aquest 
és un avanç del model 
que volen aplicar a tota la 
xarxa ferroviària catalana 

Catalunya i va instar l'Estat a 
concretar el "traspàs complet" 
de Rodalies. En aquest sentit, 
va assenyalar que el servei de 
Lleida és "assumible" perquè 
representa ell O% de la xarxa i 

Amadeu Ros, en la seua intervenció al congrés. 

suposarà una inversió de 9 mi
lions a l'any, una factura que es 
"repercutirà" en les negociaci
ons de l'Estat. L'altre 90% és 
"inassumible si el traspàs no és 
complet". El delegat de la Gene
ralitat a Lleida, Bernat Solé, va 
explicar que s'avança "per con
vertir Lleida ciutat en aquest no
de de la xarxa de Rodalies" que 
integrarà les línies de Manresa, 
Balaguer, les Borges i Montsó. 
El president de la Diputació, 
Joan Talarn, va assenyalar que 
"ha de ser només l'inici d'un nou 

model que beneficiï tot el terri
tori". Borges per la República, 
a l'oposició a l'ajuntament, va 
criticar que la línia de la costa 
quedi fora de Rodalies. Davant 
d'aquest anunci, la ministra de 
Transport, Raquel Sanchez, va 
afirmar que no té "res a objec
tar" i va remarcar que la mesura 
és "competència" de la Gene
ralitat. Sobr~el traspàs de Ro
dalies, va dir que hi treballen i 
hi ha converses. en curs. Renfe, 
actual operadora, va assegurar 
que respecta la decisió. 

REGADIUS TRANSFORMACIÓ 

El primer edil de Cer
vera, Joan Santacana, va 
pronosticar que "si incre
menten els trajectes hi 
haurà més usuaris". L'al
calde de Bell-lloc, Ramon 
Cónsola, va destacar que 
l'entrada de FGC "pot su
posar un gran canvi per al 
territori". El seu homòleg 
a Bellpuig, Jordi Estiarte, 
va assegurar que "és un 
pas important per tenir 
una línia competitiva i 
digna del segle XXI". 

El Canal d'Urgell demana suport al Govern 
per modernitzar-se al beneficiar el país 
I BARCELONA I El president del Ca
nal d'Urgell, Amadeu Ros, va 
reclamar ahir a la Generalitat i 
a tota la classe política el suport 
a la modernització de la zona 
regable, ja que "és un projecte 
estratègic per a Catalunya". Ros 
va fer aquesta reivindicació al 
IV Congrés de l'Aigua de Ca
talunya, celebrat a Barcelona, 
on va presentar les bases de la 
transformació. Va puntualitzar 
que "és un projecte de país que 
permetrà produir tots els ali-

ments que necessita Catalunya 
sense dependre de l'exterior ja 
que, en l'actualitat, s'ha d'im
portar el 60 per cent dels que 
es consumeixen". 

La modernització de la in
fraestructura permetrà poder 
introduir nous cultius, crear 
noves indústries agroalimen
tàries, fixar població al terri
tori i fomentar la repoblació. 
Va subratllar el suport obtingut 
per part de més d'un centenar 
d'empreses del sector que repre-

senten el20 per cent del PIB de 
Catalunya. La inversió prevista, 
inclòs el reg en parceHes, és de 
gairebé 1.420 milions d'euros 
a executar fins a l'any 2027. El 
projecte s'ha presentat al minis
teri de Transició Ecològica i està 
pendent dels ajuts europeus dels 
fons N ext Generation. Serà una 
garantia d'aigua en l'àmbit urbà 
i industrial i en la gestió de les 
sequeres. El projecte inclou una 
de les vies verdes més llargues 
d'Europa. 
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TRÀNSIT 

Ferit lleu al bolcar 
un cotxe a la 
C-12 a Llardecans 
I LLARDECANS I Un conductor va 
resultar ahir al matí ferit lleu 
en un accident a la carrete
ra C-12 a Llardecans. L'avís 
d'emergència es va registrar 
a les 12.15 hores a l'altura del 
·quilòmetre 112. El conductor 
va perdre el control del ve
hicle, que va acabar bolcant. 
Fins al lloc es van traslladat 
dos dotacions dels Bombers 
i efectius del SEM, que van _ 
traslladar el ferit a l'Arnau 
de Vilanova. 

TRÀMITS 

Cau el sistema 
informàtic que 
gestiona els DNI 
I LLEIDA I El sistema informàtic 
que gestiona els DNI va tenir 
ahir problemes a tot l'Estat. 
Segons l'ACN, la Policia Na
cional va desconvpcar cites 
concertades per telèfon, i en 
el cas de les que no va po
der desconcertar, van haver 
de registrar les dades dels 
usuaris amb paper i bolígraf 
en algunes comissaries de 
Catalunya. 

INTERIOR 

Elena reclama consens 
per a la jubilació 
anticipada de mossos 
I BARCELONA I El conseller d'In
terior, Joan Ignasi Elena, va 
reclamar ahir al Govern cen
tral que treballi per "arribar 
a un consens" per a la jubi
lació anticipada en els Mos
sos d'Esquadra, igual que te
nen els d'àmbit estatal, i va 
afirmar que és una qüestió 
de "supervivència del cos". 
També va instar a revertir 
les retallades de pressupost. 

SUCCESSOS 

Detinguts a Olius . 
amb treballadors en 
males condicions 
I ou us I Els Mossos d'Esquadra 
van detenir aquest dimecres 
passat dos homes de tren
ta-quatre i cinquanta-.cinc 
anys acusats de tenir set tre
balladors en situació irregu
lar en una empresa del polí
gon d'Olius, al Solsonès. Els 
empleats dormien apinyats 
en uns matalassos a terra a 
l'entresolat de la nau, no te
nien contracte i quatre d'ells 
no tenien permís de residèn
cia. Van quedar en llibertat 
amb càrrecs. 

COMARQUES I 1 s I 
EMERGÈNCIES LABORAL 

Readmetèn tres bomberes 
expulsades per alletar els fills 
Interior els havia comunicat que les apartava del cos de voluntaris al no complir 
les hores obligatòries quan van donar a llum li L'administració reconeix l'error 

A.GUERRERO 
I AGRAMUNT I El departament d'In
terior farà marxa enrere i atu
rarà l'expulsió d'almenys tres 
bomberes voluntàries lleida
tanes a les quals mesos enrere 
va comunicar que les apartava 
del cos per no complir les hores 
obligatòries després de donar a 
llum. Es tracta de bomberes que 
no van poder complir el mínim 
d'hores exigit o que no es van 
descarregar l'aplicació que re
gistra l'activitat perquè feia poc 
que havien estat mares i estaven 
alletant els fills. Des de Bombers 
van assegurar a aquest diari que 
"hem detectat un error i estem 
treballant per solucionar-lo". A 
més, revisaran tots els casos per 
si hi hagués altres errors. 

Una de les afectades és Sa
ra Pastoriza, bombera del parc 
d'Agramunt, que explica que 
"vaig tenir el meu segon fill i 
no vaig poder complir les hores 
perquè l'estava alletant. Vaig 
rebre la carta d'expulsió, vaig 
aHegar, van tombar el primer 
recurs i he tornat a recórrer". 
Patoriza, de trenta-cinc anys 
i bombera des de fa més d'una 
dècada, comenta que "el pro
blema més gran ha estat la falta 
d'informació. Et volen expulsar· 
i, alhora, anuncien que busquen 
més bomberes per al cos". Una 
altra de les bomberes expulsa
des ha estat Míriam Calvet, de 
quaranta anys i del parc d'Alma-

Sara Pastoriza i Míriam Calvet, amb el cap del parc de Bombers d'Agramunt, Ramon Escudé. 

FAUNA ACTUACIONS 

celles. "Soc infermera de pro
fessió i demanen que faci 876 
hores, que ve a ser la meitat de 
la meua jornada laboral. Ara, 
amb dos fills, no tinc aquesta 
disponibilitat." Calvet va afir
mar que "la pandèmia va pa
rar tots els serveis preventius 
als quals acudia com esdeve
niments esportius, que em per
metien sumar hores. Recordo 

Imatge del rescat de la cabra, a Conca de Dalt. 

Rescaten una cabra atrapada 
en un penyal a Conca de Dalt 
I CONCA DE DALT I Membres del 
Grup de Suport de Muntanya 
dels Agents Rurals van resca
tar ahir una cabra que va que
dar atrapada en una zona de 
difícil accés a Conca de Dalt, 
al Pallars Jussà. Segons els fo
restals, el ramader va alertar 

que els gossos d'uns excursi
onistes van espantar l'animal 
i el van fer enrocar-se en una 
muntanya, on no podia sortir. 
Els Rurals recomanen portar 
els gossos lligats i mantenir 
distància si es passeja per zo-· 
nes amb bestiar. 

una vegada que fins i tot li vaig 
donar el pit al meu fill durant 
un d'aquests serveis". No es va 
descarregar l'aplicació i fa poc 
li van demanar que tornés tot 
el material que tenia. Les dos 
afirmen que en aquests casos 
s'hauria de donar algun tipus 
de discriminació positiva i de
manen que s'estudiï cada situa
ció. "Som bomberes implicades, 

SUCCESSOS TRIBUNALS 

és injust que ens facin fora." El 
cap del parc de Bombers d'Agra
munt, Ramon Escudé, va apun
tar que "hi ha expulsions que 
han estat totalment injustes". 
Uns 200 bombers, més de mig 
centenar a Lleida, han estat 
expulsats en els últims mesos. 
L'Associació de Bombers Volun
taris de Catalunya va ·presentar 
una denúncia a la Fiscalia. 

Seguiran a la presó els 
detinguts per la violació 
grupal a Rosselló 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Els quatre detinguts acu
sats de la violació grupal a una 
adolescent de setze anys que 
té una discapacitat a Rosselló 
seguiran en presó preventiva 
després que ahir el jutjat d'ins
trucció número 4 de Lleida sus
pengués la vista que havia de 
celebrar per ratificar o modi
ficar aquesta mesura cautelar. 
Ara el jutjat haurà de fixar una 
nova data per a la vista mentre 
que la Fiscalia ja va sol·licitar 
que es ratifiqui la presó preven
tiva per als quatre homes, que 
van ser empresonats el passat 
dia 29 de setembre: Està previst 
que la víctima declari al jutge 
d 'instrucció el pròxim mes de 
novembre. 

Els quatre homes van ser de
tinguts tres dies després que la 

família de la menor denunciés 
que havia patit una agressió se
xual en grup. 

A la primera declaració da
vant del jutge van negar els 
fets, mentre que el Ministeri 
Públic va sol·licitar-ne l'ingrés 
a la presó per risc de fuga i per 
l'elevada pena a la qual podri
en ser condemnats. Els quatre 
empresonats, d'entre dinou i 
trenta-un anys, compartien un 
pis a Rosselló. 

Dos d'ells van ser arrestats 
després de la denúncia de la víc
tima, que va estar diverses ho
res desapareguda. Els altres dos 
van ser detinguts l'endemà per 
ser suposadament testimonis 
de l'agressió sexual i no haver 
fet res per impedir-la. De mo
ment, seguiran a la presó fins 
una nova vista. 
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