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COMARQUES

INFRAESTRUCTURES FERROVIARIES

El tercer tren de la Pobla arribara en dos
setmanes i entrara en servei al maig

Més de 52 milions
d'euros pera
millores en la línia
finsal2026

Passat el termini de proves, permetra mantenir el servei quan hi hagi maquines en revisió

• Ferrocarrils de la Gen eralitat de Catalunya
(FGC) preveu invertir
52,78 milions en la línia de tren de Lleida a la
Pobla de Segur entre els
anys 2022 i 2026 per al
manteniment del servei.
La quantitat més gran, de
12,59 milions, és la que
s'ha consignat per al2023,
segons consta a la documenta ció del contracte
programa firmat a finals
de l'any passat.
D'altra banda, FGC té
previst invertir més de
800.000 euros en obres
de reparació de diversos
trams deis túnels de la línia de la Pobla. En concreí, s'actuara al túnel3, a
Vilanova de la Sal, i el14,
entre Santa Linya i Ager.
En tots dos casos, es duran
a terme treballs d'éstabilització deis talussos amb
la instal·lació de m alles
metal·liques per evitar
la caiguda de pedres a la
infraestructura.
També s'actuara a les
voltes i se sanejaran les
entrades deis túnels.
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línia de la Pobla estrenara el tercer tren d'aquí a
quinze dies. Ferrocarrils de
la Generalitat, titular i gestora de la via, espera !'arribada
del comboi per al 10 de mar~
al Pla de Vilanoveta procedent
de la fabrica que la constructora
Stadler té a Valencia. Comen~ara llavors un període de proves durant el qual circulara pel
traro entre Balaguer i la Pobla
de Segur, segons van avan~ar
ahir fonts de la companyia ferroviaria. En paraHel, FGC sollicitara una autorització a Adif
perque acrediti que la maquina
pot circular també pels menys
de dos quilometres de via que
la ferroviaria del Govern central té des de la sortida de Lleida fins a !'entrada a Alcoletge.
Ferrocarrils ha d'acreditar que
el tercer comboi de la Pobla és
identic als altres dos i, quan ho
hagi fet, comptara amb permís
per recórrer el tram estatal, és
a dir, per arribar a Lleida ciutat.
L'objectiu de la Generalitat és
que la maquina entri en servei

Nous trens de la línia de la Pobla de Segur a l'estació de Vilanoveta.

a finals del mes de maig. FGC
donara compte d'aquests avan~os a la comissió de seguiment
del tren de la Pobla, que es reuneix avui. Inicialment, el tercer
tren de la Pobla havia d'arribar
a Lleida el 2021 pero !'entra-

da en servei es va ajornar fins
al 2022 després de cedir peces
d'aquesta tercera unitat al coroboí accidentat el mes de mar~ de
l'any passat després d'un despreniment a Ager. El nou tren,
que es va adjudicar el2019 per

6,4 milions, servira per mantenir el servei quan una altra de
les maquines es revisi. La firma
Stadler també va fabricar les altres dos unitats d'aquesta línia i
en té encarregades quatre més
per a rodalies a Lleida.
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