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El tercer i nou tren per la 
línia de la Pobla entrara en 
circulació el mes de maig 
La nova unitat, amb capacitat pera 201 viatgers, 
ja ha superat totes les diferents proves tecniques 
La Pobla de Segur 
ACN 

El tercer tren de la línia Lleida-La 
Pobla de Segur de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya 
(FGC) ja ha superat el període de 
proves tecniques i de circulació. 
Ara les tasques se centren en la 
preparació de la documentació 
per a l'auditoria de seguretat i el 
procés d'autorització per circular 
sobre la xarxa d'Adif. Aquesta ter
cera unitat és exactament igual 
que els altres dos queja presten 
servei a la línia des del2016. l:'ob
jectiu és millorar i refor~ar la dis
ponibilitat del servei, evitant els 
serveis alternatius per carretera 
que s'ofereixen quan s'atura algu
na de les altres dues unitats peral 
seu manteniment. La previsió és 
que estigui llesta per circular per 
les vies de FGC a finals de maig i 
completar el recorregut a l'estiu. 

• • • • • • 

La presidenta de Ferrocarri
ls, Marta Subira, va visitar ahir el 
tren acompanyada del cap de la 
línia, Emili Monsó. En aquest sen
tit, va destacar que aquesta ter
cera unitat donara més "robuste
sa i resiliencia al servei". També 
va dir que tot plegat "ha de per
metre guanyar, encara més, la 
confian~a de'la ciutadania en una 
línia queja és un exit perque des 
del 2016, amb les noves unitats, i 
fins al2019 s'ha doblat el nombre 
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de passatgers". A més, va dir que 
aquest primer trimestre de 2022 
ja s'han superat les dades del pri
mer trimestre de 2019. 

Aquesta unitat va arribar el 22 
de mar¡; passat a les instal·lacions 
del Pla de Vilanoveta, on es va aco
blar per al seu posterior trasllat a 
Balaguer per dur a terme les pro-

Les estacions d'esquí 
nordic venen 67.120 
forfets aquesta temporada 

ves finals de validació en circula
ció, que ha estat realitzant aquest 
darrer me~ entre la capital de la 
Noguera i la Pobla de Segur. Ara ja 
torna a estar a Lleida on es fa to
ta la part documental: informe de 
seguretat i procés d'autorització. 
Pel que fa a les seves caracterís
tiques, igual que els altres dos, té 

41 metres de longitud; capacitat 
maxima per a 201 persones {104 
de les quals assegudes); disseny 
interior obert i trartsparent, amb 
uns compartiments clars gracies a 
les grans dimensions de les fines
tres; plataformes d'accés amplíes 
i de pis baix; esta adaptat per a 
persones amb mobilitat redu'ida. 

El nombre total de forfets venuts 
a les estacions d'esquí nordic 
del Pirineu la temporada 2021-
2022 ha estat de 67.120 forfets, 
aquí s'inclouen forfets d'esquí, 
raquetes i un petit percentatge 
d'altres activitats (skijoring, es
quí de muntanya, trineus i al
tres), segons va informar ahir 
Tot Nordic en un comunicat. A 
nivell global s'augmentat un 2% 
la xifra d'usuaris de la tempora-

da 19/20, que va ser l'any que 
es va tancar per pandemia. La 
temporada va comen¡;ar molt 
aviat, es va poder obrir la da
rrera setmana de novembre a 
totes les estacions, el que va 
ter que la ocupació pel Pont 
de la Puríssima i per Nadal fós 
molt bona. Malauradament 
la manca de precipitacions de 
gener i febrer ha perjudicat les 
estacions de cotes més baixes. 

fOTO: Tot Nbrdrc / Esquiadors practicant esquí de fons 

La Síndica de 
la Seu informa 
en un díptic de 
les actuacions 
La Síndica Municipal -de Greu
ges de la Seu d'Urgell, Anna 
Martí, ha fet arribar a totes 
les cases urgellenques un díp
tic informatiu que recull les 
actuacions portades a terme 
per aquesta sindicatura durant 

· l'any 2011. Aquestes actua
cions s'inclouen en la memoria 
de 2021 que la Síndica ja va 
presentar davant del pie muni
cipal el passat 14 de mar¡;, tal 
i com preveu l'ordenan¡;a de la 
defensora del ciutada de la Seu 
d'Urgell. La Síndica ha realitzat 
durant el 2021 un total de 72 
actuacions. 

Elbanc 
d'ajudes 
del Jussa 
augmenta els 
seus usuaris 
El banc d'ajudes i produc
tes de suport del Pallars 
Jussa és un servei ofert pel 
Consell Comarcal, que ce
deix temporalment mate
rials de suport a persones 
que pateixen alguna pa
tología que limita la seva 
autonomía. Aquest banc 
ha incrementat un 35% els 
seus usuaris en un any. Els 
usuaris d'aquests materials 
en préstec són per exem
ple persones que han patit 
un accidento es recuperen 
d'una intervenció o bé es
tan al final de la vida. 

'· . 

Pavimenten 
el correr Riuet 
de la població 
de Betren 
Durant aquesta setmana, I'En
titat Descentralitzada de Be
tren (Val d'Aran) duu a terme 
els treballs de pavimentació del 
carrer Riuet. Una intervenció 
molt necessaria perque aquest 
carrer tenia un acabat de te
rra compactada, de manera 
que s'havia degradat molt. 
Aquesta obra esta valorada en 
33.318,56€ i compta amb una 
subvenció del Pla d'lnversió 
Local de la Diputació de Lleida 
de 8000€. El paviment principal 
sera de formigó armat. 
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