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Fraga sera l'any que ve la capital 

Ferrocarrils construira una ronda a Térmens 
que evitara circular per dos passos a nivell 
Inversió de més de dos milions per a un vial de 500 me tres des de la C-13 fins al pont de· ferro de 
Menarguens 11 llat; Je '"' \t a a el ransit diari que creua pe centre per accedir a la C-12 
E. FARNELL 
1 TtRMENS 1 Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) construira una 
ronda de 500 metres de longitud 
a Térmens que evitara la circu
lació de vehicles pels dos passos 
a nivell de la línia ferroviaria de 
la Pobla de Segur dins del nucli 
urba. La construcció d'aquest 
vial, que ha estat adjudicada a 
Roma Infraestructures per 2,1 
m1lions, es fara coma compen
sació a la supressió ja en marxa 
del pasa nivell a la C-13 i per
metra desviar també el transit 
que diariament creua el centre 
del poble en direcció a Menar
guens per accedir a la carretera 
C-12. 

Mentre el pas a nivell de la 
carretera C-13 deixara d'existir, 
els al tres dos només els creuaran 
els vehicles que circulin pel cen
tre de la localitat. L'alcaldessa· 
de Térmens, Concepció Caña
dell, va explicar que aquesta fu
tura ronda passara per sota de 
l'actuallínia de tren, aprofitant 
l'antic tra~at del Carrilet de la 
Sucrera, i seguira amb un pas 
superior al canal de Balaguer 
fins a la seua connexió amb el 
pont de ferro sobre el riu Segre 
i la carretera de Menarguens, 
l'LV-9225. 

Unia de la Pobla 
Cañadell va afegir que els ve

hieles pesants hauran d'utilitzar 
obligatoriament aquesta ronda. 
S'iniciara en la nova rotonda 
que forma part del projecte per 
suprimir el pas a nivell número 
12 de la línia de la Pobla. La 
construcció ja s'esta executant 

lmatge de les obres per eliminar el pasa nivell de la C-13 a Térmens. 

DESVIARATRANSIT 

La nova ronda, que ha 
estat ja adjudicada, 
evitara el transit pesant 
pel centre de la localitat 

i contempla una inversió de dos 
milions d'euros més. Els treballs 
se centren ara a canviar serveis 
com canonades i cables electrics 
de les finques afectades per 
aquesta actuació. 

mpre 
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Precisament, FGC també por
ta a terme la supressió del pas a 
nivell que creua el polígon Cam
pllong de Balaguer. 

El nou pas es construeix per 
sobre del canal de Balaguer i 
de la via i facilitara !'entrada 
de camions de gran tonatge al 
polígon. Suposa una inversió 
d'1,4 milions. 

Cinc passos a nivell suprimits 
Des que la Generalitat va 

rebre de l'Estat el traspas de 
la línia de Lleida a la Pobla de 

Segur l'any 2005, ha eliminat 
cinc passos a nivell, l'últim, a 
Vilanova de la Sal el2019, i ela
bora projectes per suprimir-ne 
set més en collaboració amb els 
ajuntaments. Als 21 passos a 
nivell d'aquesta línia se sumen 
els 36 de les línies ferroviaries 
d'Adif que uneixen Lleida amb 
Barcelona a través de Manresa 
i Tarragona. 

En les últimes decades s'han 
anuHat una trentena de passos a 
nivell en el conjunt de les línies 
ferroviaries de Lleida. 

La cal~ada passara 
pel tra~at de 
l'antic Carrilet 
de la Sucrera 
• La nova ronda de Tér
mens transcorrera per 
l'antic tra~at del Carrilet 
de la Sucrera, el tren que 
s'utilitzava per transpor
tar remolatxes des de la 
fabrica de Menarguens 
fins a l'estació de tren de 
Mollerussa. La línia, de 
via estreta, es va inau
gurar el1905 i unía Me
narguens, Térmens i les 
capitals de la Noguera i el 
Pla a comen~aments del 
segle passat. Tenia un ra
mal, conegut com a Em
palme, a Menarguens per 
al servei de la companyia 
sucrera d'aquesta localitat 
de la Noguera. 

La línia va ser clausu
rada el1951, quan havia 
perdut ja una de les seues 
finalitats, ja que la ~mcre
ra de Menarguens s'ha
via traslladat a Montsó, 
a Osea. 

L'alcaldessa, Concepció 
Cañadell, va explicar que 
aquest tram de l'antiga lí
nia és des de fa anys muni
cipal, per la qual cosa FGC 
no ha hagut d'expropiar 
terrenys. Va explicar que 
aquest ambit s'inclou en el 
pla d'ordenació urbanísti
ca municipal. 

A UTENTICA 
DIFERENT 
N ATURAL 

oralleido.cot 
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CARRETERES SEGURETAT 

Dos trams de I'A-2, entre els que 
registren més accidents de camió . 
A la variant de Lleida i entre Bellpuig i Cervera 11 El28% de la xarxa viaria de 
L et a e rtsc al o mol alt de sintstre, ot i que la taxa va en descens 

REOACCIÓ 1 X.R. 
1 LLEIDA 1 Dos trams de l'A-2 es 
troben entre els deu que concen
tren més accidents de vehicles 
pesants de tot Catalunya. En 
concret, es tracta deis 21 qui
lometres d'autovia que separen 
Bellpuig i Cervera i els 33 quilo
metres de la variant de Lleida. 
En el primer tram, els accidents 
de camions són el 64% del to
tal i en el segon representen el 
40%, segons l'últim informe Eu
roRAP que va presentar ahir el 
RAC i que se centra en el trienni 
2019-2021. 

Així mateix, Lleida és la de
marcació amb el percentatge 
més elevat de quilometres amb 
risc alt o molt alt d'accident. 
Aquesta taxa se situa en el 28% 
i, encara que és la més alta de 
Catalunya, ha baixat sis punts 
respecte a !'anterior informe. 
Tanmateix, cap tram de carrete
ra de Lleida consta entre els que 
tenen més risc d'accident greu o 
mortal, quan en el passat estudi 
constava la C-28 entre Vielha i 
NautAran. 

Així mateix, un 13% de la 
xarxa viaria lleidatana presen
ta un risc molt baix, en un 32% 
és baix, i en un 27% és mitja. 
En aquest sentit, hi ha dos car
reteres que figuren entre les que 
tenen menor risc a tot Catalu
nya. Es tracta de l'N-145 entre 
l'N-260 a la Seu i Andorra i de 
l'Ll-12 entre l'accés a !'autopista 
AP-2 i Lleida ciutat. 

Pel que fa a les víctimes 
mortals, l'estudi assenyala que 
aquest any han mort 149 perso
nes a Catalunya, amb dades fins 
al30 de novembre. A Lleida hi 
ha hagut 19 morts en sinístres 
de transit. L'estudi destaca que 
la sinistralitat el 2022 s'ha vist 
"especialment condicionada pel 
final deis peatges". El primer 
any sense barreres a l'AP-2 hi ha 

Restriccions a les travessies de I'N-11• Municipis del Pla d'Urgell com Mollerussa, Sidarnon o Bell
lloc pateixen des d'ahir restriccions de tr~msit per obres que s'estan duent a terrne per millorar di
versos trams de l'asfalt i repintar la senyalització horitzontal de les travessies urbanés de l'N-II. A 
Mollerussa, els treballs duraran fins derna dimecres, informa Joan Gómez. 

hagut més d'un accident al mes 
en el tram lleidata i a la variant 
de Fraga. 

D'altra banda, la Generalitat 
dura a terme talls interrnitents 
entre dema i divendres en un 
tram d'uns 4 quilometres de la 
carretera L-232, que uneix Mal
da i els Omells de na Gaia. 

La variant d'Artesa, al gener 
En un altre ordre, la variant 

d'Artesa de Segre obrira final
rnent al gener, segons va anun
ciar ahir la delegada de la Gene
ralitat a Lleida, Montse Bergés. 
Aquesta carretera suposa una 
inversió de 5,2 rnilions. 

Torna· el pas alternatiu a I'N-230 
sense data per aixecar-lo 
• L'N-230 al seu pas per Es
cales va recuperar ahir el 
pas alternatiu a causa deis 
treballs per sanejar el pen
dent després de la gran es
llavissada de dirnarts de la 
setmana passada. Divendres 
a la tarda es va recuperar la 
circulació pels dos carrils en 
aquest punt i ahir un va tor
nar a quedar tancat. Fonts 
proximes van assegurar que 
encara no hi ha data per al 

COMUNICACIONS TRENS 

final de les obres al talús i per 
restablir la circulació pels dos 
carrils. A més, van assenya
lar que hi ha geolegs treba
llant en aquest punt de la via. 
D'altra banda, Foradada de
manara ajuda a la Diputació 
per a actuacions que evitin 
nous desprenirnents després 
de la caiguda de roques que 
va obligar a tallar l'accés al 
santuari del Salgar (vegeu 
SEGRE d'ahir): 
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PREUS 

La Generalitat 
congela tarifes 
del transport 
públic 
Lleida estrenara 
el2023la T-Jove 

1 LLEIDA 1 El consell d'adminis
tració de l'ATM de Lleida va 
aprovar ahir, per tercer any 
consecutiu, congelar les tari
fes dels títols de transport pú
blic per a l'any que ve, que es 
poden utilitzar per a la xar
xa d'autobusos interurbans i 
les línies de tren de la Pobla, 
Manresa (R-12) i de la costa 
(R-13 i R-14). 

Així mateix, Lleida estre
nara la T-Jove el2023, un tí
tol pera persones d'entre 17 
i 30 anys que permet viatges 
iHimitats durant 90 dies. A 
més, la T-12 passara a ser la 
T-16 i suposara la gratuilat 
del transport fins als 16 anys. 

D'altra banda, l'ATM tor
nara a aplicar el20 per cent 
de descompte en les tarifes 
en cas que el Govern central 
acordi prorrogar la reduc
ció del 30% en el preu del 
transport urba i interurba, 
una mesura que en principi 
expira aquest mes. Els abo· 
narnents gratui:ts de Renfe 
seran valids durant tot l'any 
que ve. 

RECONEIXEMENTS 

Durro, també 
entre els pobles 
mésbonics 
1 LA VALL DE BOfl El poble de Dur
ro, al municipi de la Vall de 
Boí, també entrara a formar 
part de lcr llista deis pobles 
rnés bonics d'Espanya a par
tir de 1'1 de gener vinent. 
S'afegira així a Arties, Ga
ros, que també s'hi incorpo
raran l'any que ve, i Bager
gue, que ja disposa d'aquest 
reconeixement (vegeu SE
GRE d'ahir). 

fRIR Generalitat de Catalunya 
I.UJ.!j De~rtament de Tenitori 

Serve-es Ternsoriats a Ueida 

ANUNCI 

El Servei Territorial de Carreteres de Lleida informa que: 

Amb motiu de les actuacions a la carretera L-232 de Malda a Els Omells de Na Gaia, 
entre els PK 4+000 al8+200, es realitzaran talls totals intermiteots. 

lnterventors de Renfe, amb 2 maquines 
per poder cobrar ~ls bitllets de I'ATM 

Aquests talls s'organitzarán tal comes detalla: 

• Els talls es duran a terme els dies 21, 22 i 23 de desembr& de 2022. 
~ L'horari de treballs sera de 9:00 h a 13:00 h i de 14:00 ha 18:00 h. 
~ Les f~ d'obertura del transit seran: Te~ d'obenura: Fins a les 9:00 h. 

De 13:00 ha 14:00 h. 
A partir de les 18:00 1\. 

El transit podra utilitzar com a viu allemativu els camins de I'Espluga Calba a Els 
Omells (ie Na Gaia i el de Borges Blanques que connecta ambla carretera LP-2335 
• va CéW a Vallbooa ae tes Monges. 

Disculpin les rnolesties que aquestes restriccions pug1,1in ocasionar. 

X.R. 
1 LLEIDA 1 Els interventors dels 
trens de Renfe a Lleida portaran 
a partir de dijous dos rnaquines 
per poder cobrar els bitllets de 
les targetes de l'ATM. Aixo és 
a causa que al novembre van 
canviar els dispositius que uti
litzen per validar bitllets i els 
nous no permeten restar viatges 
d'aquestes targetes. 

A la practica, aixo s'ha tradui:t 
en desplar;aments gratis a les 
línies de Manresa (R-12) fins a 

Sant Guim i a la de la costa (R-
13 i R-14) fins a Vinaixa, trajee
tes integrats a l'ATM, comja va 
avanr;ar SEGRE. 

Fonts de Renfe van explicar 
que els interventors "tindran les 
eines necessaries per poder lle
gir aquests títols de transport" i 
van afirmar que aquesta és una 
"solució provisional". En aquest 
sentit, van assenyalar que estan 
treballant per resoldre el pro
blema "puntual del software" 
de les noves maquines. 

Per la seua part, fonts sindi
cals van assenyalar que els tre
balladors disposaran dels dis
positius que utilitzaven fins al 
novembre passat per cobrar els 
viatges de les targetes de l'ATM, 
rnentre que els nous seran per 
vendre bitllets. Així rnateix, van 
destacar que deis onze inter
ventors que hi ha actualment a 
Lleida, quatre no saben utilitzar 
les maquines antigues perque 
només van rebre formació per 
a les noves. 
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ECONOMIA Arranca la segona edició Ros Roca exporta el 70o/o 
d"Accelera el creixement'. de la seua producció. 
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AGRICULTURA DANYS METEOROLOGICS 

Ajuts de 16 milions per a pagesos 
de Lleida per les gelades de l'abril 
La conselleria d'Acció Climatica aprova 1.352 expedients de la província 11 El Segria 

a co Ca .ül J " alt, al s erar els 9,6 milions d'euros 

1 LLEIDA 1 La conselleria d'Acció 
Chmatica ha aprovat 15,92 mili
ons d'euros en ajuts pera 1.352 
explotacions de Lleida de frui
ta dolr;a i ametlla afectats per 
les gelades de principis d'abril. 
Aquests expedients es referei
xen a 15.397,29 hectarees. En 
el conjunt de Catalunya són 
1.465 expedients que benefici
aran 16.645,09 hectarees, amb 
un import de 16.625.685,40 eu
ros. En total, s'hi van presentar 
2.015 peticions corresponents 
a una superfície sol·licitada de 
25.821,22 hectarees. Acció Cli
matica va inadmetre 222 sol·li
cituds, 174 van desistir i ha de
negat 154 expedients. 

La gran majoria deis rebutjos 
es deuen al fet de no estar al 
corrent de les obligacions tribu
taries o socials, o haver cobrat 
una indemnització d'Agrosegu
ro per sobre del maxim que pot 
rebre ajuda. 

D'acord amb l'import resolt, 
el departament preveu abonar 
abans que acabi aquest any fins 
a 15.998.904,47 euros amb car
rec als pressupostos del 2022. 
Els 626,780,3 euros restants 
aniran a carrec del pressupost 
del2023. 

Segons les bases de la convo
catoria, la intensitat de l'ajuda 
que va establir Acció Climatica 
va en funció de la ubicació de 
l'explotació, del dany sofert i 
de si tenia pólissa o no. 

L'ajuda per hectarea de ca
da soHicitant es multiplica pel 
grau d'afectació establert a !'ac
ta de peritatge corresponent a 
cada explotació. En el cas de les 

Un agricultor, analitzant els danys a la seua finca després de les gelades de l'abril passat. 

ASSEGURAN«;A AGRARIA 

Agroseguro ha xifrat en 
més de 53 milions la 
indemnització pel fred 
d'aquesta primavera 

explotacions no assegurades, 
aquests imports es redueixen 
a la meitat. 

L'import maxim d'ajuda és de 
100.000 euros per explotació, 
amb la limitació maxima del 

90% de les perdues o del 80% 
de les perdues; si és en zones · 
amb limitacions naturals o no, 
restat l'import de la indemnit
zació de l'asseguranr;a a les ex
plotacions assegurades. 

Per comarques, els imports 
més alts corresponen al Se
gria (9,6 milions), el Pla d'Ur
gell (2,1), la Noguera (1,9) i les 
Garrigues (1,1). També s'inclo
uen en els ajuts el Pallars Jus
sa (120.540 euros), el Pallars 
Sobira (2.154 euros), la Segar
ra (75.516 euros), el Solsones 

LABORAL OCUPACIÓ 

(12.065) i l'Urgell (904.751 
euros). 

Suports a centrals 
D'altra banda, Acció Clima

tica també ha resolt favora
blement ajuts per valor d'uns 
4 milions d'euros quant a la lí
nia destinada a cooperatives i 
centrals fruiteres que van pa
tir perdua de producció com 
a conseqüencia de les gelades 
de l'abril, segons va explicar la 
delegada del Govern a Lleida, 
Montse Bergés. 

EMPRESA 

Més de 900.000 
euros per donar 
suport als 
autonoms 
1 LLEIDA 1 El departament d'Em
presa ha atorgat 906.407,24 
euros en la nova convocato
ria del Consolida't, el pro
grama de suport a la con
solidació, l'enfortiment i la 
reinvenció del treball auto
nom a Catalunya. Són sub
vencions dirigirles a entitats 
per al desenvolupament de 
projectes d'assessorament 
personalitzat i de formadó 
a persones treballadores au
tonomes. En aquest sentit, 
l'Associació Multisectorial 
d'Autonoms de la Província 
de Lleida rebra 57.012,86 
euros. 

EMPRESES 

Unicaja Banco 
substituira 
Siemens Gamesa 
a l'lbex-35 
1 MADRID 1 El Comite Asses
sor Tecnic de l'Ibex-35 ha 
anunciat que Unicaja Banco 
substituir a Siemens Gamesa 
Renewable Energy (SGRE) a 
l'Ibex-35 a partir del27 de 
desembre, després de conei
xer-se el resultat de !'oferta 
pública voluntaria d'adquisi
ció (OPA) formulada per Si
emens Energy sobre SGRE, 
segons va informar ahir el 
comite a través d'una nota 
de premsa. O' aquesta forma, 
l'entitat sera el sise banc del 
selectiu, juntament amb San
tander, BBVA, CaixaBank, 
Sabadell i Bankinter. 

Els experts suggereixen una pujada de 
I'SMI de fins a un maxim de 1.082 euros 

Yolanda Díaz i lnmacúlada Cebrián, amb l'informe sobre I'SMI. 

1 MADRID 1 El comite d'experts que 
assessora el Govern central so
bre el salari mínim interpro
fessional (SMI) ha recomanat 
una forquilla de pujada d'aquest 
renda mínima per al2023 d'en
tre el4,6% i el8,2%, cosa que 
situaría l'SMI en 1.046 euros 
bruts al mes per catorze pagues 
en el primer casi de 1.082 euros 
en el segon. La coordinadora 
d'aquesta comissió d'experts, la 
professora Inmaculada Cebrián, 
va dir que amb aquesta forqui-

lla d'increments l'SMI as so liria 
el 60% del salari mitja net del 
2022 compromes en la Carta 
Social Europea, encara que va 
insistir en la dificultat que com
porta fer estimacions sobre el 
salari mitja a causa del retard 
en l'actualització estadística. 

Els experts aconsellen tam
bé al seu informe revisar l'SMI 
als sis mesos per avaluar-ne la 
suficiencia en un context infla
cionista com !'actual. 

Per la seua part, la ministra 

de Treball, Yolanda Díaz, va 
assegurar que la decisió sobre 
la pujada de l'SMI s'intentara 
acordar amb els agents soci
als, encara que el Govern cen
tral només tingui obligació de 
consultar-los-ho. 

De fet, va anunciar que con
vocara sindicats i empresaris 
per dema dimecres per debatre 
aquest assumpte. Caldra veure 
si hi va la patronal CEOE, des
prés que Díaz pactés amb Bildu 
sobre els ERO. 
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TELEVISIÓ PROGRAMES 

HBO estrena el12 de gener 
el reality gravat a Lleida 
Concurs d'escalada amb escenes a Sant Lloren<; de Montgai 11 

Ho 1 woG Ja o f'lomoa va participar al od 1tge 
REOACCIÓ 
1 LLEIDA 1 La cadena televisiva 
HBO Max va anunciar el cap 
de setmana passat !'estrena el 
proper 12 de gener -almenys 
als Estats Units- dels tres pri
mers capítols de The Climb, un 
concurs d'escalada que inclou 
algunes escenes que es van 
rodar en diversos paratges 
de Sant Lloren~ de Montgai a 
finals de gener i principis de 
febrer. Com va publicar lla
vors SEGRE, en l'enregistra
ment va participar !'estrella 
de Hollywood Jason Momoa, 
el popular actor hawaia que 
va interpretar Khal Drogo en 
!'exitosa serie ]oc de Trons, 
protagonista de la taquillera 
peHícula Aquaman i que par
ticipa a Fast & Furious 10, que 
arribara als cines el proper mes 
demaig. 

De fet, Momoa s'encarrega 
de presentar aquest concurs re
ality, acompanyant el seu amic 
i escalador california Chris 
Sharma, considerat un dels mi
llors de la historia i bon conei
xedor de la zona a !'estar esta
blert des de fa anys en aquesta 
població de la Noguera. 

L'argument de The Climb 
consisteix en la competencia 
entre deu escaladors i escala
dores amateurs per obtenir un 
premi de 100.000 dolars i un 
patrocini de la firma de roba 
d'aventura i viatges prAna per 
convertir-se en professional de 

Jason Momoa, durant la gravació a Sant Lloren~ de Montgai. 

LA ROCA DELS BOUS 

A Sant Lloren<; de 
Montgai, va acollir escenes 
de l'enregistrament 
entre el gener i el febrer 

!'escalada durant un any. Amb 
la serie, Chris Sharma pretén 
"inspirar la proxima generació 
d'escaladors". 

Al canal de YouTube de 
HBO Max ja es pot veure el 
trfliler d'aquest programa de 
vuit episodis, gravats en diver
sos punts d'Espanya, també a 
Aragó (Rodeno a Tero! o els 

Mallos de Riglos a Osea) i aMa
llorca; o del món, com Wadi 
Rum, a-Jordania. 

Des de la tardar de l'any pas
sat, l'equip tecnic del reality 
va visitar possibles enclava
ments per als enregistraments, 
com Peramola o el congost de 
Terradets, entre la Noguera i 
el Pallars Jussa, encara que al 
final van acabar decidint-se per 
Sant Llorenr; de Montgai. 

Jason Mom<:>a, que és un 
gran aficionat a !'escalada, ha 
visitat en diverses ocasions 
Santa Linya i els voltants de 
Camarasa per practicar aquest 
esport acompanyat de Chris 
Sharma. 

MÚSICA PROGRAMACIÓ 

SEGRE 1 
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Pau Vallvé, primer artista 
del festival Músiques 
Disperses, al mar~ 

1 LLEIDA 1 El músic i composi
tor barceloní Pau Vallvé és 
el primer artista confirmat 
de la 16 edició del festival 
neofolk Músiques Disperses 
MUD de Lleida, que se ce
lebrara del 23 al 26 de marr; 
amb concerts en diferents es
cenaris de la ciutat. El can
tautor presentara les canr;ons 
del seu nou disc el dia 15 al 
Teatre de l'Escorxador (en
trades ja disponibles a mu
siquesdisperses.com). Tata 
la programació del festival 
es presentara el proper 6 de 
febrer. Val a recordar que la 
Paeria va assumir el mes pas
sat la direcció d'aquest cer
tamen després de prescindir 

Pau Vallvé. 

d'Arnau Sabaté, que s'havia 
estrenat al capdavant del 
MUD el marr; passat. Aquest 
va lamentar a Twitter el seu 
cessament i la regidoria de 
Cultura va reafirmar la seua 
aposta pel festival. 

Jau me Sisa rep la Medalla d'Or de Barcelona 
1 BARCELONA 1 El cantautor Jaume Sisa va rebre ahir la Medalla 
d'Or al merit cultural de l'ajuntament de Barcelona, en un 
acte en el qua! el músic ho va agrair interpretant una versió 
de la seua canr;ó Me'n vaig amb globus. 

Serrat inicia avui els últims concerts a Barcelona 
1 BARCELONA 1 Joan Manuel Serrat iniciara avui al Palau Sant 
Jordi de Barcelona la serie de tres últims concerts de la gira 
de comiat El vicio de cantar 1965-2022. 

1Enlaira'm', nou poema musicat de Joa.n Blau 
1 BALAGUER 1 El cantautor de Balaguer Joan Blau ha llanr;at a la 
xarxa la canr;ó Enlaira'm, el segon single de la serie de vuit 
poemes musicats del seu proxim disc, A quatre. 
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