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Manifestacions històriques contra la sentència del Suprem a Lleida i a tot Catalunya van posar ahir el colofó a una 
jornada de vaga general que va tenir especial incidència en l’educació i el comerç i que va aconseguir alentir l’activitat 
econòmica. A Barcelona i, en menor mesura a Lleida, van tornar a registrar-se disturbis després de la protesta.

Marxes massives contra la sentència   
en una vaga que va frenar l’economia
Centenars de milers de manifestants i disturbis posteriors a Lleida i Barcelona

condemna històrica resum de la jornada

redacció
❘ lleiDa ❘ Lleida, Barcelona i mu-
nicipis de tot Catalunya van 
tornar a viure ahir manifesta-
cions històriques per protestar 
contra la sentència del Tribunal 
Suprem que condemna a un to-
tal de gairebé cent anys de presó 
nou líders del procés. Al llarg 
del dia, milers de persones van 
participar en diferents marxes 
en nombrosos municipis de Llei-
da, que van culminar a la tarda 
amb una gran manifestació a 
la capital que en va reunir unes 
30.000, segons la Guàrdia Ur-
bana, xifra que l’organització 
va elevar fins a les 45.000. La 
protesta, encapçalada per uns 
150 tractors que van arribar a 
la ciutat per diverses carrete-
res, va arrancar a Ricard Viñes 
i va acabar a Blondel davant de 
la Paeria sense cap tipus d’inci-
dent. No obstant, posteriorment 
un miler de persones van seguir 
concentrades i es van atansar a 
la barrera que Mossos i Policia 
Nacional havien format davant 
de la subdelegació del Govern 
espanyol. Llavors, un altre grup 
de manifestants es va situar al 
mig i va instar els concentrats 
que no ataquessin els agents. 
Finalment no van poder evitar 
nous aldarulls que van com-
portar diverses càrregues po-
licials, danys al mobiliari urbà 
i diversos ferits, pel que sembla 
un d’ells en un ull. També hi va 
haver disturbis més greus a Bar-
celona al final de la gran mani-
festació en què van participar 
unes 525.000 persones segons 
la Guàrdia Urbana, 750.000 se-
gons els organitzadors, que ha-
via començat amb la confluèn-

cia de les Marxes per la Lliber-
tat, una de les quals procedent 
de Tàrrega. Hi va haver una au-
tèntica batalla campal provo-
cada per grups violents quan ja 
havia finalitzat la mobilització.

Les manifestacions van ser 
el colofó de la vaga general 
convocada pel sindicat CSC i 
la Intersindical Alternativa de 
Catalunya. Va ser majoritària al 
sector educatiu i al comerç. Se-
gons la Generalitat, el consum 
elèctric va ser entre un 7,5% i 

La gran manifestació a Lleida al seu pas per la rambla d’aragó.

a la nit hi va haver enfrontaments entre policies i radicals, que van formar barricades a Blondel.

maite monné

maite monné

un 10,11% inferior al d’un dia 
normal. Els convocants van afir-
mar que la seua repercussió va 
ser fins i tot més gran que l’“a-
turada de país” del 3 d’octubre 
del 2017. La patronal Pimec va 
precisar que el seguiment va ser 
només del 3,9% (8,8% a Llei-
da), però va assenyalar que un 
39,8% de les pimes (percen-
tatge que a Lleida va assolir 
el 70%) van decidir paralitzar 
la seua activitat, especialment 
al comerç i el turisme.  A més, 
d’altres van pactar amb els seus 
empleats fórmules com la vari-
ació de l’horari. D’altra banda, 
Foment del Treball va destacar 
que l’aturada va ser més reduïda 
que la de fa dos anys. L’impacte 
de la vaga es va veure afavorit 
pels talls intermitents de nom-
broses carreteres.

Seguiment de L’aturada
Va tenir especial incidència 
en els sectors de l’educació 
i del comerç i moltes pimes 
van parar la seua activitat

LeS dadeS

30.000
persones

Van participar en la gran mani-
festació a la tarda a lleida, se-
gons la Guàrdia Urbana, xifra 
que els organitzadors van ele-
var fins a les 45.000.

525.000
persones

Són les que va congregar la pro-
testa a Barcelona, segons l’esti-
mació de la Policia local. l’orga-
nització va xifrar en 725.000 els 
manifestants.

7,5%-10%
menys de despesa elèctrica

és l’impacte en el consum elèc-
tric que va tenir la vaga en dife-
rents franges horàries en rela-
ció amb un dia normal, segons 
el Govern.

70%
de pimes de lleida

Van paralitzar ahir la seua activi-
tat, segons Pimec. a tot Catalu-
nya, van ser el 39,8%. la patro-
nal va dir que només un 4,2% 
dels empleats va seguir la vaga.

➜
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carlos lourenço ciD

Vielha. Unes 150 persones van sortir ahir al carrer a la capital aranesa.

magDalena altisent

Alcarràs. Una altra de les columnes d’ahir arribant a la capital del Segrià.

ajuntament D’oliana

Oliana. Marxa lenta fins a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.

segre

Lleida. Arribada de la caminada que va recórrer ahir els pobles de la C-12.

cup cervera

Cervera. Concentració davant dels jutjats contra la sentència.

jorDi uriach

Tremp. Els veïns de la capital del Jussà es van manifestar durant la vaga.

Milers de lleidatans 
surten al carrer 
contra la sentència
En capitals i nombrosos municipis || Les 
protestes van tallar travessies urbanes

Segre TàrregA/ C.S./j.g.m.
❘ lleiDa ❘ Milers de lleidatans van 
sortir ahir al carrer per pro-
testar contra la sentència del 
Tribunal Suprem, en una no-
va jornada de mobilitzacions 
multitudinàries similars a les 
que van tenir lloc després del 
referèndum d’independència 
de l’1-O, fa dos anys. Es van 
convocar nombroses manifes-
tacions a les capitals de comar-
ca i altres municipis, i els veïns 
van tallar també el trànsit al 
centre de les ciutats. A Mo-
llerussa, un miler de persones 
van participar en la marxa des 
de la rotonda de la Creu Roja 
fins a la plaça de l’Ajuntament, 
caminant per l’antiga N-II. En-
tre els manifestants es trobava 
l’alcalde, Marc Solsona, i altres 
edils del Pla d’Urgell.

Així mateix, més de 2.000 
persones, segons la Policia Lo-
cal, van participar al migdia 
a la manifestació de Tàrrega. 
La comitiva va sortir de la pla-
ça Riambau i es va desplaçar 
cap al centre amb proclames 
a favor de la independència, 
reivindicant la llibertat dels 

presos i recordant la jornada 
de vaga. Entre els manifestants 
hi havia nombrosos joves amb 
estelades i famílies. Va culmi-
nar a la plaça Major amb la 
lectura d’un manifest. Durant 
el recorregut els manifestants 
van obligar a tancar les poques 
botigues i supermercats oberts. 
Prèviament es va organitzar 
una marxa pel tram urbà de 
la C-14.

Al Pallars, desenes de veïns 
de Tremp van tornar a tallar 
el pas per la C-13 creuant rei-
teradament diversos passos 
de vianants de la ciutat. A la 
tarda, unes 700 persones van 
participar en la manifestació 
contra la sentència del Tribunal 
Suprem.

A la Seu d’Urgell, les mobilit-
zacions van començar a prime-
ra hora del matí i van reunir mig 
miler de persones. La jornada 
va començar amb un esmorzar 
popular i els manifestants es 
van desplaçar després a l’N-145 
per tallar la carretera. A la ca-
pital de l’Alt Urgell també es 
va organitzar una manifestació 
a les 9.30 hores, que va partir 

del centre i es va dirigir cap a 
la carretera d’Andorra. A més, 
a Vielha unes 150 persones es 
van manifestar al migdia pels 
carrers de la capital aranesa en 
la protesta convocada pel sin-

dicat d’estudiants i secundada 
per Taula per Aran. Al Pont de 
Suert, els concentrats van tallar 
la carretera N-230 i es van con-
centrar al migdia al centre de la 
ciutat. A la tarda, va tenir lloc 

una marxa lenta des de Vielha 
fins a la capital de l’Alta Riba-
gorça que va provocar retenci-
ons. Les manifestacions també 
van arribar a altres municipis 
de les comarques de Lleida. Per 

més de 2.000 veïns de Tàrrega van participar en la manifestació d’ahir.
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cup cervera

Cervera. Concentració davant dels jutjats contra la sentència.

jorDi uriach

Tremp. Els veïns de la capital del Jussà es van manifestar durant la vaga.

c.sans

La Seu. Gairebé 400 persones van recórrer al matí els carrers de la ciutat.

anc alta ribagorça

el Pont. Els tractors també van participar en la protesta contra la sentència.

segre tàrrega

Agramunt. Una de les concentracions que es van celebrar ahir a la localitat.

agustí cucurulls

Ponts. Mig miler de veïns van recórrer els carrers del municipi.

segre tàrrega j. gómez

Les mobilitzacions a Mollerussa van tallar l’N-II amb més d’un miler de veïns de la capital del Pla d’Urgell.

x.r.
❘ lleiDa ❘ La multitudinària mani-
festació d’ahir a Lleida ciutat va 
estar precedida per marxes que 
van sortir des de la Noguera i el 
Segrià que van reunir milers de 
lleidatans. Aquestes columnes 
van emular les Marxes per la 

Llibertat que han recorregut 
aquesta setmana el territori 
català per protestar contra la 
sentència del Tribunal Suprem.

Els veïns de diversos muni-
cipis d’aquestes dos comarques 
van arribar a peu a la protesta 
de la tarda i van omplir les car-

reteres i els accessos a Lleida. 
Unes 2.000 persones van re-
córrer la C-12 durant la con-
vocatòria d’ajuntaments, CDR 
i associacions locals. Els cami-
nants, arribats des de Menàr-
guens, Térmens, Torrelameu, 
Albesa, Vilanova de la Barca, 

Corbins i Vilanova de Segrià 
van ser rebuts entre aplaudi-
ments per altres manifestants 
davant del pavelló Barris Nord 
de Lleida ciutat.

Així mateix, habitants de 
diverses poblacions del Baix 
Segre també es van sumar a 
les protestes de la tarda que 
va tenir lloc a la capital de la 
província i van arribar a peu 
a la capital del Segrià acom-
panyats pels tractors que van 
sortir d’Alcarràs (vegeu la pà-
gina 13).

Les caminades omplen les carreteres 
per participar en la marxa de Lleida

exemple, a Ponts mig miler de 
veïns de totes les edats van re-
córrer els carrers de la localitat 
i a Agramunt les protestes del 
matí i de la tarda van reunir 
més de 300 persones.
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Tàrrega. Tall de l’A-2 a Tàrrega, on van cremar pneumàtics. Alpicat. Estudiants de Lleida van tallar l’autovia al seu pas per Alpicat a primera hora de la tarda d’ahir.

Margalef. L’N-240 a Margalef tallada per manifestants durant més de dos hores. Fondarella. La protesta va provocar grans cues de vehicles a l’N-II a l’accés a Mollerussa.

La Seu d’Urgell. La carretera d’accés a Andorra també va quedar envaïda com a protesta. Seròs. Veïns de la localitat van impedir durant el matí la circulació per la C-45 a Seròs.

segre tàrrega

c. sans

e. FArneLL / CorreSponSALS
❘ LLeiDa ❘ Les principals carre-
teres de les comarques llei-
datanes, com l’A-2 a Tàrrega 
i Fondarella; l’AP-2 a l’altura 
de Tarrés; l’N-240 a les Borges 
i Margalef (Torregrossa); l’N-
II a Fondarella; la C-55 a Sol-
sona; l’Ll-11 a Lleida; l’N-145 
a la Seu d’Urgell o l’N-230 a 
Alfarràs i el Pont de Suert van 
quedar tallades des de primera 
hora del matí fins al migdia. 
Veïns d’aquestes poblacions 
van ocupar les calçades i van 
tallar la circulació dels vehicles 
amb un ambient reivindica-
tiu. Encara que eren conscients 
que els talls de vies podien pro-
vocar “algun caos”, estaven 
disposats a materialitzar el 
seu objectiu: fer patent el re-
buig a la sentència del Tribu-
nal Suprem contra els líders 
independentistes. 

A l’Urgell es van organitzar 
des de primera hora i van tallar 
l’A-2 en sentit Lleida durant 45 
minuts amb la crema de pneu-
màtics i bales de palla. També 
es va tallar l’N-II durant 10 mi-
nuts i el tram urbà de la C-14 a 
Tàrrega. Al Pla d’Urgell les ac-
cions de protesta es van iniciar 
també a l’A-2, on 200 persones 
van tallar el trànsit a l’altura 
de Fondarella, primer en sentit 
Barcelona, i posteriorment en 
direcció a Lleida durant més de 
dos hores. També van tallar la 
carretera N-II a Fondarella i al 
tram urbà de la capital del Pla 
encara que la circulació es va 
obrir de forma intermitent. Les 
cues van ser llargues i es van 
obrir corredors d’emergències. 
La majoria de les vies van que-
dar obertes al migdia. 

A l’Alt Urgell es va tallar 
l’accés a Andorra (N-145) des 
de la Seu durant 12 hores. 
L’N-230 va quedar tallada al 
Pont de Suert (Alta Ribagorça) 
i a Alfarràs (Segrià). El tall de 
les Garrigues es va centrar a 
l’N-240 a les Borges i Margalef 
(Torregrossa), encara que el 
tall va provocar retencions a la 
carretera LV-702 a Puigverd de 
Lleida. Els manifestants també 
van tallar a primera hora un 
carril de l’AP-2 a Tarrés. 

Al Segrià els manifestants es 
van desplaçar a la C-45 a Seròs 
que va estar tallada un parell 
d’hores i a l’autovia A-2 a Alpi-
cat, on al migdia i fins entrada 
la tarda es va registrar algun 
aldarull amb un camioner. El 
Centre Integral de Mercaderies 
de Lleida (CIM) no es va esca-
par dels manifestants que van 
bloquejar l’accés.

La protesta paralitza les carreteres
Les principals vies de comunicació de Ponent, A-2, AP-2, N-240, N-230, N-II o l’N-145, tallades i envaïdes per manifestants

les imatges  
dels talls

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Alpicat. Estudiants de Lleida van tallar l’autovia al seu pas per Alpicat a primera hora de la tarda d’ahir.

Fondarella. La protesta va provocar grans cues de vehicles a l’N-II a l’accés a Mollerussa.

Seròs. Veïns de la localitat van impedir durant el matí la circulació per la C-45 a Seròs.

itmar fabregat

eDgar alDana

twitter

Les principals vies de comunicació de Ponent, A-2, AP-2, N-240, N-230, N-II o l’N-145, tallades i envaïdes per manifestants

IncIdèncIeS

Carreteres principals
z la invasió de vies es va centrar 
en els principals eixos viaris de 
les comarques de Ponent. Una 
iniciativa que va estar acompa-
nyada pel bon ambient i la rei-
vindicació, tret d’algun aldarull 
entre manifestants amb con-
ductors o piquets.

Tram lleidatà de l’A-2
z el tram lleidatà de l’autovia a-
2 va estar tallat durant el matí 
en diferents punts. els manifes-
tants van envair les vies al seu 
pas per tàrrega, a fondarella i 
a alpicat a primera hora de la 
tarda.

AP-2 a Tarrés
z els manifestants van tallar un 
carril de l’aP-2 al seu pas per 
tarrés, a les garrigues, fins al 
migdia.

L’N-II
z al Pla d’Urgell també va que-
dar afectada la carretera n-ii al 
seu pas per mollerussa i fonda-
rella des de primera hora del 
matí fins al migdia.

N-230 i N-240
z la carretera n-230 va quedar 
afectada al Pont de Suert a l’al-
ta ribagorça i al Segrià, a alfar-
ràs. l’n-240 es va veure afecta-
da a margalef (torregrossa) i les 
borges blanques.

N-145
z a l’alt Urgell l’accés a andorra 
des de la Seu d’Urgell va quedar 
tallat des de les sis de la mati-
nada fins a les sis de la tarda. es 
van obrir corredors per als vehi-
cles d’emergències.

Carreteres secundàries
z Durant el matí també es van 
veure afectades carreteres se-
cundàries com la C-45 a Seròs; 
la C-55 a Solsona; la C-14 a tàrre-
ga; l’lV-702; la C-13 a tremp; i la 
C-14 a Ponts durant la manifes-
tació de la tarda.

trAnSportS

Trens
z fins a 23 trens es van veure 
afectats per la vaga convoca-
da després de la sentència. es 
van cancel·lar 6 circulacions 
de trens regionals entre lleida 
i barcelona i 8 combois del Se-
grià a Cervera. així mateix, els 
passatgers de 9 trens més van 
ser desviats.

Autocars
z la principal afectació es va 
produir a les línies que connec-
ten aran amb lleida i barcelo-
na. els autobusos urbans de 
lleida i tàrrega van oferir ser-
veis mínims.

Taxis
z la vaga no va tenir gaira afec-
tació al sector del taxi de lleida 
ciutat. al Pirineu, van oferir ser-
veis de transport sanitari i l’es-
colar, a demanda.

Més de vint trens  
afectats per la vaga
Serveis mínims als autobusos urbans de Lleida i Tàrrega || 
Esperes de fins a cinc hores per agafar un autocar a Aran

itmar fabregat

x.r. / m.m.c. / j.b.
❘ lleiDa ❘ Més de vint trens es 
van veure afectats ahir per la 
vaga convocada després de la 
sentència del Tribunal Suprem 
contra els líders independentis-
tes. Es van suspendre un total 
de sis circulacions entre Lleida 

i Barcelona a les línies de roda-
lies, mentre que vuit combois 
més entre la capital del Segrià 
i Cervera es van cancel·lar. A 
aquests se sumen nou trens 
AVE, Avant i Alvia, els passat-
gers dels qual van ser desviats a 
altres que van sortir més tard. 

Val a destacar que el tren hotel 
que havia de sortir a les 20.20 
hores de Barcelona preveia 
fer-ho a partir de les 00.00 per 
evitar la vaga. Les circulacions 
entre Lleida i Màlaga, Granada 
i Sevilla no es van veure afec-
tades. Per la seua part, a la línia 
de tren de la Pobla es van oferir 
serveis mínims i en hores punta 
van circular el 50 per cent dels 
combois.

Així mateix, també es van 
anul·lar alguns trajectes d’auto-
cars. Les principals línies afec-
tades van ser les que uneixen 
Aran amb Lleida i Barcelona. 
Alguns passatgers que van ar-
ribar a la capital del Segrià amb 
autocar i havien d’arribar a Vi-
elha van haver d’esperar fins 
a cinc hores per a la següent 

sortida cap a la Val. Mentres-
tant, l’autobús urbà de Lleida 
ciutat i de Tàrrega també van 
oferir serveis mínims.

En canvi, la vaga per la sen-
tència del Tribunal Suprem no 
va tenir gran afectació als taxis 
de la capital de la província. En 
aquest sentit, el 90 per cent de 
la plantilla de Tele Ràdio Taxi 
va treballar ahir, mentre que 
a Loteutaxi ho va fer el 50 per 
cent. Al Pirineu, els taxis van 
cobrir el transport sanitari i 
l’escolar ho va fer a demanda 
dels pares.

magDalena altiSent

itmar fabregat

els autobusos de Lleida van oferir ahir serveis mínims.

passatgers ahir a l’estació de trens de Lleida.

ALtreS trAnSportS
les aturades no van tenir 
gairebé repercussió en els 
taxis i el tren de la Pobla  
va oferir serveis mínims

Lleida ■ A primera hora del matí un piquet informatiu es va mobilitzar per l’Ll-11 fins al CIM de 
Lleida, el centre integral de mercaderies, que va quedar paralitzat fins ben entrada la jornada. 
El piquet va provocar que es registrés una cua de vehicles a l’entrada de Lleida des de la rotonda 
de l’N-240 i fins a la zona del polígon industrial El Camí dels Frares (vegeu la pàgina 12).
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comarques
www.segre.com/comarques

La Baronia regula l’accés al Forat del 
Bulli per acabar amb els col·lapses.

p. 29
Naut Aran inverteix 145.000 euros  
en un vehicle de neteja viària.

p. 30

49 productors de 
formatge obren 
avui la Fira de 
Sant Ermengol

gastronomia

❘ LA seu D’urgeLL ❘ La mil·lenària 
Fira de Sant Ermengol de la 
Seu d’Urgell obrirà avui a les 
10.00 les portes després de 
cancel·lar-se els actes d’ahir 
a causa de la vaga contra la 
sentència del procés. Un to-
tal de 48 productors de for-
matge del Pirineu i un pro-
ductor de Galícia participa-
ran a la Fira de Formatges 
Artesans i uns 12 productors 
agroalimentaris de l’Alt Ur-
gell estaran als espais Tast 
Km0-Gustum i Aliments del 
Territori i Tu del pavelló po-
liesportiu. A més, en aquest 
últim espai tindran lloc una 
quinzena d’activitats de de-
gustació i demostració du-
rant tot el cap de setmana, 
totes gratuïtes. Val a desta-
car que aquest any s’estre-
na un espai de degustació 
per a persones celíaques a 
través d’un tast de set for-
matges amb set maridatges 
dissenyats per l’Associació 
de Celíacs de Catalunya.

El Gastrosarau uneix 
moda i gastronomia 
avui a Arbeca

CErtamEn

❘  ArBecA ❘  L’Oleoteca Raig 
d’Arbeca a Arbeca acollirà 
avui a les 21.00 hores una no-
va edició del Gastrosarau, 
un certamen en el qual con-
fluiran gastronomia i moda 
amb una dotzena de produc-
tors locals i de proximitat, 
dos dissenyadors de moda i 
un estilista. També actuarà 
l’escola de ball de Mollerussa 
Sonsoran Dance Studio.

Solsona inicia el cicle 
de sensibilització 
social ‘3 mirades’

tEstimonis

❘ soLsoNA ❘ Solsona inicia di-
jous vinent un cicle d’acti-
vitats per sensibilitzar la 
ciutadania sobre la situació 
dels nens i joves que migren 
en solitari anomenat 3 mira-
des. Les projeccions i con-
ferències de testimonis en 
primera persona seran els 
dijous quinzenals fins al 21 
de novembre a la Bibliote-
ca Carles Morató i al Teatre 
Comarcal.

X. rODrÍgUeZ
❘ LLeIDA ❘ Port Ainé tindrà un nou 
aparcament per a 325 vehicles 
al peu de les pistes d’esquí. 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC), titular 
de l’estació, projecta construir 
aquesta zona d’estacionament 
juntament amb un vial d’accés 
i una connexió amb les pistes. 
El nou pàrquing serà al costat 
del camí forestal que va cap a la 
Torreta d’Orri i ocuparà una su-
perfície de més de 8.700 metres 
quadrats dividits en dos plata-
formes que estaran connectades 
mitjançant una rampa, segons 
consta en una resolució de la 
conselleria de Territori. De mo-
ment, la Generalitat ha eximit 
FGC (propietària de Port Ainé) 
de sotmetre el projecte a una 
avaluació ambiental ordinària, 
la qual cosa aplana l’obtenció 
de permisos.

L’actual zona d’estaciona-
ment és insuficient en moments 
d’alta afluència d’esquiadors du-
rant la temporada d’hivern. En 
reiterades ocasions, FGC s’ha 
vist obligada a tancar l’accés al 
pàrquing i els visitants han apar-
cat a la carretera per accedir a 
peu a les pistes. Així mateix, 
diverses vegades han derivat 
els esquiadors a Espot, també de 
Ferrocarrils. L’alcalde de Rialp, 
Gerard Sabarich, va explicar 
que “Port Ainé s’està quedant 
petit” i “a més d’ampliar el do-
mini esquiable també s’han de 
millorar els serveis”. Sabarich 
també va apuntar que s’han dut 
a terme treballs de millora a la 
carretera d’accés. Val a recordar 
que l’ajuntament de Rialp, mu-
nicipi en el qual s’ubica l’estació 
d’esquí, ja va anunciar a comen-
çaments d’any que demanarà a 
la Generalitat de Catalunya que 
s’ampliï l’extensió i els serveis 
del domini.

Port Ainé preveu inaugrar 
aquesta campanya d’hivern el 
proper 29 de novembre (el ma-
teix dia que Espot), encara que 
tot dependrà de les condicions 
meteorològiques i de la qualitat 
de la neu. Val a recordar que 
per a aquesta temporada, FGC 
ha desplegat 11 nous canons de 
neu a les pistes de la Carena i 
la Carrerada (vegeu SEGRE de 
dimarts). Mentrestant, a Espot 
continuen les obres per instal·lar 
el nou telecadira d’accés a les 
pistes, que s’estrenarà aquesta 
campanya d’hivern i substitui-
rà el que es va avariar l’hivern 
passat i va ser impossible de 
reparar.

Ferrocarrils projecta un nou 
pàrquing de 325 places a Port Ainé
Aval ambiental a l’actuació per augmentar la capacitat de l’estació || Ocuparà una 
superfície de més de 8.700 metres quadrats al costat d’una pista forestal

Esquí instal·laCions

segre

e. Farnell
❘ LLeIDA ❘ Ferrocarrils de la Ge-
neralitat de Catalunya (FGC) 
ha adquirit per 735.000 euros 
recanvis i peces per als trens 
de la línia de Lleida a la Po-
bla de Segur. En concret es 
tracta de peces del sistema de 
ventilació, del sistema motor 
i de tracció. 

La finalitat d’aquest sub-
ministrament és de poder 
disposar d’un estoc suficient 
de material quan es produei-
xin avaries en algun dels dos 
combois de la línia. Aquestes 
peces han estat adquirides a 
la mateixa firma que va fa-
bricar els dos trens, a Stadler 
Service.

El tren de la Pobla va su-
perar l’any passat la xifra de 
230.000 viatgers i Ferrocar-
rils espera un nou comboi 
per a la línia, que comença-
rà a funcionar l’any que ve. 
Serà el tercer i s’afegirà als 
dos actuals estrenats el juli-

ol del 2016, i permetrà que 
les operacions periòdiques 
de manteniment dels com-
bois no afectin el servei, ja 
que actualment queda reduït 
temporalment si falta una de 

les dos màquines. Una vega-
da entri en servei aquest nou 
tren, l’objectiu de FGC és mi-
llorar els horaris i trajectes 
d’aquesta línia.

L’adquisició del nou tren 
per a la línia de la Pobla va 
quedar paralitzada la tardor 
del 2017 després de l’aplica-
ció de l’article 155 pel procés 
independentista. Els tràmits 
es van reprendre el 2018 i es 
va tornar a iniciar la licitació 
per autoritzar la compra del 
comboi. L’adquisició d’una 
nova unitat va ser avalada per 
l’increment de la demanda 
que ha experimentat la línia 
en els últims anys. 

Els altres dos trens van cos-
tar a l’empresa pública de la 
Generalitat 9,4 milions. L’es-
tiu passat també es van adju-
dicar per 2,4 milions d’euros 
la renovació de cinc túnels de 
la línia les obres dels quals 
estaran enllestides el proper 
mes de febrer.

Fgc compra per 735.000 euros 
peces per al tren de la Pobla
Evitarà que el manteniment de combois afecti el servei

leS claUS

Manteniment
z La compra de material per-
metrà que les operacions pe-
riòdiques de manteniment 
dels combois no afectin els 
serveis de la línia.

Trasllat en bus
z Fgc habilita un servei al-
ternatiu de bus quan fa el 
manteniment d’algun dels 
combois.

Nou tren
z el 2020 es preveu que esti-
gui operatiu un tercer comboi 
per a la línia de la Pobla.

La zona d’estacionament actual, col·lapsada ■ En dies d’alta afluència d’esquiadors al llarg de la 
campanya d’esquí, Port Ainé ha arribat a tancar l’accés al no tenir places d’aparcament. A la imatge, 
l’accés a l’estació tallat un dia de fort vent que va obligar a tancar les pistes.

rcolomina
Resaltado
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