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Un milió per substituir el pas a 
nivell de Vallfogona per un d'elevat 
Ferrocarrils porta a terme ara la supressió de dos més, a Balaguer i Térmens 
X. RODRrGUEZ 
1 VALLFOGONA DE BALAGUER 1 fer
rocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) invertira 
980.000 euros per eliminar el 
pas a mvell número 16 de la lí
nia de tren de la Pobla a Vallfo
gona de Balaguer. En aquest cas, 
les obres consistiran a habilitar 
un pas superior per als vehicles. 
L'empresa pública ja ha iniciat 
els tramits pera les expropiaci
ons necessaries per executar el 
projecte i la previsió és licitar les 
obres durant l'últim trimestre 
d'aquest any. 

Fonts de Ferrocarrils de la 
Generalitat van assenyalar ahir 
que aquesta actuació s'esta im
pulsant en el marc d'un conveni 
amb l'ajuntament. Així mateix, 
van recordar que actualment 
ja porta a terme les obres per 
eliminar dos passos a nivell a 
Balaguer i a Térmens, que que
daran suprimits aquest mateix 
any, i van indicar que també es
tan redactant els projectes per 
suprimir altres corredors. 

El tren de la Pobla compta 
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Passos a nivell a Lleida 
1 Entre la lfnia de la Pobla i les 
que uneixen Lleida i Barcelona 
per Manresa (R-12) i per la cos
ta (R-13 i R14) sumen 56 passos 
a nivell. A la línia R-12 hi ha 18 
passos entre Lleida ciutat i Sant 
Guim que no tenen barre res. 

lmatge de les obres del pasa nivell de Térmens al novembre. 

Ferrocarrils de la Generalitat 
1 Des que FGC va assumir la lí
nia de la Pobla el 2005 ha su
primit cinc passos a nivell. Ara 
té en marxa les obres per eli
minar-ne un a Balaguer (el nú
mero 18) i un altre a Térmens 
(el12). 

amb vint passos a nivell en ser
vei. En aquest sentit, des que 
la Generalitat es va fer carrec 
d'aquesta línia l'any 2005 n'ha 
eliminat cinc i l'últim fins ara 
era el de Vilanova de la Sal, el 
2019. 

A ls vint passos a ni v ell 
d'aquesta línia ferroviar ia se'n 

sumen 36 que formen part de les 
línies d'Adif que uneixen Lleida 
ciutat amb Barcelona a través de 
Manresa i Tarragona. En les úl
times decades se n'han suprimit 
una trentena, tenint en compte 
totes les línies ferroviaries de 
les comarques de Lleida (vegeu 
les claus). 

Projecte a Vallfogona 
1 La Generalitat preveu una in-

. versió de prop d'un mi lió d'eu
ros per construir un pas elevat 
i suprimir el pasa nivell núme
ro 16 a Vallfogona de Balaguer. 
Preveuen licitar les obres a fi
nals d'aquest any. 

Crup SEGRE celebra 40 anys amb una expos1ció itinerant per totes les 
capitals de comarca de Lleida. 
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Les noticies més destt1cades de le., dan·ercs qzttllre decades en portades. 
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d1lluns. d1marts, dimecres i dljous de 17 h a 
19 h i divendres, dissabtes i diumenges d'11 ha 
13.30 h i de 17 h a 19 h 
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SEGRE 
Dimecres, 22 de febrer del2023 

Junqueras, a la 
precampanya d'Aicarras 
1 ALCARRAS 1 El president d'ERC, 
Oriol Junqueras, va partici
par ahir en un acte de pre
campanya de les municipals a 
Alcarras i va traslladar el seu 
suport al candidat republi
ca, Jordi Castany. Junqueras 
també va visitar Torrefarrera 
i es va reunir amb comerci
ants i entitats. 

Satisfacció a Balaguer al 
baixar la inundabilitat 
1 BALAGUER 1 La Paeria de Bala
guer va mostrar ahir la seua 
satisfacció per l'informe de la 
Confederació Hidrografica 
de l'Ebre (CHE) que redueix 
el risc d'inundabilitat en dos 
ambits de creixement del nu
cli urba i a la zona del Molí de 
!'Esquerra. En aquest últim 
equipament, Balaguer reprtm 
el projecte de l'alberg després 
d'aquest informe (vegeu SE
GRE de divendres). 

El PP ratifica candidats 
en dotze municipis 
1 LLEIDA 1 El PP ha ratificat 
dotze candidats més per 
a les eleccion s municipals. 
Entre ells es troben Dante 
Pérez (Gimenells), Ramón 
Piñol (Alpicat) i Pepi Carner 
(Almacelles). 
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GUIA 
TRADICIONS DIMARTS DE CARNAVAL 

Ve'ins i visitants preparats amb les olles per emportar-se la ració. 

3 -lnvest1gaC1o. El Pare Natural de I'Ait Pirineu 
estudia els canvis en les papallones. 

Cme Screenbox Lleida convida els instituts a 
veure la pel·lícula 'Aicarras' fins al 29 d'abril. 

SEGRE 
Di mee res, 22 de febrer del 2023 

111 

Puntuals a les dos del migdia, els voluntaris de Ponts van iniciar el repartiment del Ranxo entre els milers d'assistents. 

Viandes abans de Quaresma 
Ponts congrega milers de persones per degustar el tradicional Ranxo de Carnaval, del qual va 
repartir 12.000 racions 11 Festes gastronomiques en altres llocs com Sort, Tremp, Isona i Rialp 

E. FARNELL 
1 PONTS 1 Dimarts de Carnaval és 
sinonim de gastronomía. Bé ho 
saben a Ponts, on el tradicional 
repartiment del Ranxo, la festa 
gastronómica més importa-nt 
de la Noguera, va tornar a con
gregar ahir milers de persones 
i va elaborar 12.000 racions 
d'aquest tradicional apat tal 
com va confirmar la xef super
visora del Ranxo, Rosa Boix. 
Des de primera hora del matí, 
una trentena de voluntaris van 
comenc;ar les tasques culinaries 
a l'avinguda Valldans, on van 
disposar de 56 calderes. Per ela
borar el plat van ser necessaris 
200 quiJos de pollastre, 40 ga
llines, 35 quiJos de corder, ve
della i cansa lada, 250 quilos de 

patates, trenta cols, 100 quilos 
de fideus i vuitanta quilos d'ar
rós, a més de cigrons, mongetes, 
carabasses i botifarra negra. No 
va ser fins a les dos del migdia 
i una vegada bene1t pel rector 
local, quan es va iniciar el re
partiment entre els assistents, 
que esperaven estoicament sota 
un sol de justícia, del tan an
helat plat. També les autoritats 
van participar en la degustació 
i l'alcaldessa, Solés Carabasa, 
va destacar la tornada a la nor
malitat d'una celebració cente
naria. Ve1ns i visitants arribats 
de diferents punts de Catalunya 
van poder emportar-se di verses 
racions de Ranxo, menjar-se'l 
als voltants o als restaurants de 
la localitat. 

La Baronia de Rialb, perla se
ua part, va congregar unes 200 
persones al dinar popular del 
tradicional ranxo de Gualter. 
Altres poblacions lleidatanes 
van complir la celebració con
gregant centenars de comensals 
en els ranxos populars. Isona 
i Conca Delia van celebrar la 
guixa, de la qual aquest any se'n 
van servir unes 500 racions, i no 
va faltar la gent que es va em
portar olles i sarmanyoles a casa 
per repetir. Es una celebració 
popular i els ingredients per pre
parar-la es van recollir casa per 
casa en el que es coneix com la 
plega, que va tenir lloc dissabte 
passat, dia 18 de febrer. També 
es va celebrar a les localitats de 
Sort, lsona, Rialp i Tremp. 
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Els polítics van degustar l'apat després de beneir-lo el rector. 
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SEGRE 
Dimecres, 22 de febrer del .2023 

TRADICIONS DIMARTS DE CARNAVAL 

Enterrament de la sardina 
1 Lleida posa avui punt final a les fes tes del Carnaval amb 
l'enterrament de la sardina. El seguici fúnebre de Pau Pi 
sortira des de la pla~a de la Sal a les 18.30 hores. Dissabte 
vinent, 25 de febrer, tindra lloc el Carnaval deis barrls de 
Pardinyes i la Bordeta. 

SOCIETAT 

Festa a les Borges, dissabte vinent 
1 Les mascares envairan els carrers de la capital de les Gar
rigues aquest dissabte, quan tindra lloc la tradicional rua 
i el concurs de disfresses, amb premis als millors vestits 
individuals i per parelles, així com a la millor comparsa i 
carrossa. 
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Alcarras també s'omple de color 
1 La rua de carrosses i comparses també se celebrara 
aquest dissabte a partir de les quatre de la tarda a la pla
~a del Mercat d'aquesta localitat del Segria. La seguira a 
les 17.30 hores la lectura del manifest i la crema del Rei 
Carnestoltes. 

• 

lsona i Conca Delia. Com marca la tradició del Dimarts de Carnaval, uns 500 ve"ins es van Rialp. Aquesta localitat del Sobira va abaixar el teló del Carnaval amb la tradicional 
calderada. La jornada popular també va comptar amb música en di recte i un bingo. congregar a la pla~a de I'Ajuntament per degustar la guixa. 

Sort. La música va regnar dilluns a la nit a Sort, que ah ir 
també va posar el colofó al Carnaval amb la rua. 

EIRanxomés 
polític, previ 
a les eleccions 
municipals 

Gualter. Unes 200 persones es van congregar a la pla~a de 
Gualter per degustar el ranxo en un dinar popular. 

• Aquest any Ponts re
cupera la celebració del 
Ranxo amb normalitat 
després de la pandemia i 
és any electoral. 1 aixo ho 
sabien els polítics que ahir 
no van perdre l'oportuni
tat d'assistir a la tradici
onal festa gastronómica. 
Entre els representants 
institucionals i polítics 
hi havia la delegada del 
Govern a Lleida, Montse 
Bergés; el president de la 
Diputació, Joan Talarn, i 
el subdelegat del govern a 
Lleida, José Crespín, així 
com el president d'ERC, 
Oriol Junqueras, i l'excon
seller Josep Rull. Ponts 
també va organitzar el 
mercat gastronomic amb 
una vintena de parades 
de productes artesanals 
al mateix passeig. Una vintena de voluntaris d'Artesa van elaborar el mondongo durant la jornada. 

Guissona. hit de la rua de Carnaval, en la qual van 
participar el cap de setmana 8 colles i més de 300 persones. 

Artesa de Segre 
recupera el 
berenar de la 
Matan\a del Porc 
1 ARTESA DE SEGRE 1 Si Ponts i al
tres poblacions lleidatanes 
van celebrar ahir els ranxos, 
a Artesa de Segre va tenir 
lloc la matan~a del porc, una 
festa gastronómica que ser
veix perdonar el tret de sor
tida al Carnaval d'aquesta 
població de la Noguera. Una 
vintena de voluntaris van 
elaborar a les Sitges el mon
dongo. Es van sacrificar qua
tre pares per elaborar 250 
quilas de llonganissa i uns 
200 de botifarra negra. El be
renar popular va tenir lloc 
a partir de dos quarts de sis 
després que la carnes cogués 
a les brases. Es van repartir 
més de 1.700 entrepans. El 
carnaval d'Artesa de Segre 
continuara dissabte vinent 
amb la lectura del pregó del 
rei Saltasekles. 
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