
LA 'OPERACIÓN CATALUNYA', ANTE EL JUEZ. 
Admitida a tramite una querella de Sandro Rosell 
contra el excomisario Villarejo y otros policías AG. 20 

DIRECTOR: 

• "SI LLEGA A SER REAL NO M.E ENTERO" 
La prueba de alerta enviada a los móviles 
en Lleida no acaba de funcionar 1 PAG. 13 
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La CHE prevé "restricciones" para 
el riego y otros usos no agrícoles 
El ente fía sus esperanzas al mes de marzo y 
ve crítica la situación en la cuenca del Segre 

Gol pe 
maría' en Lleida 

Jordà I e acusa de "no hacer los deberes" y 
porte del Solsonès ya tiene limitada el agua 

Prueba para 
atrapar conejos 
con redes en 
la zona del 
Estany d'Ivars 
Encargada por Acció Climatica 
ante la queja de los agriculto
res por la plaga de estos aní
males. COPw1ARQUES 1 PAG. 12 

Plan del Govern 
para mejorar la 
carretera C-28 
en la Val d'Aran 

FOTO: Tony Alcantara f Los Mossos desarticulan un grupo criminal con 13 registros y 16 detenciones en Ponent. En la imagen, Pardinyes I PAG. 10 

Territori también tiene previs
ta la ampliación del puente de 
la C-13 en la entrada a la po
blación de Llavorsí, en el So
birà. COMARQUES I PAG. 15 

El incendio 
en un edificio 
de Mollerussa 
provoca dos 
heridos laves 
Los heridos fueron por inhala
ción de humo por el fuego, que 
obligó a desalojar al vecinda
rio de un edificio situada en la 
calle Domènec Cardenal ayer 
cerca del mediodía. Las llamas 
destruyeron el aislante de una 
fachada lateral del inmueble. 

I f "'UE: I p G. 19 
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FOTO: J.A.P./ Imagen de las espectaculares llamas en el inmueble 

CASA NETA 
C/VoHcolent. <l6 

973 26 24 24/973 18 33 33 

info@casanetaserveis.com 
info2'9 casanetaserveis.com 

www. casanetaserveis.com 

Neteja és 
Benestar 

15 anys 

• - .. 
• Pisos i Oficines 

• Locals i Comunitats 

• Assistència 
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Efectes secundaris pandèmics 
a història de les dues bessones de Sa llent és de les 
que et fan canviar de canal. Pensar que dues nenes, 
de tan sols 12 anys, van decidir treure's la vida és 

dolorós; commou al més insensible. Per a qUI tingui fills, 
per a qui no en tingui, i per a .qualsevol que disposi amb 
una mínima capacitat d'empatitzar amb el patiment dels 
altres. Però no. Canviar de canal, deixar de llegir la notícia 
o intentar no pensar-hi és, encara que resu lti més còmode, 
és la pitjor de les postures davant d'un drama que, malau
radament, va molt més enllà del cas concret de Sallent i 
que la societat hauria d'abordar de cara. Deixant d'ama
gar que els problemes mentals, les depressions, la soledat, 
l'assetjament escolar i, també, el suïcidi és un dels grans 
problemes de les societats pandèmiques. Ens diuen que és 
molt preocupant l'índex de joves amb problemes de salut 
mental, més encara després de la pandèmia. I la solució 
no és canviar de canal, deixar de parlar-ne o continuar, 
públicament, refugiant-nos en eufemismes com que "s'ha 
trobat un cos en estranyes circumstàncies" o que "el tren 
va endarrerit per unes incidències" a la via. El cos era d'una 
p~rsona que ja no havia aguantat més el patiment o que, 
aquell dia, el 'Rodalies' va tard perquè algú ha decidit po
sar fi a tot i tirar-se a les vies just quan passava el tren. 
No hem d'oblidar que, independentment de les morts prò
ximes que tots hem patit, o de la malaltia que alguns han 
passat greument, ens ha tocat viure un daltabaix impensat 
que ens ha deixat molt tocats. I quan parlem dels joves, la 
ferida potser encara és més greu perquè, per als adults, pas
sar un parell d'anys sense sortir de festa i viure aquella etapa 
amb tantes restriccions ha estat molt dur, però per a un ado
lescent, la pandèmia pot haver minat literalment una etapa 
de la seva vida en la qual sortir i fe r-se amb gent de la seva 
edat és el que toca. Els centres educatius estan preocupats 
pels casos de joves amb dificultats de comunicació i com
portaments conflictius, i els docents no són psicòlegs i molts 
cops no tenen prou recursos. I quan parlem de conflictes als 
centres sempre surt el maleit bullying. Una paraula relativa
ment recent que descriu una situació que ha existit sempre i 
que ens parla d'una petita part dels alumnes que han decidit 
fer la vida impossible als que consideren diferents o més fe
bles. Als grassos, als homosexuals, als que tenen pigues, als 
baixets, als que porten ulleres ... I ja fa temps que s'han pres 
mesures, protocols contra el bul/ying, .. . i que tothom hauria 
de saber, des de ben petits, que és inacceptable. Però, per 
moltes mesures que es prenguin sembla que no aconseguim 

Davant el 'bullying: hauríem 
de considerar una qüestió 
que pot ser polèmica: cal 

ajudar també els assetjadors 

reduir a zero als assetjadors. També és preocupant com en 
els adolescents, en molts casos directament encara nens, se
gons dades del Servei Català de Salut, l'any passat hi va haver 
1.425 casos de temptatives de suïcidis entre menors d'edat 
a Catalunya. La xifra és molt impactant. I, segurament, part 
d'aquests casos es podrien posar més al sac de les "autolesi
ons" que en el de "temptatives de suïcidi". Però no deixa de 
ser reveladora aquesta dada d'un problema que es va fent 
més i més gran. Sense que, almenys públicament, aparegui a 
la primera pàgina de l'agenda dels dirigents polítics. Deixar el 
problema en mans, únicament, de les famíl ies o dels centres 

-La anana 
VIST DES DE DALT 

MARCCERON 
@marcceron 

educatius és una irresponsabilitat. La mate1xa setmana pas

sada, amb tothom fent-se creus de què ha passat a Sallent, la 

direcció d'un mstitut de Mislata, una població a tocar de Va

lència, ha presentat la dimissió en bloc en veure' s impotents 

veient que al centre tenien fins a una quinzena d'adolescents 

amb tendències su1cides. 

Vist des de dalt, arribats a aquest punt 1 sense abaixar la 

guàrdia, s'hauria de tractar en les escoles el cas d'aquells 

que fan la vida impossible als companys, penso que hauríem 

de considerar una qüestió que pot ser polèm1ca i controver

tida: cal ajudar també als assetjadors. Ho heu llegit bé. Un 

¡ove que molesta algú per la seva condició sexual o el seu as

pecte, necessita ser ajudat perquè, segurament, pateix unes 

mancances que el fan sentir desgraciat, a més de ser-ho. I, 

sobretot, donar suport a les víctimes 1 també treballar per 

a donar-los recursos antiassetjadors. Segurament -1 des del 

meu desconeixement perquè no en soc professional de la 

matèria- algun cop d'efecte es donaria a l'actual situació 

El regadiu de la Conca de Tremp 
SÍLVIA ROMERO 

DIPUTADA DEL PSC PER llEIDA, PIRINEU I 
ARAN AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

'agricultura té pes a la Conca de Tremp, possiblement 
l'única zona pirinenca en què el sector primari és un 
eix econòmic destacat. El poder transformador del 

regadiu hauria d'arribar a les 4.533 hectàrees, promeses 
a començaments del segle XX per La Canadenca com a 
compensació territoria l per la construcció de la presa 
de Sant Antoni. Actualment només hi ha unes 2.000 

hectàrees en servei i es troben pendents de modernitzar. 
Sense modernització i ampliació del regadiu, a la Conca 
de Tremp no podrem millorar la gestió de l'aigua, un 
bé que tenim i que sabem gestionar amb expertesa; 
s'abandonaran finques, el bosc avançarà, baixarà el valor 
de les finques, no es podrà diversificar la producció 
agrícola ni augmentar-ne la qualitat i no s'aj udarà a fixar 
població al territori perquè no augmentaran la renda per 
càpita ni els beneficis. Al maig de 2010, el Govern de la 

Generalitat va aprovar el projecte 'Execució de les obres 

d'ampliació i modernització del reg a la zona regable de la 

Conca de Tremp. Clau VR-03921' i el seu finançament per 
part del Departament d'Agricultura. Al 2011 va començar 

l'execució de la primera fase de les obres, que es va aturar 

al 2015 per la fallida d'una de les empreses que formaven 

I'UTE executora i que no s'han reprès a data d'avui. 

Sense una modernització i 
l'ampliació del regadiu, a la 
Conca de Tremp no podrem 
millorar la gestió de l'aigua 

Durant set anys no s'havia avançat ni un m1l·límetre per 
desencallar l'obra, fins el 12 de gener d'enguany, quan en 
una reunió, llargament preparada, entre alts representants 
de la Conselleria d'Alimentació, Acció Climàtica 1 Agenda 
Rural de la Generalitat i la Junta de l'Associació de Regants 
i Expectants de la Conca de Tremp es van adquirir per 
ambdues pa rts els compromisos d'actualitzar els projectes 
executius de l'obra -a través d'lnfraestructures.cat- i de 
reun ir les adhesions necessànes per reprendre les obres 
de finalització de la Fase 1 i per continuar les fases següents 
-en VIrtut de l'avançament dels recursos prev1stos al 
Pla Economicofinancer d'Infraestructures 2020-2032 
Reprenem el camí, la necessitat i l'oportunitat s'han 
d'imposar per sobre d'actltuds 1 d'interessos particulars 
Portem un segle espedregant, per sobreviure i transformar, 
cal que modernitzem els camins de l'aigua 

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



DIMECRES 1 DE MARÇ DE 2023 

EDITORIAL: ~~ .•• Las barbas de tu vecino ... " 

E 
I Govern va decretar ahir restriccions d'aigua als cinc mi li
ons de catalans que beuen del sistema Ter-Llobregat (a les 
comarques de Lle ida l'afectació se circumscriu a sis pobla

cions del Solsonès) a causa de la sequera que s'arrosega des de 
la primavera. L'Executiu limitarà a 230 litres per persona i dia 

l'abastiment d'aigua, tot i que aquesta mesura també comporta
rà restnccions del 40% per a usos agrícoles i del 15% per a usos 

industrtals, a més de la prohibició de regar zones verdes i de ne

tejar els carrers amb aigua potable. Ara per ara la gran majoria de 
la població lleidatana esquiva aquesta mesura al dependre del 

ERMENGOPOLYS 

sistema hídric que controla la CHE. De fet la conse llera d'Acció 
Climàtica, Teresa Jordà, no va estalviar crítiques a la Confedera
ció a l'entendre que "rio està fent els deures" i assegura que hi 
haurà "dificultats per regar". Denuncia Jordà que tot i això aquest 
organisme "s'encomana a Déu perquè plogui". En paral·lel, la 
presidenta de la CHE, Maria Dolares Pascual, que ahir va visitar 
Mol lerussa, va pronosticar restriccions al reg i per altres usos no 
agraris. Pascual, però, va dir que el març serà determinant per 
prendre decisions, un avís que recorda la dita de: "Cuando veas 
las barbas de tu vecino pelat; pon las tuyas a remojar". 

LA JUSfiCIA ESPANYOLA POORIA INVEStiGAR., 
PER PRIMERA VEGAOA., UNA PERSONA QUE 
NO tS INOEPENDENfiSfA 

ndex d'avui 

OPINIÓ 5 

MARCEL·LÍ 

BORRELL~~· 

Borrell 

Segons el Diccionari de l' Insti
tut d'Estudis Catalans, 'bor
rell' és el _forat de la bota 

on s'aboca el vi. Vet aquí. L'Ono
masticon Cataloniae Joan Coro
mines sosté que els Borrell som 
inflats, orgullosos. Per això quan 
em sento melangiós o eufòric, 
poso mà al Wifred Borrell li (927-
993), comte d'Osona, de Barcelo
na, de Girona i de l'Urgell, fill de 
Guifré el Pilós. Ah, doncs què! 
Així les coses, llegeixo q.ue a La 
Pobla de Segur, l'esquerrà alcalde 
Marc Baró Bernaduca (La Pobla 
de Segur, 45 anys) ha convocat el 
veinat major de 16 anys a un refe
rèndum per decidir si li retiren a 
Josep Borrell Fontelles (La Pobla 
de Segur, 75 anys), il-lustre fill de 
la vila, el nom que li van posar a 
una avinguda. Borrell gairebé ho 
ha estat tot en política, tan nacio
nal com internacional. Borrell no 
és un borra ll, però té un però: és 
sociata . Ja hi som. Amb la ideolo
gia hem topat, que mai no diria 
l'idealista Don Quijote. Fotuda 
presó la ideologia. Diuen que per 
a l' individu que no té idees, la 
ideologia és com la perruca per 
un calb. Quant la neu ra de ·posar 
noms i dates a carrers i places, 
és tot un símptoma del 'Vanítas 
vanitatum omnia vanitas' {Eclesi
astès. 1, 2). Als pragmàtics Estats 
Units d'Amèrica, les numeren: 
Cinquena Avinguda. 

Los consumidores de I 
Lleida quieren unos 
grandes almacenes EIAuxliar 

I 
deiUigell 
adebrita 
lae.rnpaña 
deriegos 

~ a m ·1 C ~itjans ~ïn~~rmadó 
~ 1 comumcat~o 

Lall)añana Amb el suport de: 

~DL rv VTIONS SL I Príncep de Viana, 27-29. 25004lleida 

Generalitat de Catalunya 
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La primera prova dels nous 
missatges per emergències via 
telèfon mòbil funciona a mitges 
Alguns ciutadans van pensar que era un virus 
lleida 
REDACCIÓ /ACN 

"Quan he vist el missatge al mò
bil, amb algunes paraules en an
glès, el primer que he pensat era 
que era un virus i el volia elimi
nar". Així explicava ahir una car
nisssera d'un conegut supermer
cat de la ciutat de Lleida la seva 
experiència amb el que després 
va saber que era la prova simula
cre dels nous avisos emergències 
que posa en marxa a partir d'ara 
la Generalitat de Catalunya. 

Clientes d'aquest mateix su
permercat deien ahir que poc 
després de les 11 del matí ha
vien rebut el missatge previ un so 
d'alerta. "M'he asustat i he trucat 
a amiga d'Almacelles i m'ha dit 
que ella també ha rebut l'avís", 
explicava ahir. 

Les peixateres d'aquest centre 
de treball van estar pendents del 
mòbil durant el matí per veure si 
entrava l'avís, però ja gairebé al 
migdia encara no l'havien rebut. 
Bromejant, comentàvem: "Mira 
que si arriba a ser veritat que hi 
ha una emergència nosaltres no 
ens assabentem". 

Altres clients desconeixein 
que ahir es feia el simulacre tot 
i que els mitjans de comunicació 
havien fet difusió en els darrers 
dies. 

La demarcació de Lleida va ser 
ahir el primer territori de Cata
lunya on es provava aquest nou 
sistema d'avisos d'emergències 
per mòbil. En conclusió, es pot dir 
que el nou sistema va funcionar a 
mitjes ja que nombrosos mòbils 
no van rebre el senyal. 

Segons van informar des de 
Protecció Civil de la Generalitat, 
l'alerta va arribar més tard del 
previst (la intenció era que sonés 
entre les 11.00 i 13.00 hores) i no 
va sonar en tots els dispositius. 
El subdirector general de Pro
grames en Protecció Civil, Sergio 
Delgado, va indicar que hi va ha
ver problemes tècnics quan l'avís 
es va fer simultàniament a tot el 
territori lleidatà i que, en canvi, sí 
que va funcionar quan l'alerta es 
va enviar per comarques. Pel que 
fa als ciutadans que no van rebre 
l'alerta, Delgado va demanar que 
s'assegurin de tenir activat el per
mís per a aquests avisos i que, si 

:rem presa Mario Pons 
compra a l'Incasòl una 
parcel·la a Bell-lloc d'Urgell 

l'Institut Català del Sòl, IN
CASÒL, i l'empresa Mario Pons, 
S.L han signat el contracte de 
compravenda de la parcel-la 4 
del polígon industrial del sector 
Les Vinyes del Mig de Bell-lloc 
d'Urgell (Pla d'Urgell). 

Aquest polígon forma part 

La firma 
preveu invertir 

dos milions 
d'euro s 

de la xarxa d'11 sectors d'acti- • 
vitat econòmica que I'INCASÒL 
està desenvolupant a les terres 
de Lleida. Són polígons situats 
estratègicament, competitius, 
connectats entre ells, amb diver
sitat d'usos i parcel·les per tal de 
poder atraure i donar resposta a 
tot tipus d'empresa que vulgui 
instal·lar-se a Catalunya. Amb 
aquests sectors L'INCASÒL vol 
potenciar l'activitat econòmica 

de les comarques lleidatanes i 
generar nous llocs de treball. 

La parcel·la, de tipologia aï
llada de 7.492,01m2 de super
fície, té un preu de venda de 
464.504,62€. L'empresa Mario 

Pons, SL dedicada a l'elaboració 
i comercialització d'oli d'oliva 
preveu fer un,a inversió de 2M € 
i generar 6 llocs de treball. 

FOTO: ACN I El missatge d'alerta es va rebre via mòbil 

ja el tenien activat i el mòbil no va 
sonar, n'informin a través de l'en
questa preparada per Protecció 
Civil per analitzar:ho. 

La directora de Protecció Civil 
de la Generalitat, Marta Cassany; 
juntament amb la delegada del 
Govern a Lleida, Montse Bergés; 
el director dels serveis territorials 
d'Interior, Xavier Garrós, i el sub
director en programes de Protec
ció Civil de la Generalitat, Sergio 

Ajuntament de 
Sarroca de Bellera 

Expedient núm.: 77/2021 

Delgado, van fer seguiment de 
la prova des de la Delegació del 
Govern a Lleida, acompanyats de 
l'alcalde de la ciutat, Miquel Pue
yo. 

Un cop fet l'enviament, cap a 
les 11.30 h i fins a les 12.15 h un 
total de 1.200 ciutadans van res
pondre l'enquesta per comprovar 
si s'havia rebut o no el missatge. 
El 86% (1.027) van respondre que 
havien rebut el missatge. 

ANUNCI 
Esmena a l'anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual 
núm. 8 de les Normes Subsidiàries de planejament de Sarroca de 
Bellera -Ajust de límit de sòl urbà per ampliar el sistema viari. 

Vist que en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 131, de 
data 11 de juliol de 2022, es va publicar anunci d'aprovació inicial 
de la modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries de 
planejament de Sarroca de Bellera - Ajust de límit de sòl urbà per 
ampliar el sistema viari, pel termini d'un mes i aquest va coincidir 
parcialment durant el mes d'agost, es publica de nou l'anunci 
d'aprovació inicial per donar compliment a la Disposició addicional 
10a del Text refós de la Llei d'Urbanisme: 

Aprovada inicialment la modificació puntual núm. 8 de les Normes 
Subsidiàries de planejament de Sarroca de Bellera per l'ajust de límit 
de sòl urbà per ampliar el sistema viari, de conformitat amb l'article 85 
de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la 
Llei d'urbanisme, es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, 
a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida. 

Durant l'esmentat termini podrà se examinat per qualsevol interessat 
en les dependències municipals perquè es puguin formular les 
al-legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així 
mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica 
d'aquest Ajuntament, a l'adreça https://sarrocabellera.ddl.net/ 

Sarroca de Bellera, 23 de febrer de 2023. 

Josep Ramon Lloret i Loan, Alcalde 

Document signat electrònicament 

Tremp prepara un 
ampli programa 
pel Dia de la Dona 
elS de març 
l'Ajuntament de Tremp, amb la 
col-laboració d'entitats i asso
ciacions, ha preparat un ampli 
programa d'activitats per com
memorar el Dia de la Dona. La 
programació s'estendrà al llarg 
de tot el mes de març, i inclou 
un total de 12 actes. Es tracta 
d'un programa transversal que 
ofereix moltes activitats. 

El Segrià amplia a 
més pobles el servei 
de cangurs per 
a infants 

El Consell Comarcal del Segrià 
ha ampliat el servei fix de can
guratge del programa 'Temps 
de cures, temps per tu', que 
passa de 9 municipis a 14. Així, 
a partir de 1'1 de març, Ros~e
lló, Torrefarrera, Vilanova de 
Segrià, Almenar i Puigverd de 
Lleida també en gaudiran. 

Campanya a la 
Noguera per 
reaprofitar resid':JS 
d mèstics 
A partir d'aquest mes de març 
l'Àrea de Residus del Consell 
Comarcal de la Noguera impul
sa una nova campanya per fo
mentar el reaprofitament dels 
residus dins l'àmbit domèstic. 

INMOBILIARIA VALL D'ASSUA 
SOCIAL DEPORTIVO, S.A 

Se convoca Junta General Ordinaña, 
que se celebrara en el domicilio social, 
calle Vall d'Assua n• 2, a las 20:00 horas 
del día 6 de Abril de 2023 en primera 
convocatoria, y en segunda el dia 
siguiente en el mismo lugar y hora, con 
est e 
Orden del día: 
1.Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas anuales referidas al ejercicio 
de 2022, gestión del Consejo y aplicación 
de resuHados. 
2.Aprobación del Acta de la Junta. 
Tendran derecho de asistencia a la Junta 
los accionistas que hayan depositado, con 
un minimo de cinco dias de antelación, 
sus acciones en la sociedad. Los 
accionistas podran examinar en la sede 
social y solicitar la entrega o envío gratuito 
de la documentadón correspondiente al 
orden del dia. 

Riatp, 14 de Febrero de 2023. 
El Presidente del Consejo de 
Administración. Fdo: Antonio Riba Llacay. 
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La Pobla rebrà 
una inversió de 
2 milions de la 
Unió Europea 
La taula sectorial de Turisme 
del Pallars Jussà va destacar 
ahir les inversions que s'han 
dut a terme durant el 2022 així 
com les previstes per al 2023 
com el projecte "La Pobla de 
Segur: Natura i turisme actiu 
sostenible" que comptarà amb 
una inversió de 2 milions d'eu
ros, bona part provinents del 
fons Next Generation. 

A la Taula sectorial de turis
me del Pallars Jussà, celebrada 
aquests dies, hi ha participat 
empresaris turístics de les as
sociacions Marques de Pastor 
i APAT (Associació de Professio
nals de l'Àmbit Turístic del Pa
llars Jussà), representants del 
Consell comarcal f de diversos 
municipis. 

Ai tona 
cancel·la els 
actes de la 
campanya 
de la flor 
L'Ajuntament d'Aitona va 
comunicar ahir que es veu 
obligat a canceHar els ac
tes programats per aquest 
cap de setmana a la pobla
ció dins del programa de 
Fruiturisme de la campan
ya de la flor "degut als efec
tes de la borrasca Juliette". 
Un dels actes estava pro
gramat per diumenge, en 
concret la Xl Caminada Po
pular, i la recaptació estava 
previst concedir-la al Cen
tre d'Iniciatives Solidàries 
Angel Oiaran. 

La línia del tren de la Pobla 
tindrà una nova freqüència 
cap al migdia des de Lleida 
Serà operativa a partir d'abril i persegueix 
millorar la connexió amb els trens d'alta velocitat 
La Pobla de Segur 
MARTA LLUVICH (ACN) 

La línia de tren de la Pobla de 
Segur comptarà ja el proper 
abril amb una nova freqüència 
que sortirà al migdia de Lleida. 
D'aquesta manera els veïns del 
Pallars no hauran d'esperar a da
rrera hora de la nit per tornar al 
Pallars. Aquesta actuació dona 
resposta a la demanda formulada 
pel territori així com l'ajust que es 
farà en alguns horaris per millo
rar les connexions amb l'alta velo
citat i incrementar la demanda de 
viatgers. Aquestes millores pre
veuen un increment de demanda 
de 32.760 viatgersíany. Añi:oni 

·Segarra, president de Ferrocarri-
ls de la Generalitat, va descartar 
construir un hangar a la Pobla de 
Segur argumentant que els trens 
es reparen a la nit a Lleida. 
. Concretament, es duran a ter

me els següents ajustos horaris: 
s'avançarà 15 minuts, a les 4.59 
h, l'hora de sortida del primer 
tren de Lleida a La Pobla de Segur 
i s'avançarà també 15 minuts el 
tren que surt de Lleida a les 7.47 
h per connectar amb el tren d'al
ta velocitat Avant amb origen a 
Barcelona. L'avançament de l'ho
ra de sortida del primer tren de 
Lleida, a les 4.59 h, també impli
carà que el primer tren des de La 
Pobla de Segur arribi a Lleida 15 

............... 

FOTO: ACN / La Pobla va acollir ahir una comissió de seguiment de la línia ferroviària 

minuts abans, a les 8.26 h, perquè 
les persones puguin iniciar l'acti
vitat a les 9 h. En la mateixa línia 
d'ampliar i millorar el servei, els 
dos trens que fins ara ci rcu laven 
entre Lleida i Balaguer al migdia, 
perllongaran el seu trajecte amb 
origen i destinació La Pobla de Se
gur. Així doncs, sortiran de Lleida 

a les 13.39 h i de La Pobla de Se
gur a les 13 h. Fins ara ho feien a 
les 13.30 h de Lleida i a les 14.08 h 
de Balaguer. La proposta que s'ha 
sot mès a valoració per part de la 
Comissió és fruit de l'anàlisi que 
ha fet Ferrocarrils de la demanda 
que podia suposar cadascuna de 
les millores proposades. 

La companyia n'ha valorat 
també les implicacions en ter
mes de nous ingressos, de cost i 
d'oportunitat. 

Durant la Comissió de Segui
ment, Ferrocarrils també va pre
sentar els resultats de l'any 2022 
en termes de demanda, qualitat 
del servei i inversions executades. 

Mollerussa acollirà el dia 
9 de març una jornada 
sobre ciberseguretat 

va començar a fer el 2016 per 
la consultora de negocis en ln
ternet, Xtrategics, passant a ser 
coorganitzada des del 2017 tam
bé per Fira de Mollerussa, Sol
sona va valorar el creixement 
en qualitat any rere any de jor
nada, consolidant-la i fent que 
institucions com la Generalitat, 
el ConseiiComarcal, la Diputació 
de Lleida, Pimec o la Cambra de 
Comerç Lleida, així com altres en
titats com Agrupem Mollerussa, 
col·laborin i participin en l'edició 
d'enguany. 

L'alcalde de Mollerussa i presi
dent de Fira de Mollerussa, Marc 
Solsona; el soci de la firma Xtra
tegics, Narcís Romà, i el director 
de l'ens firal, Xavier Roure, van 
presentar ahir en roda de premsa 
la 7a Trobada Empresarial sobre 
Transformació Digital, esdeve
niment que es realitzarà el dia 9 
de març al teatre L'Amistat i que 
confia a aplegar entre 250 i 300 

participants. La jornada, que està 
adreçada a equips directius, abor
darà enguany temes com la ciber
seguretat, l'espionatge, el talent 
o les noves regles socials de la 
tecnologia, ponències que aniran 
a càrrec de reconeguts professio
nals. La convocatòria servirà tam
bé per obrir el programa d'actes 
previs a la 150 Fira deSant Josep. 
Amb relació a la jornada, que es 

FOTO: Fira Mollerussa/La nova edició de la Trobada es va presentar ahir 

A mes d'aquesta "sur:na" de 
col-laboradors, l'alcalde va desta
car la repercussió d'acollir aques
ta cita empresarial. 
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