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La Generalitat analitzarà la 
viabilitat de transformar la 
C-53 en una carretera 2+ 1 
Territori es compromet a impulsar el projecte de 
construcció d'una rotonda al quilòmetre 129 
El Departament de Territori 
i Sostenlbllltat analitzarà 
la viabilitat de transformar 
la C-53 entre Balaguer i 
Tàrrega en una via 2+1 per 
afavorir-ne la seguretat lla 
fluïdesa en la circulació. 

la Fuliola 
REDACCIÓ 

Fa una setmana, tres persones 
van morir en un xoc entre un tot 
terreny i un camió al quilòme
tre 129 de la C-53 a la Fuliola i 
els alcaldes de la zona van recla
mar mesures per millorar aquest 
"punt conflictiu" de la xarxa viària 
de Ponent. 

Territori s'ha compromès a im
pulsar el projecte de construcció 
d'una rotonda en aquest encreu
ament de la C-53 amb la LV-3028 
(a Castellserà) i la LV-3344 (a Ivars 
d'Urgell). També estudiarà la mi
llor solució tècnica per a l'encreu
ament de la C-53 amb la LV-3331 
al quilòmetre 132 a Penelles. 

El secretari de Mobilitat i In
fraestructures, Marc Sanglas, ho 
va exposar divendres a la tarda 
en una reunió que va mantenir 
amb els alcaldes de Castellserà 
Marcel Pujol; Penelles, Eloi Ber
gós, i la Fuliola, Jaume Ferrer, 
juntament amb la delegada del 
Govern a Lleida, Montse Sergés. 
A més, en les properes setmanes 
s'analitzaran i es duran a terme 

FOTO: ACN / Pancarta on es demana la construcció <funa rotonda 

Veïns de Castellserà tallaran un 
tram de la via durant dues hores 
Veïns de Castellserà han convo
cat per avui un tall de carrete
ra a la C-53 de les 16 a les 18 
hores per exigir al Govern que 
hi construeixi rotondes i que 
millori la senyalització d'aques
ta via, després que divendres 
passat tres persones, entre les 
quals un jove del municipi de 
28 anys, perdessin la vida en un 
accident a l'encreuament de la 
C-53 que uneix Castellserà amb 

Ivars d'Urgell. De fet, la mobilit
zació es farà al lloc del sinistre 
on els convocants tenen previst 
tallar la via i desviar els vehicles 
als carrils de l'encreuament, de 
manera que simuli una "roton
da". També exigeixen rotondes 
als encreuaments de Penelles 
i Linyola, i al de Bellmunt. Pa
raHelament, veïns del municipi 
també han iniciat una recollida 
de firmes. 
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mesures per reforçar la seguretat 
d'aquests encreuaments mentre 
no es facin efectives les mesures 
estructurals. 

UNS400 KM 

El conseller de Territori, Juli 
Fernàndez i Olivares, va presen
tar el passat 15 de març el pro
grama 2023 al 2030 per estendre 
el model 2+ 1 a 400 quilòmetres 
de carreteres per evitar accidents 
frontals i que inclou actuacions 
valorades en més de 660 milions 
d'eu ros. Aquest programa respon 
a la voluntat de, incidint en el risc 
d'accidents frontals, un dels que 
més víctimes greus i mortals pro
voca a la xarxa viària de la Gene
ralitat, reduir entre el 80 i el100% 
els accidents mortals en els trams 
on s'actuarà. 

Aquest programa d'actuacions 
fins al 2030 abasta la transforma
ció de prop de 420 km de carre
teres que actualment tenen un 
carril per sentit {1 + 1) a l'esquema 
anomenat 2+ 1. Aquest format 
consisteix en configurar tres ca
rrils de circulació, en què el carril 
central es va alternant en un sen
tit i en l'altre, per tal d'habilitar 
trams d'avançament segurs per 
als vehicles. A més, una caracte
rística essencial per a la seguretat 
viària de les carreteres 2+ 1 és que 
disposen d'una separació reforça
da dels dos sentits de circulació. 

Les escoles de 
Pessonada, centre 
d'interpretació de 
natura del Boumort 
Les antigues escoles de Pesso
nada es convertiran en el cen
tre d'interpretació de natura 
del Boumort després d'haver 
estat del tot remodelades. 
Aquesta primavera l'espai rebrà 
els primers grups de visitants i 
escolars que participaran en di
ferents activitats dirigides que 
s'organitzen des de la Reserva 
Nacional de Caça de Bou mort. 
El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha impulsat la rehabilita
ció de l'edifici, que es trobava 
en molt mal estat, en el que 
s'han invertit 236.000 euros. 

La segona jornada 
sobre el castell de 
la Floresta tindrà 
lloc ellS d'abril 

L'Associació Amics del Castell 
de la Floresta organitza el 15 
d'abril, de les 9 a les 17 hores, la 
segona jornada del monument, 
que inclourà dues ponències, 
la inauguració de l'audiovisual 
immersiu del castell, un dinar 
popular al local social i una ac
tuació musical. 

Presenten al Pont 
els Federalistes 
d'Esquerres a 
l'Alta Ribagorça 
El Pont de Suert va acollir ahir 
la presentació de l'associació 
Federalistes d'Esquerres a l'Al
ta Ribagorça. Hi van participar 
Mireia Esteva, presidenta de 
l'associació, i Lorena Gonzalez, 
coordinadora de l'entitat a Llei
da. Els assistents van debatre 
sobre la cultura federal i el seu 
paper després del procés. 
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sanchez acusa el PP de Feijóo 
d'aproximar-se a Vox amb 
la seva moció de censura 
Salvador lila es mostra convençut que tant el PSOE 
com el Govern espanyol en "sortiran reforçats" 
Madrid 
EFE 
El president del govern espanyol, 
Pedro Sanchez, va acusar ahir el 
PP d'aproximar-se a Vox amb la 
seva abstenció a la moció de cen
sura al Congrés. "El PP de Casado 
va marcar una distància nítida i 
crítica amb la ultradreta, però el 
PP de Feijóo només ha fet que 
apropar-se a Vox", va assenyalar 
Sanchez aquest dissabte durant 
la seva intervenció al comitè fe
deral del PSOE. 

"El projecte de Feijóo passa 
per reeditar governs de coalició 
amb la ultradreta allà on sumin, 
a1xò és evident. De la col·lisió en 
temps de Casado hem passat a la 
coHusió en temps de Feijóo", va 
etzibar el president del Govern 
espanyol, que va voler treure pit 
davant la dreta i la ultradreta: 
"Nosaltres governem per la ma
joria i no ens inclinem davant els 
poderosos". 

"Arriba un moment que cal 
preguntar-se, per què tenen 

aquesta desesperació en posar 
punt final a la legislatura? Què 
està succeint que sigui tan terri
ble?", es va preguntar Sanchez. 

"Jo us ho dic ben clar, estan 
atacats perquè hi ha un Executiu 
que governa per la majoria i no 
cedeix davant els poderosos", va 
insistir el president espanyol, que 
va voler especular sobre la moció 
de censura de Vox, que es deba
trà i votarà el proper dimarts i di
mecres al Congrés dels Diputats. 

"Suposem que el pla de Vox 
surti endavant i es convoquessin 
eleccions anticipades. Quin seria 
el primer resultat? L'anuHació de 
la reforma de les pensions", va 
apuntar Sanchez. "I qui hi sorti
ria guanyant? Això no fa falta que 
ho digui, però tots sabem que qui 
guanyaria no serien els pensionis
tes", va concloure. 

El primer secretari del PSC, Sal
vador lila, es va mostrar ahir con
vençut que el PSOE i el Govern 
espanyol sortiran "reforçats" de 
la moció de censura de Vox con-

FOTO: PSOE I El president espanyol, al comitè federal del PSOE a Madrid 

tra Pedro Sanchez. "Serà una 
gran ocasió per contrastar dos 
models: el de la política útil que 
resol problemes i el de la política 
de la confrontació i el soroll, que 
no només no resol res sinó que 
intenta crear-los", va etzibar lila 
abans d'entrar al Comitè Federal 

del PSOE a Madrid per ratificar les 
llistes electorals del 28 de maig. 
"La setmana que ve hi ha una mo
ció de censura, però l'Executiu ha 
activat tots els mecanismes per 
explicar-se i per arribar al fons de 
la qüestió", va voler deixar clar el 
primer secretari del PSC. 

La política es despedeix de Pedro Sol bes, 
exvicepresident espanyol, mort als 80 anys 
Madrid 
ACN / EFE 
Aquest dissabte va morir l'exvi
cepresident del Govern espan
yol Pedro Solbes a l'edat de 80 
anys. Nadiu del Pinós (Alacant) i 
membre del PSOE, Solbes va ser 
a la cúpula de l'Executiu de José 
Luis Rodríguez Zapatero entre el 
2004 i el 2009, quan era minis
tre d'Economia i Hisenda. Prè
viament havia ocupat la cartera 
d'Afers Econòmics i Monetaris 
a la Comissió Europea, i també 
havia estat ministre d'Economia 
i d'Agricultura, Pesca i Alimenta
ció durant el mandat de Felipe 
Gonzalez. La Comissió Executiva 
del PSOE i el Comitè Federal van 
manifestar el condol per la mort 
de Solbes i van destacar la "tra
jectòria exemplar al servei d'Es-

Va ser ministre 
en les etapes 
de Zapatero i 

Gonzalez 

panya i de les seves institucions". 
"Gràcies, company, pel teu com
promís i la teva vocació de ser
vei", van afegir. 

El president del Govern espan
yol, Pedro Sanchez, l'expresident 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
nombrosos ministres, exminis
tres i dirigents socialistes van ci
tar Pedro Solbes aquest dissabte 
com un exemple de servidor pú-

I f Pedro Solbes, en una fotografia del 2009 

Núria Marín 
Casas, nova 
vicepresidenta 
de l'ANC 
~ssemblea Nacional Catalana 
(ANC) va escollir aquest dissabte 
Núria Marín Casas com a nova vi
cepresidenta de l'entitat. L'elecció 
es va fer durant el ple del Secreta
riat Nacional celebrat a Tremp (Pa
llars Jussà), que també va designar 
Carles Fité com a nou coordinador 
de Projectes i Accions Sectorials. 
Marín, nascuda a Lleida, és docent 
de Secundària i va militar entre els 
anys 1989 i 2019 a ERC. Va renun
ciar a la militància "en considerar 
que la seva deriva ideològica i es
tratègica deixava en un segon pla 
la lluita per la independència". La 
nova vicepresidenta ha accedit al 
càrrec després de la renúncia de 
Jordi Pesarrodona i 13 membres 
més dei Secretariat. 

unes 400 persones 
protesten des de 
Barcelona contra el 
•ac· s e i el eixi IDP 

Una manifestació contra el 
feixisme i l'extrema dreta va 
recórrer el centre de Barcelona 
aquest dissabte a la tarda, amb 
unes 400 persones que s'hi 
van sumar, segons dades de 
la Guàrdia Urbana. La marxa, 
anomenada de la solidaritat, 
va formar part d'una protesta 
internacional promoguda per 
la xarxa de moviments World 
Against Racism and Fascism. 

blic i van valorar el seu compro
mís amb Espanya i amb Europa. 

"És un dia trist per a la famí
lia socialista", va escriure el pre
sident del Govern espanyol a la 
xarxa social Twitter, i va subratllar 
que era "un home d'Estat dedicat 
a servir el seu país i defensar els 
valors socialdemòcrates". 

En el mateix sentit, l'expresi
dent del Govern José Luis Rodrí
guez Zapatero -del gabinet del 
qual va formar part- va assegurar 
que Pedro Solbes reunia les mi
llors qualitats que es poden atri
buir a un servidor públic: "serie
tat, rigor, fiabilitat i honestedat". 

L'exministre de Justícia Juan 
Fernando López Aguilar es va 
mostrar "devastat i commocio
nat" per la mort del seu company 
de gabinet, un polític amb un "ri
gor, solvència i serietat que im
pressionaven". 

El líder del PP, Alberto Núñez 
Feijóo, va definir ahir Pedro Sol
bes com a "un dels principals va
lors socialistes durant dècades". 
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Vuit artistes emergents del 
territori participen en el tercer 
'Vesprades. Música als Ateneus' 
ltsasgorak estrena el cicle diumenge 9 d'abril a Vilaller 

lleida 
REDACCIÓ 

El cicle Vesprades. Música als ate
neus, organitzat per la Delegació 
Territorial Terres de Ponent de la 
Federació d'Ateneus de Catalun
ya, conjuntament amb la Casa de 
la Música de lleida, l'Alt Pirineu i 
Aran, ofereix en aquesta tercera 
edició un total de deu concerts a 
càrrec de vuit artistes emergents 
lleidatans. 

El cicle comença el diumen
ge 9 d'abril (19.00 hores) al local 
social 4 Fulles de Vilaller amb un 
concert de la cantautora de Vi
lanova de Bellpuig ltsasgorak. El 
23 d'abril (19.30), l'Espai Orfeó 
de Lleida serà l'escenari del con
cert de l'artista Abril. El 29 d'abril 
{19.30) al Casino de la Granade
lla serà el torn de l auzeta, el duet 
de música folk integrat per Núria 
Garcia i Joan Baró. El mes de maig 

FOTO: c. Música I El cantautor Joan Blau actuarà a Cervera i Guissona 

començarà a l'Ateneu de Térmens 
amb Ares Gratal (dia 6,20.30) i 
continuarà amb Neptú al Comú 
de Particulars de la Pobla de Se
gur (dia 7, 20.00} i els concerts de 
Joan Blau al Centre Obrer de Cer
vera (dia 19, 20.00) i al Centre Ca-

tòlic de Guissona (dia 21, 19.00). 
El 17 de juny (20.00) Xènia Paez 
actuarà a l'Ateneu de Tàrrega; el 
dia 21 {19.30) ltsasgorak arriba a 
Ester¡i d'Àneu i, finalment, el cicle 
es tanca amb Bru a l'Ateneu Gol
mesenc (dia 25, 20.00). 

a La Mañana ••• 
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FOTO: I El I Els ponents de la segona sessió a l'Aula Magna de I'IEI 

La 18a Jornada de Filosofia 
acaba amb un debat sobre 
l'emergència climàtica 
l'Aula Magna de l' Institut d'Es
tudis llerdencs va acollir ahir la 
segona i darrera sessió de la 18a 
Jornada de Filosofia a Lleida, or
ganitzada per la secció de Filo
sofia de la institució i que també 
s'ha pogut seguir via streaming 
al canal culturaiei.cat. Enguany, 
la jornada tenia com a eix temà
tic Emergència, en què? Vivim en 
temps de canv_i o d'emergència?, 

amb propostes que han reflexio
nat sobre el canvi o l'emergència 
climàtica. El matí va començar 
amb la conferència Notes filosò
fiques sobre la guerra, a càrrec 
de Mercè Rius, que va donar pas 
a la taula rodona Ens espera un 
futur de guerra?, amb la partici
pació de Josep Maria Porta, Ra
mon Camats, Francesc Núñez i 
Daniela Pérez. 

lamanyana.cat 
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