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COMARQUES

Rebutjos de cable robat a la línia de
l’AVE apareixen tirats a l’Albi
p.

www.segre.com/comarques

Presó per un whatsapp a l’antiga
parella, a qui no podia atansar-se
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MOBILITAT TRANSPORT PÚBLIC

SERVEIS

Taxis en lloc d’un bus entre Segrià i
les Garrigues per falta de viatgers

Bellpuig usarà
leds per reduir el
rebut de la llum

Estrenen el servei a la demanda amb un autocar de 50 places a l’espera de tenir un cotxe
aquesta setmana || Uneix el Cogul, Aspa i Artesa, amb transbord per anar a Lleida
R. R.

R. RAMÍREZ

❘ LLEIDA ❘ L’AutoritatTerritorial de
la Mobilitat (ATM) de Lleida va
suprimir ahir un dels dos trajectes de la línia d’autocar que
uneix Lleida ambArtesa de Lleida,Aspa i el Cogul per falta de
viatgers, segons van explicar ahir
fonts municipals. L’han substituït per un servei de transport a
la demanda a la tarda, tal com
es realitza des de fa anys en altres poblacions de les comarques
lleidatanes: un taxi al preu del
bitllet de transport públic, que
recorre la línia amb un horari i
parades fixes, com si d’un autocar es tractés, i que dóna servei
únicament quan els usuaris ho
demanen per telèfon a l’ATM el
feiner anterior.
Dos viatges de taxi a la demanda substitueixen l’autocar
suprimit, encara que no arriben
fins a Lleida ciutat. Recorren el
trajecte entre el Cogul, Aspa i

COMUNICACIONS

Fibra òptica per
al polígon de
Torrefarrera

AUTOCAR “PROVISIONAL”

La concessionària espera
tenir un taxi dimecres per
prestar el servei de
transport a la demanda

Transbord del bus de la línia de l’Albagés (blanc) al que cobreix el recorregut entre Artesa, Aspa i el Cogul.

EN PRIMERA PERSONA
R. R.

Rosa Vidal
VEÏNA DEL COGUL

Artesa.Allà els viatgers han de
fer transbord amb la línia de l’Albagés si volen anar a la capital
del Segrià.Veïns d’Aspa i del Cogul es van mostrar ahir contrariats per haver de canviar d’autocar per recórrer poc més de 7
quilòmetres fins a Lleida i haver
de reservar el viatge amb antelació. L’alcalde del Cogul, Jaume Mor, va assenyalar que, en
un context de retallades, és l’alternativa amb menys impacte
davant de l’escassetat de viatgers.
El servei a la demanda es va
posar en marxa ahir a la tarda.
Poc abans de les 16.00 hores,
una viatgera procedent de Lleida va fer transbord i va agafar el
camí a Aspa... com a única passatgera d’un autocar de més de
50 places. L’ATM va explicar que
aquest vehicle s’utilitza de forma provisional, a l’espera que la
concessionària disposi d’un taxi a partir de dimecres.
D’altra banda, el diputat
d’ERC Josep Cosconera va
anunciar preguntes parlamentàries per denunciar deficiències en la línia de busos entre Cervera i Barcelona com
“preus elevats, poca puntualitat, descoordinació d’horaris i
falta d’informació als usuaris”.

❘ BELLPUIG ❘ Bellpuig projecta renovar aquest any l’enllumenat públic de la població amb
ajuts del Pla d’Obres de la Generalitat. Segons l’alcalde, Salvador Bonjoch, es durà a terme enguany si arriben les partides per a dos de les tres fases d’aquesta obra, el pressupost de la qual supera el mig
milió d’euros. El projecte suposarà la millora del 90% de
l’enllumenat públic i els treballs inclouran substituir l’enllumenat actual per leds, cosa que permetrà estalviar el
35% de la factura de la llum,
que supera els 200.000 euros
anuals, informa X. S.

«No anirà bé per
anar al metge»
❚ Rosa Vidal, Flora Martín i Raimunda Brufau es mostren crítiques amb la substitució d’un bus
per transport a la demanda.
“L’horari de vegades no va bé per
anar al metge”, explica Vidal, una
opinió que comparteix Martín.
“És incòmode”, considera. “Som
persones grans i els nostres fills
viuen fora del poble, no tenim
qui ens porti amb cotxe als llocs”,
recorda Brufau.
R. R.

Josep Piñol
VEÍ D’ASPA

«Reservar el dia
abans és molest»
❚ “Jo no utilitzo el cotxe de línia,
però els meus fills sí que ho fan”,
explica Josep Piñol, veí d’Aspa,
que considera “una pena” la supressió d’un dels dos trajectes
diaris que, fins a la setmana passada, unien aquest municipi amb
Lleida de forma directa. El transport a la demanda li sembla “una
mica molest”.“Has de trucar el dia
abans i, si l’has d’utilitzar dilluns,
cal demanar-ho divendres”, diu.

❘ TORREFARRERA ❘ L’ajuntament de
Torrefarrera ha firmat un
acord de col·laboració amb
l’empresa de telecomunicacions Adamo per dotar de
connexió a Internet amb fibra òptica el Parc Empresarial deTorrefarrera. El consistori va indicar que les connexions es faran a demanda de
les empreses i permetran una
velocitat 10 vegades més ràpida i més estabilitat en l’accés
a la xarxa.Això permetrà millorar els serveis d’Internet,
telefonia, televisió i videovigilància a les empreses del
Parc Empresarial.

INFRAESTRUCTURES

Protocol per a
l’aeroport de la
Seu amb Andorra
❘ ANDORRA LA VELLA ❘ El conseller
de Territori i Sostenibilitat,
SantiVila, i el ministre d’Economia andorrà, JordiAlcobé,
firmaran avui a la seu de
l’Executiu del Principat un
protocol per impulsar conjuntament l’aeroport de la Seu,
en un acte que comptarà amb
la participació de la ministra de Foment,Ana Pastor.
S’ha de recordar que el Govern català porta a terme des
del 2013 obres a les instal·lacions perquè l’aeròdrom actual pugui acollir vols comercials a partir d’aquest mateix
any.
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DIARI
DE PONENT
PÁG. 13

®

El parque empresarial de Torrefarrera
tendrá conexión a Internet por fibra óptica

ORQUESTA

PÁG.35

®

Un total de 27 jóvenes músicos acceden
a la Acadèmia de la Julià Carbonell

El Arnau espera una pieza
de Finlandia para volver a
hacer placas bucodentales
] El hospital es el único centro de Lleida ] La máquina lleva 15 días averiada pero
prevén repararla esta semana PÁG. 9 ®
que realiza este tipo de radiografías
ECONOMÍA DE LLEIDA

SUCESOS

Asaltan las pistas
de esquí de Boí
y huyen con el
dinero de la caja
BOÍ TAÜLL • Unos individuos
asaltaron las pistas de esquí de
Boí Taüll la madrugada del domingo. Los ladrones se llevaron
el dinero de la caja registradora y huyeron en un todoterreno propiedad de la estación. Los
asaltantes intentaron abrir las dos
cajas fuertes pero no lo consiguieron. Los Mossos localizaron
PÁG. 15 ®
el coche robado.

DATO

Menos de emisiones
de CO2 en Tàrrega

4,3%

Tàrrega ha ahorrado un
4,3% de emisiones de CO2
en los últimos 8 años según un estudio. PÁG. 14 ®

TRIBUNALES

Vetado en nueve
locales públicos
por destrozar la
sede del Pal·las
El Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ha dictado una orden de alejamiento
contra el hombre que asaltó la
oficina del Pal·las. Entró el 9 de
enero en la sede y destrozó los
PÁG. 10 ®
ordenadores.

LLEIDA •

HOCKEY

GlobaLleida amplía el potencial de 11 empresas de la demarcación

El Llista asume
‘por obligación’
los horarios de
la Copa del Rey

LLEIDA • GlobaLleida forma y tutela a 11 empresas de la demarcación.
Se trata de grupos que están consolidados pero que buscan nuevas

LLEIDA • Los horarios de la Copa
se han adecuado a la televisión,
por eso el Llista jugará contra el
PÁG. 27 ®
Barça a las 21.30h.

TONY ALCÁNTARA

La empresa Refisa de Lleida es una de las compañías que se benefician del Programa de Aceleración Empresarial de GlobaLleida

líneas estratégicas para su modelo
de negocio. El consejero delegado
de GlobaLleida, Oriol Oró, presentó ayer el Programa de Aceleración

Empresarial que pretende actuar sobre aspectos clave como la financiación, la formación jurídica, las ventas o la internacionalización. De un

total de 18 solicitudes, 11 serán las
beneficiadas de este proyecto que
permite ampliar el potencial de las
PÁG. 3 ®
compañías.

COMA CAS

Los alumnos del
Urgell piden que se
pague el comedor
Instan al consistorio de Tàrrega a
que pague la mitad del servicio de
forma “provisional”.
PÁG. 14 ®

la Mañana

comarques@lamanyana.cat
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EMPRESAS / “PACTO PIONERO” EN LA DEMARCACIÓN SEGÚN INDICA EL PRIMER EDIL

TRANSPORTE

Torrefarrera hace llegar la
fibra óptica a las industrias
de su Parque Empresarial

El Cogul y Aspa
pierden su línea
de transporte
regular de bus

] El pacto se ha realizado por las varias ] El alcalde, Jordi Latorre, asegura que
peticiones de los negocios y permitirá
la oferta “mejorará mucho” el servicio
multiplicar por 10 la conexión
actual del polígono de empresas
LLEIDA

ÀLVAR LLOBET

El Ayuntamiento de Torrefarrera firmó ayer con la empresa proveedora de telecomunicaciones Adamo
el acuerdo que permitirá hacer llegar la conexión a Internet por fibra óptica en el Parque Empresarial del municipio. El pacto entre
las dos partes se ha hecho realidad
tras las numerosas peticiones de las
empresas instaladas en el polígono de Torrefarrera, que exigían banda ancha a precios competitivos. El
servicio de fibra óptica que ofrece Adamo permitirá a las empresas
del Parque Empresarial disponer de
Internet, telefonía, video-vigilancia
y televisión, entre otras prestaciones, y será, según destacó la compañía, 10 veces más rápido y estable
que el actual.
La presentación se realizó en el
vivero de empresas de Torrefarrera
y contó con la participación del alcalde de la localidad, Jordi Latorre;
el consejero delegado de Adamo en
Lleida, Xavier Viladegut; y el concejal de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Torrefarrera, Enric
Casanovas. Según el primer edil de
la localidad, “tenemos muchas empresas que exportan y muchas que
tienen la gestión de la información
como elemento fundamental de su
negocio. Con este convenio queremos dar respuesta a las empresas
que piden fiabilidad y más capacitado a la conexión”.
Latorre destacó también que “se
trata de una iniciativa pionera a las
Tierras de Lleida, puesto que todas
las empresas del Parque Empresarial podrán tener la fibra óptica al
pie de sus empresas, lo cual es una
gran ventaja”, a la vez que animó
a los empresarios a estudiarlo con
interés “porque es una oferta que
mejora mucho el servicio actual y,

LLEIDA • Los habitantes de los
municipios del Cogul y Aspa, en
la comarca de les Garrigues, vivieron ayer el primer día sin línea de bus regular tras las modificaciones llevadas a cabo por
l’Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM). A partir de ahora, el trayecto que enlazaba los dos municipios con Artesa de Lleida y la
capital del Segrià se podrá realizar previa solicitud por teléfono
(un día laborable de antelación
antes de la una del mediodía), lo
que convierte esta línea de bus
en una suerte de taxi a partir de
ahora. Los horarios, sin embargo,
siguen siendo los mismos que
antes, mientras que la modalidad
de pago varía respecto a cómo se
hacía antes.
Así, los usuarios que hagan la
petición para coger el bus tendrán que facilitar también, en el
mismo momento, el número de
tarjeta de la ATM y validarla a
Artesa para no tener que pagar
los 1,75 euros que costaría. En
les Garrigues ya hay otros municipios que tienen este sistema según el portal Som Garrigues.

CLIMATOLOGÍA

La nieve podría
bajar este martes
hasta una cota
de 700 metros
A.T

El alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre presidió ayer la firma con la empresa proveedora Adamo

además, permitimos que el Parque
Empresarial gane en servicios”. El
acuerdo con Adamo sirvió al alcalde
para alabar la tarea de la concejalía
de Promoción Económica del consistorio que, según explicó, “trabaja para fomentar el crecimiento sostenibles de las empresas de la localidad aportando servicios de valor
añadido cómo es el caso de la fibra óptica”.
En este caso, la inversión correrá
a cargo de Adamo que se compromete a realizar la instalación de la fibra óptica a pie de empresa, mientras que el Ayuntamiento de la loca-

lidad cederá varias insfraestructures
municipales para poder llevar a cabo la instalación.
Para hacer realidad este acuerdo,
Adamo necesita un número mínimo de contratos porque la inversión por parte de la empresa sea
viable. En este sentido, Xavier Viladegut, indicó que “desde que empezamos los contactos con las empresas del Parque Empresarial hace
quince días, ya son 20 las empresas que han aceptado la oferta de
fibra óptica, más del 50 por ciento
de la demanda que necesitamos para avanzar con la instalación, lo cual

nos hace ser muy optimistas”. Viladegut añadió que “este acuerdo es
una oportunidad para las empresas
del Parque Empresarial de acceder a
un servicio de fibra óptica igual que
el que tienen en el centro de Barcelona o Madrid, con las mismas prestaciones y precios”.
Previo al acuerdo con Adamo,
el Ayuntamiento se reunió con
la Asociación de Empresarios de
Torrefarrera y llevó a cabo una encuesta entre las más de cien empresas del Parque Empresarial para evaluar su satisfacción con la conexión a Internet.

LLEIDA • El Servei Meteorològic
de Catalunya emitió ayer un aviso por nevadas este martes de
cara por la tarde al Pirineu y Prepirineo occidentales.
Las comarcas afectadas por
este aviso de nieve son la Vall
d’Aran, el Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y la
parte alta de la Noguera. La cota de nieve se situará alrededor
de los 1.000 metros, a pesar de
que en algunos valles podrá bajar hasta los 700 metros. El SMC
también resaltó que se podrían
acumular gruesos de veinte centímetros a los 1.200 metros y que
el riesgo de aludes sigue siendo
igual de marcado que en los últimos días.
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Tàrregaretallaun4,3%
lesemissionsen8anys

COM360

L’Ajuntament idea un programa per contanimar encara menys
REDACCIÓ. TÀRREGA

Les accions mediambientals endegades per l’Ajuntament de
Tàrrega en el decurs dels últims
8 anys s’han traduït en una disminució del 4,3% d’emissions de
CO2, segons es desprèn de la diagnosi realitzada per l’empresa
Arum dins el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), impulsat
per la Diputació de Lleida.
L’informe posa de relleu l’èxit
d’iniciatives com la correcció
dels mals hàbits de consum en
equipaments municipals, l’optimització de l’enllumenat públic,
la instal·lació de plaques fotovoltaiques i calderes de biomassa, la potenciació del bus urbà o el doble tancament de finestres als col·legis públics Jacint
Verdaguer i Àngel Guimerà, per
exemple.
Aquestes accions han generat una reducció de 2.932 tones
de CO2/any en relació a la mitjana d’emissions de l’any 2005,

Dades de la diagnosi
en el marc del PAES
L’informe posa de relleu
l’èxit de les iniciatives
que ja s’han aplicat

La ciutat emet cada
any 2.932 tones de
CO2 menys

L’any 2005 alliberava a
l’atmosfera fins a
67.948 tones de CO2
quan llavors es registrà un total
de 67.948 tones. Així ho va explicar la regidora de Medi Ambient, Pepita Nadal, en una entrevista concedida ahir a l’emissora municipal Ràdio Tàrrega.
La responsable local de l’àrea
de Medi Ambient va detallar que
el PAES també descriu una pre-

visió de futur fins a l’any 2020
amb l’objectiu de continuar reduint les emissions contaminants a l’atmosfera fins a un
20%.
PROGRAMA DE 32 ACCIONS

Per això, es proposa un programa de 32 accions que inclouen bones pràctiques i millores
d’eficiència energètica en equipaments i serveis públics; implantació d’energies renovables;
renovació de l’enllumenat; adquisició de vehicles elèctrics; o
difusió de campanyes ciutadanes de sensibilització.
Tanmateix, un gestor energètic municipal efectuarà un inventari cada dos anys per valorar
com s’està desenvolupant el programa a la capital de l’Urgell.
El PAES s’impulsa en el marc
del Pacte d’Alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea (UE), una
iniciativa de lluita contra l’escalfament global.

Ahir es va presentar l’acord a què han arribat el consistori i l’empresa

El polígon deTorrefarrera
comptarà amb fibra òptica
L’Ajuntament signa un conveni amb la firma Adamo
REDACCIÓ. TORREFARRERA

L’Ajuntament de Torrefarrera i
l’empresa proveïdora de telecomunicacions Adamo han arribat
a un acord a través del qual l’empresa farà arribar la connexió a
internet per fibra òptica al Parc
Empresarial Torrefarrera, a demanda de les empreses situades a la localitat interessades
en una connexió a internet de
banda ampla de qualitat i a uns
preus competitius. La presentació de l’acord, que va tenir lloc

L’ús de bosses de plàstic
cau a la meitat en7anys

Alcarràs construirà un
nou cementiri municipal

El comerç urbà de proximitat en fa servir més

Tindrà 100 nínxols i podria habilitar un crematori

REDACCIÓ. BARCELONA

L’ús de les bosses de plàstic d’un
sol ús a Catalunya s’ha reduït
més de la meitat del 2007 al
2012. Així, s’ha passat de 327
bosses anuals per habitant a
156, cosa que suposa un quilo i
mig menys de plàstic per habitant i any.
Tot i que l’objectiu pel 2012
s’ha complert, encara queda camí per fer, sobretot en àmbits
PUBLICITAT

com el comerç urbà de proximitat.
Mentre supermercats i hipermercats han reduït més d’un
90% l’ús d’aquestes bosses, gràcies en bona part al fet d’obligar
a pagar-les, les botigues de barri n’han augmentat un7% la distribució, perquè molts clients
en demanen més del compte per
utilitzar-les en altres establiments.

REDACCIÓ. ALCARRÀS

Després de 3 anys d’estalvis
per restriccions econòmiques,
alguns ajuntaments preveuen
per enguany les primeres inversions importants del mandat.
Segons informava ahir Ràdio
Lleida, Alcarràs, per exemple,
destinarà 400.000 euros a
construir un cementiri nou que
tindrà, en un principi, 100 nínxols i possibilitat d’habilitar un

crematori. L’alcalde, Miquel Serra,va explicar que la idea “és començar la part frontal, les edificiacions, les sales devetlles, amb
poca quantitat de nínxols per poder-ho suportar econòmicament”. En un futur podria comptar amb un crematori.
A Bellpuig tenen en projecte
la privatització de l’enllumenat
públic perquè el canvi a leds el
pagui l’empresa concessionària.

al CEI Torrefarrera, va comptar
amb la participació de l’alcalde
de la localitat, Jordi Latorre; el
conseller delegat d’Adamo a
Lleida, Xavier Viladegut; i el regidor de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament de Torrefarrera, Enric Casanovas.
El servei de fibra òptica que
ofereix Adamo permetrà a les
empreses del Parc Empresarial
disposar d’internet, telefonia,video-vigilància i televisió, més de
10 vegades més ràpid.

El Solsonès manté el
servei d’atenció a la dona
REDACCIÓ. SOLSONA

El Consell Comarcal del Solsonès manté el pressupost d’atenció a la dona perquè “és prioritari mentre existeixin casos de
violència de gènere a la zona”.

Molleruss vol recuperar
el Mercat de Rebaixes
REDACCIÓ. MOLLERUSSA

La pluja va fer la guitza al Mercat de Rebaixes d’Hivern de Mollerussa, previst per dissabte al
matí. Per aquest motiu, els comerciants estudien recuperar-lo
un altre dia.

