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TECNOLOGIA COMUNICACIONS 

La fibra òptica de la Diputació acumula dos 
anys de retard i no s'iniciarà fins al2023 
Projecte conjunt amb la Generalitat, que ja executa la seua part mentre l'ens provincial espera projectes per 
instal·lar-la en 36 municipis I te eg en car ete s an fren r l reballs 
R.RAMIREZ 
I LLEIDA I La xarxa de fibra òptica 
que ha de desplegar la Diputació 
en trenta-sis municipis de Lleida 
ja acumula dos anys de retard i 
les primeres obres hauran d'es
perar fins al2023. Formen part 
del projecte de la Generalitat 
i les diputacions catalanes per 
dotar de connexió a internet de 
banda ampla tots els municipis 
de Catalunya. Tanmateix, a 
les comarques lleidatanes s'es
tà matenalitzant d'una forma 
desigual. Mentre que la Gene
ra li tat ja ha iniciat la seua part 
d'aquesta xarxa, la corporació 
provmcial espera encara pro
jectes d'obres. 

El traçat de la fibra òptica se
gueix en la seua pràctica totalitat 
el de carreteres de la Generalitat 
i la Diputació. En aquestes últi
mes, discrepàncies de criteri tèc
nic a l'horà d'instaHar els cables 
van frenar un any el projecte. Va 
ser necessari que la Generalitat 
canviés la llei de carreteres per 
aclarir com utilitzar la xarxa 
viària per desplegar la xarxa 
de telecomunicacions. A partir 
de llavors, el Govern català i les 
diputacions van acordar criteris 
comuns de construcció i la de 
Lleida va encarregar els projec
tes d'obres al consorci Localret. 

L'últim any, Localret ha ad
judicat la redacció de projectes 
per instaHar 207 quilòmetres 
de fibra òptica al Pallars Sobi
ra, la Noguera, les Garrigues, 
la Segarra, l'Urgell i el Pla. La 
setmana passada en va licitar 
un altre per a 127 quilòmetres 
més a les comarques del pla. El 

METEOROLOGIA LANÇ 

Obres de la Diputació 
Aitona 
Alcarràs 
Alins 
Almacelles 
Anglesola 
Artesa de Segre 
Avellanes i Santa Linya 
Balaguer 
Camarasa 
Cervera 
Cubells 
Farrera 
Gimenells i el Pla de la 
Font 
Golmés 
Granja d'Escarp, la 
Lleida 
Massalcoreig 
Mollerussa 
Os de Balaguer 
Palau d'Anglesola, el 
Poal, el 
Ponts 
Ribera d'Ondara 
Sentiu de Sió, la 
Seròs 
Sidamon 
Solsona 
Soses 
Talarn 

Tàrrega 
, Tírvia 
j Torrefeta i Florejacs 

Torres de Segre 
· Vallfogona de Balaguer 
· Vila-sana 

Obres de la 
Generalitat 
Albatàrrec 

. Alfarràs 
: Alfgerri 
· Alins 
' Alt Àneu 

Anglesola 
Arbeca 
Baix Pallars 
Balaguer 
Bassella 
Belianes 
Bellcaire 
Biosca 
Bovera 
Castellar de la Ribera 
Castelló de Farfanya 
Ciutadilla 
Esterri de Cardós 
Fuliola, la 
Gòsol 
Granadella, la 
Guissona 
Ivars de Noguera 

ELS MUNICIPIS I EL TRAÇAT 

La Pobla de Segur 
Les Borges Blanques 
Lladorre 
Lleida 
Maldà 
Montgai 
Montoliu de Lleida 
Nalec 
Ossó de Sió 
Plans de Sió, els 
Pont de Suert, el 
Preixana 
Puigverd d'Agramunt 
Sanaüja 
Sant Martí de Riucorb 
Sarroca de Bellera 
Sarroca de Lleida 
Senterada 
Solsona 
Sort 
Sudanell 
Sunyer 
Tàrrega 
Tírivia 
Torà 
Vall de Boí, la 
Vall de Cardós 
Vallbona de les Monges 
Verdú 
Vi laller 
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desplegament de la fibra de la 
Diputació depèn de l'àrea de 
Noves Tecnologies i la de Vies i 
Obres. El vicepresident primer, 
Jordi Latorre (JxCat), va afirmar 
que, si bé hi ha hagut retards, les 
obres podran executar-se a la fi 
a partir de l'any vinent, atesos 
els terminis necessaris per treu-

re-les a concurs i adjudicar-les. 
Aquest últim pas correspondrà 
a Vies i Obres, el responsable 
del qual, el diputat provincial 
Marc Baró (ERC), va indicar que 
donaran prioritat a aquestes li
citacions tan aviat com rebin els 
projectes. No hi ha un nou ter
mini per finalitzar els treballs, 

que segons les previsions inicials 
havien d'estar enllestits el2023. 
"Els projectes determinaran la 
durada de les obres", va pun
tualitzar Baró. Els pressupos
tos de la Diputació per a l'any 
que ve inclouen una partida de 
6.262.432 € amb aquesta fina
litat. La xarxa de fibra òptica 

POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

XARXA ACTUAL (GENERALITAT) 
Cable propi 
Fibres de cable de tercers 

~__J~p~ 
" La Seu 

d'Urgell 

n 

XARXA PROJECTADA 
Generalitat 
Diputació 

pública que ha desplegat fins ara 
la Generalitat ja inclou totes les 
capitals de comarca tret del Pont 
de Suert i altres municipis lleid_a
tans. La seua meta és dotar de 
connexió a internet de banda 
ampla pobles que no en tenen i 
afavorir l'entrada de nous ope
radors allà on ja la tenen. 

La conca menys tocada per 
la sequera, la de la Garona 

Una enquesta a 126 estudiants d'Aran 
revela un escàs ús social de l'occità 

1 LLEIDA I La conca del riu Garo
na, a la Val d'Aran, és la menys 
afectada per la sequera, ja que 
la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre (CHE) la cataloga en
tre les que estan en situació de 
normalitat. La del Segre es man
té en estat d'emergència, la de 
la Pallaresa en alerta i la de la 
Ribagorçana, en prealerta. Les 
escasses pluges del setembre i 
l'octubre no sembla que hagin 
de canviar aquesta situació. El 
pantà de Rialb, al Segre, està al 

6 per cent de la seua capacitat 
quan l'any passat per aquestes 
mateixes dates es trobava al 
30%. Les comunitats de regants 
esperen que la situació rever
teixi en els pròxim mesos i, en 
particular a l'hivern, si es vol 
començar la campanya de regs 
del pròxim mes de març amb 
garanties. El Servei Català de 
Meteorologia (SCM) alerta que 
les temporades de sequeres se
ran cada vegada més recurrents 
i més greus. 

1 VIELHA I Una enquesta que s'ha 
dut a terme entre 126 alum
nes de quart d'ESO i primer de 
Batxillerat de la Val d'Aran ha 
revelat un "baix i preocupant" 
ús social de l'aranès. Mentre 
que un 17,9% mostra que l'ara
nès és la llengua familiar i un 
18,8% declara tenir l'aranès 
com a llengu a d'identifica
ció, només un 2,4% manifes
ta que l'última publicació en 
xarxes socials va ser en ara
nès. Sobre el coneixement de 

la llengua, els joves manifes
ten que tenen un coneixement 
bo d 'aranès, de gairebé un 7 
sobre 10. Aquestes enques
tes s'han portat a terme en el 
marc de les conferències so
bre diversitat lingüística que 
organitza el Conselh d'Aran, 
on s'ha detectat que en les re
lacions entre amics la llengua 
majoritàriament utilitzada és 
l'espanyol. "Les dades obtin
gudes reflecteixen la delicada 
situació que travessa la llengua 

pròpia d'Aran, que porta temps 
en el límit de la supervivència", 
va assenyalar la síndica d'Aran, 
Maria Vergés. Va afegir que 
"des del Conselh es treballa 
sense parar per aconseguir el 
finançament, recursos i reco
neixement necessaris per mirar 
de revertir aquesta situació". 
Entre les actuacions per pro
moure l'ús i la normalització de 
l'aranès, destaquen les xarra
des sobre diversitat lingüística 
a l'Institut d'Aran. 
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

SEGRE I 
Dijous, 20 d'octubre del2022 

Tres setmanes de talls a l'accés de la 
C-13 al Pallars per obres antiallaus 

Cent expositors a la 
Fira Rebost d'Alcarràs 
I ALCARRÀS I Un centenar d'ex
positors de proximitat par
ticiparan aquest cap de set
mana en la Fira del Comerç 
i el Rebost d'Alcarràs, que 
comptarà amb desgustacions 
de vedella, una conferència 
de la xef Carme Ruscalleda i 
un espai dedicat a Ja bioeco
nomia i el compost. 

Tancaments intermitents a la carretera a l'altura de la font de les Bagasses entre 
dilluns i 1'11 de novembre I J' 1 a. ar penden ms u.1 a- ba reres de seguretat 

X. RODRrGUEZ I C. SANS 
I LLEIDA I La Generalitat durà a 
terme talls intermitents a la car
retera C-13 a l'altura de la font 
de les Bagasses, en l'accés al Pa
llars des de la Noguera, per po
sar en marxa obres contra des
preniments de roques. Aquests 
tancaments s'allargaran durant 
gairebé tres setmanes. Fonts de 
la conselleria de Territori van 
explicar que aquesta setmana 
han començat els treballs previs 
per millorar l'estabilitat d'un ta
lús arran d'uns despreniments. 
Van assenyalar que també s'ins
tal·laran barreres de seguretat 
d'entre 5 i 7 metres d'altura. Els 
treballs compten amb un pres
supost de 850.000 euros. 

Per portar a terme les tasques 
de sanejament i estassada del 
pendent, es faran talls inter
mitents de trànsit per l'elevat 
risc que caiguin roques sobre la 
carretera. Aquests s'han progra
mat des de dilluns vinent fins a 
1'11 de novembre. Seran només 
de dilluns a divendres entre les 
08.30 hores i les 16.30 hores. 
En aquests períodes es tancarà 
la carretera durant 45 minuts i 
s'obrirà al pas dels vehicles en 
els 15 minuts següents, i així 
successivament. Les mateixes 
fonts van assenyalar que aques
ta és la previsió amb què tre
ballen, encara que van apuntar 
que intentaran "optimitzar" les 
afectacions al trànsit per reduir 

COMUNICACIONS TRENS 

Renfe expedeix 
mésde4.600 
abonaments 
gratis a Lleida 
Sindicats convoquen 
tres dies de vaga 

I LLEIDA I Renfe ha expedit 4.627 
abonaments gratuïts per viatjar 
als trens regionals que uneixen 
Lleida i Barcelona per Manresa 
(R12) i per la costa (R13 i R14). 
A més, a tot Catalunya s'han 
venut 8.828 bitllets multi viatge 
per als trens Avant amb un 50% 
de descompte. Els abonaments 
gratuïts i les bonificacions es
taran en vigor també durant 
tot l'any que ve, després que el 
Govern central decidís prorro
gar aquesta mesura, que inici
alment havia d'expirar el31 de 
desembre. 

D'altra banda, uns 1.500 
treballadors de Renfe, segons 
els sindicats, es van concentrar 
ahir dimecres davant el Con-

Imatge d'arxiu de la C-13 a l'altura de la font de les Bagasses. 

PRESSUPOST 

Els treballs afecten 
un tram de 350 metres 
de carretera i costaran 
850.000 eu ros 

en la mesura que sigui possible 
les retencions. 

Els despreniments sobre les 
carreteres són recurrents a Llei
da, especialment al Pirineu. Un 
dels últims es va registrar el 7 
d'agost passat a l'N-230 al seu 
pas pel pantà d'Escales, quan 

una allau després d'una tem
pesta de granís va tallar la via 
durant més d'una hora. 

Així mateix, l'any passat es 
van comptabilitzar 64 caigudes 
de roques només a la xarxa de 
carreteres de la Generalitat a la 
demarcació i el Pallars Jussà va 
ser la comarca més afectada per 
aquests moviments de terres. 
Tanmateix, la xifra del 2021 va 
ser molt inferior als 120 despre
niments del 2019 i als 115 del 
2018. Aquesta dràstica disminu
ció es va deure principalment a 
la falta de precipitacions durant 
tot l'any passat. 

La protesta d'ahir dels treballadors de Renfe. 

grés dels Diputats per exigir el 
desbloqueig de la negociació 
col·lectiva i l'ampliació de les 
plantilles a l'empresa pública, 
abans d'iniciar una vaga de tres 
dies. Aquesta es durà a terme 
els dies 28 d'octubre i 7 i 11 de 
novembre. La primera jorna
da dur-arà tot el dia i les altres 
dos es desenvoluparan des de 

les 06.00 fins a les 09.00 hores 
i des de les 18.00 fins a les 20.00 
hores. La falta de personal afec
ta també les línies entre Lleida 
i Barcelona. Ara tenen assig
nades uns 16 maquinistes, un 
nombre que segons CCOO no 
permet cobrir tots els serveis 
quan hi ha incidències o baixes 
laborals (vegeu SEGRE d'ahir). 

El túnel de 
Tresponts, tancat 
fa un mes i sense 
data d'obertura 
• El túnel de Tresponts, 
a l'Alt Urgell, seguia ahir 
tancat a l'espera que la 
Generalitat disposi de l'in
forme que determini si és 
segur reobrir-lo amb un 
ventilador menys mentre 
duren les tasques de re
paració del motor que es 
va despenjar el21 de se
tembre i que va obligar a 
barrar el pas per l'interior. 
Per la seua banda, els ve
hicles continuen circulant 
per la carretera antiga. La 
conselleria de Territori va 
explicar que esperen re
bre l'informe "ben aviat". 
Si la reobertura de la ga
leria no és possible amb 
set ventiladors en lloc de 
vuit, el termini per reobrir 
el túnel podria allargar-se 
"fins a les dotze setma
nes", segons la Genera
litat. Els alcaldes de l'Alt 
Urgell han demanat "la 
màxima celeritat" en la 
reobertura, "però sempre 
amb les màximes garanti
es de seguretat", segons 
el president, Martí Riera. 

Cs demana mesures pel 
pla energètic estatal 
I LLEIDA I El grup de Ciutadans 
a la Diputació ha presentat 
una moció per al ple d'avui 
en la qual demanen mesures 
per evitar que el futur pla de 
contingència energètica del 
Govern espanyol castigui les 
famílies, pimes i autònoms 
de Lleida. 

Trobada d'Impulsem 
Lleida amb el Penedès 
I LLEIDA I Impulsem Lleida 
es va reunir dimarts passat 
amb Impulsem el Penedès 
per compartir experiències. 
Les dos formacions treballen 
per presentar candidatures 
en la majoria de municipis 
per a les pròximes eleccions 
municipals. 

Creen una plataforma 
en defensa del llop 
I LLEIDA 1 Entitats ecologistes 
i de defensa dels drets dels 
animals han creat la plata
forma Grup Llop Catalunya. 
Aquesta té per objectiu afa
vorir la recuperació de les 
poblacions de llop i harmo
nitzar la seua conservació 
per minimitzar qualsevol 
afectació al món rural. 

GASTRONOMIA DEMOSTRACIONS 

Presentació aquesta setmana de Fira Tast d'Almenar. 

~I menar crea un pastís km O per 
a la quarta edició de Fira Tast 
1 ALMENAR I El producte estrella 
de la quarta edició de Fira Tast 
d'Almenar, que se celebrarà els 
dies 22 i 23 d'octubre, serà un 
nou pastís anomenat La Tor
tada, elaborat amb productes 
de quilòmetre zero i que com
memorarà el fet que, el mes 

de juny passat, el municipi va 
recuperar el tractament de 
Paeria. El certamen compta
rà amb degustacions, tallers, 
xarrades gastronòmiques, pro
ductes d'alimentació locals i 
activitats infantils durant els 
dos dies. 
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Larxiu comarcal del 
incorpora el fons de la família Miró 
L'Arxiu Comarcal del Pallars Jussà incorpora 40 docu
ments del segle XVIII al XX procedents de la família 
Miró de Talarn i cedits per Florentina Miró, que també 
ha aprovat la reprografia de 215 fotografies. 

Sopar solidari per celebrar el final de la 
campanya de la fruita a Torrelameu 
L'Associació de Dones de Torrelameu va organitzar dissab
te el tradicional sopar de final de campanya de la fruita, 
que aquest any va tenir caràcter solidari amb la recaptació 
de 527 euros que es destinaran a la investigació del càncer. 

SOCIETAT rtent 

--------

Alumnes de l'escola Alba de Tàrrega sostenint el calendari. 

Calendari d'advent solidari 
El Grup Alba va presentar ahir 
el nou calendari d'advent soli
dari impulsat per l'Ampa de l'es
cola Alba de Tàrrega i la coope
rativa Quàlia amb l'objectiu de 
recaptar fons per a les activitats 

de lleure del centre. La proposta 
inclou productes com els arru
gats del Rosal, xocolatines de la 
Fundació Casa Dalmases, una 
càpsula de llavors del projecte 
Llavors d'Oportunitats d'Alba 

SEGRE ·¡ 
Dijous, 20 d'octubre del2022 

Jussà i la xapa i braçalet de la 
Lia, el nou personatge de Quà
lia. El calendari ja es pot com
prar a través de la pàgina www. 
aalba.cat a un preu de 12,50 
euros. 

Ramon Drudis debat sobre la vida 
extraterrestre al Cercle de Belles Arts Linstitut Torre Vicens de Lleida, en un concurs científic a Viladecans 

El divulgador científic lleidatà Ramon Drudis va par
lar ahir de l'espai i la possible vida extraterrestre a les 
instaHacions del Cercle de Belles Arts de Lleida amb la 
conferència Hi ha vida fora de la Terra? 

Alumnes de l'institut Torre Vi
cens de Lleída van participar 
els dies 7, 8 i 9 d'octubre en la 
23a edició del concurs de cièn
cia, tecnologia i matemàtiques 

Ciència en Acció, celebrat a 
Viladecans. En l'encontre, els 
lleidatans van presentar tres 
projectes que van ser selecci
ona~s i premiats. Així mateix, 

la cap d'estudis del centre, Es
ther Pintó, va ser reconeguda 
amb una medalla d'honor per 
la implicació permanent en el 
desenvolupament del programa. 

HORÒSCOP 
ÀRIES 21-111 I 19-IV. 
Inscriure-us en alguna cosa que sempre 
heu volgut fer us encoratjarà a diversi-

ficar i explorar nous camins que puguin generar 
menys estrès. Examineu les idees obsoletes. 

TAURE 20-IV I 20-V. 
Gaudiu del que la vida té per oferir-vos. 
Aneu on hi ha l'acció i doneu suport a 

les persones i organitzacions que comparteixen 
les vostres creences. 

BESSONS 21 -V I 20-VI. 
Un enfocament dirigit al que sigui que 
feu us ajudarà a reduir la càrrega emo-

cional. Els vostres col-Jegues respectaran i apre
ciaran la sensatesa i la bona ètica de treball. 

CÀNCER 21-VI I 22-VII. 
La paciència és una virtut i serà la vostr'a 
millor amiga a l'hora de tractar assump-

tes domèstics. Feu una cosa que us animi a lluir
vos i a estar en el vostre millor moment. 

LLEÓ 23-VI I I 22-VIII. 
Utilitzeu l'encant per guanyar favors i 
permetre millors relacions amb els al-

tres. Un canvi positiu a casa us aixecarà l'ànim i 
us impulsarà a rebre convidats. 

VERGE 23-VIII I 22-IX. 
Descobriu la veritat, seguiu les regles, 
feu preguntes i real itzeu canvis basats 

en fets reals. Augmenteu la vostra capacitació i 
també els coneixements. 

BALANÇA 23-IX I 22-X. 
Poseu -vos drets i parleu en nom 
d'aquells que us importen i voleu aju-

dar. Sigueu defensors de la justícia i del joc net i 
oferiu opcions que siguin vàlides .. 

ESCORPIÓ 23-X I 21-XI. 
Disminuïu la velocitat i llegiu la lletra 
petita. Fer, un moviment abans de saber 

tots els fets acabarà en un desastre. Espereu el 
vostre moment i sigueu observadors. 

SAGITARI22-XI I 21-XII. 
Els viatges, les activ itats educatives i el 
treball al costat de persones que con-

tribueixen tant com vosaltres obtindran els re
sultats desitjats i les connexions necessàries. 

CAPRICORN 22-XII I 19-1. 
No poseu preu a l'amistat ni a l'amor. 
Tingueu paciència, escolteu les queixes 

i oferiu suggeriments, però no pagueu pels errors 
de cap altra persona. Ateniu-vos a la veritat. 

AQUARI 20-1 I 18-11. 
Marcar la diferència per aquells a qui 
estimeu o per algú que ho necessita-

oferirà satisfacció més enl là de la compensació 
financera. Gaudiu del vostre temps lliure. 

PEIXOS 19-11 I 20-11 1. 
Adoptar un punt de vista objectiu us 
ajudarà a intercanviar idees amb aquells 

que poden oferir-vos un estímul mental que 
desperti la vostra imaginació. 
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