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Junqueras destaca el Tren de la
Pobla com a exemple de bona
gestió per part de la Generalitat
El vicepresident del Govern visita els Pallars i sosté que la
línea de Manresa també millorarà “amb la nova República”
El vicepresident del Govern
ha realitzat una visita de
dos dies a l’Alt Pirineu, que
primer l’ha portat a la Seu
d’Urgell i ahir als Pallars. En
la visita d’ahir va elogiar el
nou funcionament i gestió
del Tren de la Pobla.
La Pobla de Segur
MARTA LLUVICH (ACN)
El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol
Junqueras, de visita ahir als Pallars, va fer una aturada a l’estació
del tren de la Pobla de Segur per
veure els nous combois. Junqueras va posar la línia Lleida-la Pobla com a exemple de bona gestió quan la Generalitat té totes les
competències. Per contra, es va
referir a altres línies amb necessitats i mancances evidents com la
xarxa de rodalies, la línia de Lleida
a Manresa o la de Vic a Puigcerdà
i va dir que ‘’afortunadament el
país té capacitats per afrontar-les
amb futur’’ especialment si ‘’les
responsabilitats, totes elles, estan a les mans del Govern i les eines, totes elles, a mans de la nova
República’’.
El vicepresident va reconèixer
les dificultats de caràcter infraestructural del Pirineu i va dir que hi
continuaran sent mentre aquest

Servei de bus
a la línia de
la Pobla pels
treballs dins
d’un túnel
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país no disposi de tots els recursos que genera.
Junqueras va parlar de dos
qüestions rellevants com són el
dèficit fiscal i el frau fiscal. En relació amb el segon va recordarque aquest any els pressupostos
es beneficien d’una partida de

360 milions de la bossa del frau
fiscal i va afegir que estaran molt
millor invertits a les escoles o als
hospitals del país i no a mans
‘’d’un defraudador’’. El vicepresident va aprofitar la visita als Pallars per entrevistar-se amb els
alcaldes del Pallars Sobirà a Baró i

amb els del Pallars Jussà a Tremp.
L’objectiu de la vista era acostar el
Govern al territori en un moment
‘’molt rellevant de la història del
nostre país’’, va dir Junqueras.
Junqueras ha realitzat una visita de dos dies a l’Alt Pirineu, que
va començar dimecres a la Seu

Demà dissabte i amb motiu
dels treballs de millora i renovació de la via en el túnel més
llarg de la línea de la Pobla, a
la comarca de la Noguera, el
servei de tren de les 8.25 hores amb sortida de Balaguer
direcció La Pobla de Segur i
el servei de tren de les 10.08
hores amb sortida de La Pobla
direcció Balaguer es veuran
substituïts per un servei d’autobús, segons va informar
ahir Ferrocarrils de la Generalitat. La resta del servei de
tren serà l’habitual.
d’Urgell, on es va reunir amb l’alcalde i els regidors. La visita ahir
va començar amb un esmorzar
de treball amb alcaldes del Pallars Sobirà a Baro, després es va
desplaçar a l’estació de tren de la
Pobla i al migdia va dinar a Tremp
amb empresaris del Pallars.
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Lleida acull la seva primera
trobada gourmet amb la
presència de 57 empreses
La jornada es farà el dia 22 a la Llotja de Lleida
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Tremp rep documentació
de les famílies Ruiz i Farré
Ahir l’alcalde de Tremp i Maria
Flors Farré Sostres van signar un
acord pel qual es formalitza la
cessió dels documents de les famílies Ruiz-Saura i Farré-Sostres,

de Tremp, per a ser dipositats a
l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà.
El fons conté bàsicament una
seixantena de documents en paper, certificats i escriptures.

Raimat 100 i La Boscana,
de la DO Costers del
Segre, premis Bacchus
La XV Edició del concurs internacional de vins Bacchus 2017,
celebrat al Casino de Madrid
del 10 al 13 de març de 2017,
ha premiat amb 1 Bacchus d’Or
i 1 Bacchus d’Argent els vins de
la DO Costers del Segre. El Bacchus d’Or ha estat pel vi RAIMAT
100 del celler Raimat (Grup Codorniu) i el Bacchus d’argent per

La Boscana de Bodegas Costers
del Sió. Raimat 100 és un vi que
va néixer per commemorar el
centenari del celler Raimat, l’any
2014. És de producció molt limitada i només s’elabora els anys
millors. La Boscana és una de les
darreres marques incorporades
al celler. És un vi jove amb bóta
elaborat amb ull de llebre.

Agramunt
inicia dilluns
l’obra de la
llar d’infants

La Cooperativa
d’Ivars acull una
jornada del porcí

Aquest proper dilluns al matí està previst que s’iniciïn els
treballs de construcció de tota l’estructura de la nova llar
d’infants municipal d’Agramunt. El nou edifici s’ha dissenyat a partir d’un sistema
de construcció basat en fusta
per tal d’obtenir la màxima
eficiència energètica, segons
va informar ahir el consistori.

La Federació de Cooperatives
Agràries de Catalunya (FCAC)
organitza avui divendres 17 de
març, una jornada tècnica sobre
la síndrome reproductiva i respiratòria porcina (PRRS) dirigida a
les cooperatives ramaderes. La
sessió es farà a la Cooperativa
d’Ivars d’Urgell i té com a objectiu definir un sistema sanitari veterinari pioner que ens permeti
continuar sent competitius a nivell mundial.

La Fuliola acollirà una demostració
de recol·lecció de farratges
La Fuliola acollirà el dia 23 de març una demostració de maquinària
en la recol·lecció de farratges en el marc de la 145 Fira de Sant Josep de Mollerussa. Es tracta d’una jornada tècnica de referència i de
camp. A la jornada participaran diferents concessionaris i presentaran les seves màquines per a què els pagesos puguin veure el seu
funcionament.

Lleida
REDACCIÓ
Un total de 57 empreses productores d’aliments gourmet, 35 firmes procedents dels sectors de la
distribució i de la restauració, 270
inscrits a les jornades tècniques i
345 inscrits a la conferència del
xef Joan Roca conformen a data
d’avui les dades de participació
en la primera trobada gourmet
que s’organitza a Lleida. El marc
que ho ha fet possible: el projecte Interreg-Poctefa, CCI Pirineus
Med liderat per la Cambra de Comerç de Lleida i participat per les
cambres de Girona, Andorra i Pirineus Orientals.
Una proposta que té com a
objectiu impulsar els acords comercials entre les empreses de
l’àmbit transfronterer i potenciar
així la cooperació territorial, desenvolupar l’economia de la zona
i fomentar la coneixença que la
ciutadania té d’aquests territoris
europeus.
El programa de la jornada s’enceta amb una sessió tècnica en la
que hi haurà una conferència a
càrrec del Director de la Comissió
Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas que parlarà de “les denominacions europees, garants
de la qualitat de producte en el
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món gastronòmic”.
Tot seguit, des de la Fundació
Alícia, Toni Massanés, parlarà
de “què volem menjar i perquè”
i finalment l’expert en consum i
director de Retail & Petrol & Telecom de l’empresa Kantar Worldpanel España, Florencio Garcia
explicarà les “noves tendències
en la distribució de gran consum”.
La sessió del matí acabarà amb
un Showroom professional que
té com a objectiu facilitar les relacions entre els professionals
dels diferents territoris transfronterers. Entre els participants

al Showroom professional hi ha
confirmades sis empreses de productes BIO, 3 de bolets, 2 de cafès, una de caviar, 12 de vi i cerveses, una càrnia,3 de conserves,
salses i melmelades, 5 d’embotits
i formatges, una de fruits secs, 10
d’olis i vinagres,sis de xocolates,
pastisseria i dolços, 2 de producte
precuinat, un productor de safrà,
i dos de sidra i sucs.
La jornada, que es farà el dia
22 de març a La Llotja, finalitzarà
amb la intervenció del xef del Celler de Can Roca, Joan Roca i un
tast de productes obert a tothom.

Balaguer vol habilitar un alberg
dins del Molí de l’Esquerrà
L’Ajuntament de Balaguer buscarà ajudes per habilitar un alberg de joventut municipal al
Molí de l’Esquerrà, un projecte
que, recordem, havia de dur a
terme la iniciativa privada fa tres
anys però que, finalment, no va
prosperar. De fet, el setembre
de l’any passat el ple de l’ajuntament va aprovar deixar sense
efecte l’adjudicació a l’empresa
Iniciatives Turístiques de la Noguera, SL, de la cessió de l’edifici del Molí de l’Esquerrà per a
l’adequació i explotació com a
alberg de joventut.
Ara, després d’uns mesos, i en
cas que properament ningú més
opti a impulsar aquest alberg,
serà el consistori qui el tiri endavant sempre que pugui accedir a
determinades subvencions per
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al seu finançament. Així ho va
explicar l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, manifestant que “volem un

servei de qualitat, sense luxes, i
que vagi molt lligat als serveis de
l’entorn”.

