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Almacelles es
solidaritza amb
la iniciativa del
Gran Recapte
Els dies 27 i 28 de novembre
es va portar a terme la ja tradicional iniciativa del Gran Recapte, que es porta a terme a
tot el país i que està dedicada
a recollir aliments per les famílies més necessitades, preferentment de cara a les properes Festes de Nadal. El municipi
d’Almacelles no va faltar a la cita i va recaptar prop de 2.500
quilograms d’aliments.

Bell-lloc acull el
taller gratuït ‘Yes
we can, el fracàs
no existeix’
La Incubadora d’Empreses de
Bell-lloc d’Urgell organitza el
taller gratuït Yes we can, el fracàs no existeix. El taller es durà a terme el proper dijous de
19.00 a 21.00 hores. Cal inscriure’s a www.ida.cat.

El SOC i UP
formaran persones
en atur per inserir
al sector agrari
El Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i Unió de Pagesos (UP) van signar ahir un
acord mitjançant el qual el SOC
atorga uns 93.000 euros perquè aquesta organització orienti, formi i insereixi laboralment
a persones en atur que volen
treballar en el sector agrari.

Territori preveu engegar
dues noves línies de
bus ràpid el proper any
a la Plana de Lleida
La línia exprés entre Lleida i Alfarràs
es va posar en funcionament ahir
SANDRA CADALSO
@sandracadalso
Torrefarrera

Territori preveu implantar
“una o dues noves línies
de bus exprés.cat el proper
any i una o dos més al
2017”. segons va explicar el
secretari d’Infraestructures
i Mobilitat, Ricard Font,
durant la posada en marxa
de la línia exprés entre
Lleida i Alfarràs.
El secretari d’Infraestructures i
Mobilitat, Ricard Font, va dir ahir
que fins al 2017 o 2018 s’implantaran quatre línies més d’aquest
bus al territori que uniran Lleida
amb Alpicat, Almacelles, Alcarràs
i les Borges Blanques.
Ricard Font va ser l’encarregat
d’inaugurar oficialment aquesta
nova línia de “velocitat comercial” a Torrefarrera que ja va co-

Turoperadors i periodistes
russos visiten el Parc de l’Oli
de les Borges i Aigüestortes
Un grup de vuit periodistes i turoperadors de Rússia van visitar
ahir el Parc Temàtic de l’Oli de
les Borges Blanques i avui faran
una excursió pel Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici i posteriorment visitaran el municipi de Sort, al Pallars
Sobirà, en el marc d’un viatge
per diferents indrets turístics de
Catalunya.
Aquest viatge de familiarització és organitzat per l’Agència
Catalana de Turisme, per mitjà
del seu Centre de Promoció Turística a Moscou, en col·laboració amb el Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida i els
consells comarcals de les Garrigues i el Pallars Sobirà pel que

En el marc
d’un viatge
a diversos
indrets catalans
fa a la seva estada a les comarques lleidatanes. Durant la visita al Parc Temàtic de l’Oli de les
Borges, els visitants van poder
endinsar-se en el món de l’oli, la
gastronomia i l’economia d’una
comarca que disposa d’un oli
d’oliva de renom mundial. Després de la visita reprendran el viatge en direcció al Sobirà.
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mençar a funcionar ahir a partir
de les set del matí. En aquest sentit, el secretari d’Infraestructures
i Mobilitat va destacar que la posada en marxa de la línia era una
“reivindicació històrica dels alcaldes i ha remarcat el caràcter d’intermodàlitat del que està dotada
ja que connecta directament amb

l’estació d’alta velocitat de la ciutat de Lleida”.
El nou servei tindrà 43 expedicions entre anades i tornades, de
dilluns a divendres feiners, amb
sortides cada hora des de les set
del matí fins a les nou de la nit, i
reforços en hores punta.
Amb aquesta ja són dues les

Els nous trens
de la Pobla de
arribaran com
a molt tard al
gener
Els dos nous trens que han de
cobrir la línia de Lleida a la Pobla de Segur arribaran a Catalunya entre finals de desembre i mitjan de gener, com a
molt tard, segons va assegurar ahir el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard
Font.
Els trens s’han fabricat a
Suïssa i només cal acabar-los
de configurar amb petits detalls com la col·locació dels
endolls per tal que arribin al
país i es puguin començar a
fer les proves sobre la línia
al gener per tal que entrin
en funcionament al llarg del
primer trimestre de 2016,
és a dir, entre gener i febrer.
Font va assenyala que amb
la incorporació dels trens
culminarà al 100% el traspàs
d’aquesta línia a Ferrocarrils
de la Generalitat i va garantir
que “augmentaran molt els
serveis entre Lleida i Balaguer
però també que es recuperarà el volum de viatges fins a la
Pobla de Segur”.
línies d’altes prestacions que funcionen a la demarcació de Lleida i
23 a tot Catalunya. Aquesta nova
línia representata un increment
de l’oferta del 22% respecte als
serveis de la línia convencional.
En aquest corredor l’any passat la
demanda es va situar en 255.139
passatgers.

Les Borges
prepara una
gran jornada per
cloure l’Any de
les Biblioteques
La Biblioteca Marqués d’Olivart
de les Borges Blanques va presentar ahir els actes de cloenda
de l’Any de les Biblioteques 2015,
que es farà el pròxim dissabte, 12
de desembre, per commemorar
el centenari de la creació de la
Xarxa de Biblioteques de la Mancomunitat de Catalunya.
Entre les activitats destaquen
una festa per als infants i les famílies al matí, i els actes més institucionals de la tarda, amb l’homenatge a Maria Lois, i l’acte formal
de cloenda amb l’explicació històrica sobre les Biblioteques de la
Mancomunitat de Catalunya de
1915. A més, l’equipament bor-
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genc, l’únic de la demarcació de
Lleida que es va poder crear durant aquells anys, ha programat
tot un seguit d’actes previs per
anar escalfant motors des de finals de novembre.
D’altra banda, la Biblioteca de
les Borges ha volgut promoure la
participació preparant unes acci-

ons prèvies, que van començar
ahir amb la visitar el Col·legi Mare de Déu de Montserrat, gràcies
a la col·laboració dels voluntaris
del Casal de la Gent Gran, on van
explicar als alumnes de 3r a 6è la
història de la primera biblioteca,
que la Mancomunitat va construir a les Borges.

