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accidents nuclears a Ascó.

www.segre.com/comarques

1

Vuit dones oficien missa a les
Garrigues per la falta de sacerdots.
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MOBILITAT FERROCARRIL

Anul·len trens a Lleida per maquinistes amb
Covid i traslladen els viatgers amb autocar
La falta de personal per baixes i confinaments afecta dos combois de la línia ferroviària de Manresa !I
E 1 e s ac,. a.que a d tat 1 la de Calaf els !rajec es ~ van fer a la tarda per carretera

Canvi de bitllets
sense cost extra
fins al dia 31

R. RAMfREZ
1LLEIDA I Contagis de Çovid entre

els maquinistes de Renfe van
obligar ahir a anular dos trens
de la línia que uneix Lleida i
Barcelona a través de Manresa
(R12). Així ho van explicar
fonts de la companyia, dies des- prés que la falta de conductors
per aquesta raó hagi obligat a
suspendre desenes de trajectes
a la resta de les línies de rodalies
de Catalunya. Els combois van
deixar de circular a la tarda en
el tram comprès entre Calaf i
Manresa, que els viatgers van
recórrer en autocars contractats per l'operadora. Aquesta
va apuntar que ho va fer en el
marc d'una reorganització del
personal disponible.
El primer tren afectat va ser
el que havia de sortir de l'Hopitalet a les 15.11 en direcció
a Lleida. Va quedar anuHat i,
com a alternativa, es va proposar als viatgers agafar un tren
de rodalies fins a Manresa, fer
transbord en bus fins a Calaf
i seguir des d'allà en un altre
tren fins la capital del Segrià. El
segon trajecte afectat va ser el
que sortia de Lleida a les 16.12
en direcció a Barcelona, també
amb transbord per carretera entre Calaf i Manresa. L'absència
de maquinista ja va obligar a
suspendre un tren a Lleida el
passat 6 de gener, dia de Reis.
Fonts sindicals van apuntar
que, en dies anteriors, maquinistes de Barcelona havien suplert baixes laborals a les línies
de Lleida. Ahir, en canvi, es van
supnmir trajectes a la tarda i

• Renfe ha ampliat fins
al31 de gener el termini
en què els viatgers podran canviar els bitllets
per a trens AVE, Avant,
llarga i mitjana distància
sense costos addicionals,
una mesura que la companyia va adoptar a finals
de l'any passat davant de
l'augment de contagis per
Covid. Havia d'expirar
dissabte, però s'ha ampliat a la resta del mes i s'ha
ajornat la caducitat d'abonaments com els d'Avant.

Bus entre la Pobla
i Balaguer aquest
cap de setmana

Imatge d'arxiu de viatgers del tren de la línia de Manresa a Tàrrega.

DISSET MAQUINISTES

Renfe té actualment disset
maquinistes a Lleida, una
xifra que els sindicats
consideren molt ajustada
es van habilitar combinacions
de trens i busos al seu lloc. Les
mateixes fonts van apuntar que
actualment falten desenes de
maquinistes a Catalunya per
contagis i confinaments, i que

a Lleida estarien de baixa laboral entre tres i quatre dels disset
maquinistes, si bé no totes les
baixes són conseqüència de la
Covid.

Una plantilla "molt ajustada"
La faita de maquinistes ha
obligat a suspendre trens en
les línies lleidatanes en diverses ocasions en els últims dos
anys. La companyia ho considera puntual i ho atribueix a
baixes i confinaments com a
conseqüència de la pandèmia.

En canvi, els sindicats CCOO i
CGT alerten des de fa temps que
una plantilla "molt ajustada" a
Lleida agreuja qualsevol incidència en matèria de personal.
Està previst que dos dels disset
maquinistes actuals es jubilin
en els pròxims mesos i que tres
més s'incorporin a altres línies,
després d'un any en què no hi
ha hagut incorpor,¡¡cions per rellevar els que se n'anaven. En
els moments de menor dotació
van arribar a ser només dotze,
segons fonts sindicals.

• Els trens entre Balaguer
i la Pobla de Segur deixaran de circular aquest
cap de setmana a causa de
treballs de manteniment
en un dels dos combois
d'aquesta línia. Així ho
va anunciar ahir Ferrocarrils de la Generalitat
(FGC), que va indicar que
s'habilitaran autocars per
cobrir els trajectes a les
mateixes hores de circulació dels trens i s'aturarà
a les parades de busos de
les diferents localitats

MUNICIPIS INTERVENCIONS

Gerb assegurarà tota I~ muntanya
de l'Espígol i es dispara la inversió
Passarà dels 50.000 previstos inicialment als 200.000 euros
E. FARNELL

I OS DE BALAGUER I L'ajuntament
d'Os de Balaguer haurà d'assegurar tota la muntanya de la
Penya de l'Espígol del nucli de
Gerb per garantir la seua estabilitat i evitar que en un futur
es descalci una altra part del
pendent i es produeixin despreniments. Així ho va explicar
l'alcaldessa, Estefania Rufach,

després d'una reunió ahir amb
l'empresa que executarà els treballs, que s'iniciaran d'aquí a
una setmana. Va afegir que a
més de subjectar la part posterior del talús, d'uns vuit metres
d'altura aproximadament, amb
malles metàl·liques per evitar
la caiguda de pedres, també se
subjectarà tot el pendent amb
grans ancoratges a la muntanya

que hi ha darrere. "Així ens ho
han aconsellat els tècnics per
no tenir problemes en un futur
i evitar possibles moviments del
pendent", va dir. Així mateix,
el projecte també contempla la
instal-lació subterrània de sensors per controlar els aqüífers
que travessen per la muntanya
i les possibles dilatacions de la
massa rocosa. Aquests treballs

més específics han disparat
la inversió, que passarà dels
50.000 euros previstos inicialment per la instal·lació d'unes
malles metàl·líques a superar
els 200.000 euros. "A finals
d'aquesta setmana sabrem la
quantia exacta, que superarà els
200.000 euros", va afirmar. El
consistori ha sol·licitat una ajuda
d'emergència a la Diputació per
atendre el pagament d'aquesta
SENSORS SUBTERRANIS

Els treballs també
preveuen la instal·lació de
sensors subterranis per
controlar aqüífers

actuació i també preveu fons
propis. En les últimes setmanes
s'han disparat tres vegades les
alarmes dels sensors instal-lats
el mes de desembre passat per
controlar les estabilitat del talús
de l'Espígol, l'última el passat
dia 6 de gener.
Aquests sensors alerten quan
es registra una separació a l'esquerda de la muntanya. Rufach.
va afegir que el perill geològic
més important se situa a la corona superior de la muntanya,
on la pedra és més argilenca i
es podria desprendre amb més
facilitat. No obstant, si la roca
es desprengués es fraccionaria i
algunes pedres podrien arribar
a peu de la carretera i a les façanes més properes a la muntanya.
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LA 2 HISTORIA ·

TV3CONCURS

El castell de Mur i
el de Montsoriu
obren la 'Batalla
monumental'

Torna 'El condensador de fluzo'
La 2 encén de nou El condensador de fluzo -el component
principal de la màquina de la
peHícula Retorn al futur- per
viatjar en el temps amb Raquel
Martos als comandaments, col-

laboradors com Goyo Jiménez
i divertides seccions. La segona temporada comença amb
¡Al ataque!, una entrega que
repassa les grans batalles de
la història.

TV3 estrena la segona temporada de Batalla monumental
enfrontant dos fortaleses inexpugnables: el castell de Mur,
(Pallars Jussà), el castell romànic català més espectacular, i el
de Montsoriu (Selva), considerat
el castell gòtic català més bonic.
La participació del públic tornarà a ser fonamental per elegir el
millor entre els deu monuments
que proposa aquesta temporada. De les cinc batalles sortiran
els dos monuments finalistes
que es veuran les cares a l'últim
episodi, a la Seu Vella de Lleida,

La col·legiata del castell de Mur, que defensa Martí Gironell.

guanyadora de la temporada
anterior.
Roger de Gràcia continua
conduint aquest format de divulgació i entreteniment, que
avui compta amb Candela Fi-

gueras defensant Montsoriu
amb l'ajuda de Quim Masferrer,
i Laia Fontàn -de la sèrie Les
de l'hoquei- a Mur amb Martí
Gironell, que es va inspirar aquí
per a la seua novel·la Strappo.

TV3

Supe 3/33

La 1

La2

Telecinco

Antena 3

06.00 Noticies 3/24.
07.30TN mati. Informatiu.
08.30 Els matins. Magazín que
dirigeix i presenta Lfdia
Heredia amb Pere Bosch.
11.00 Planta baixa. Magazín que
aborda temes de societat
amb Ricard Ustrell.
13.55 Telenotícies comarques.
Presenta Núria Solé
14.30Telenoticies migdia. Amb
Raquel Sans 1Xavi Coral.

09.30 leo, el guardabosc.
09.52 Kazoops.
10.15 Històries dels caçadors
de monstres. Acavalcar!
10.41 Set nans i jo.
11.24 Mlke el magnífic.
12.05 Els bons ossos bruns.
12.40 Els germans Kratt.
13.25 Espies de veritat.

06.00 Noticias 24 h.
08.30 la hora de la 1. Magazín.
12.30 Mejor contigo. Entreteniment amb lon Aramendi.
14.00 l'informatiu.
14.20 Corazón. Crònica social.

06.00 Planeta selva.
06.30 That's English.
07.00 Zoom tendencias.
07.30 lnglés en TVE.
07.55 la 2 Express.
08.00 Cafè d'idees.
09.55 la aventura del saber.
10.5S Aquí hay trabajo.
11.25 Pueblo de Di os.
11.55 la 2 Express.
12.15 Documental. ¿Cómolo

06.15Gen360.
06.30 ¡Toma salami! Un repàs
temàtic i en to humorístic
la història del canal.
07.00 lnformativos Telecinco.
08.55 El programa de Ana Rosa. Magazín amb notícies, tertúlies i reportatges
d'actualitat, opmió i debat.
Presenta Joaquín Prats.
13.30 Va es mediodía. Actualitat, amb Sonsoles Ónega.

06.00 Minutos musicales.
06.1 S Noticias de la mañana.
09.00 Espejo público. Magazín
d'actualitat conduït per
Susanna Griso.
13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Receptes.
13.45la ruleta de la suerte.
Concurs diari.

TARDA
15.40 Cuines. Bacallà amb cioi:Sses. Marc Ribas prepara
bacallà al vapor amb salsa
de porro i api i cloïsses.
16.05 Com si fos ahir. El Toni
creu que la Sílvia va enviar
el missatge, però la Gemma
no la veu capaç. Tot i aixi,
decideix confrontar-la davant de tots. L'arnbada de
la Xesca i la Ginesta anima
el Quim, fet pols per la crisi
amb la Cati. L'I van ajuda el
Jordi a muntar la fira iresulta que té millors idees. El
Jordi no sap anar de segon.
16.40 Tot es mou. Magazín.
20.15 Està passant. Humor.

..

RIA

TARDA
14.08 El xou de la Pantera Rosa.
14.28la Pantera Rosa.
14.35 En Grizzy i els lèmmings.
15.02 El xai Shaun.
15.35 les Tres Bessones.
16.00 leo, el guardabosc.
16.23 El dia que el Henry va...
16.33 Els mixets.
16.48 Comptem amb la Paula.
17.1 o Els o-o·ossets.
17.30 El Mic I els seus amics.
18.04 Una mà de contes.
18.13 Els Mironins.
18.22 l'abella Maia.
18.47 El conte no s'ha acabat.
19.00 El llibre de la selva.
19.12 Dracs. Els genets de 1111a.
19.35 Zoom, el dofí blanc.
19.47 Sadie 5parks.
20.00 lnfoK.
20.20 Efecte wow.
20.32 Bricociència.
20.55 ltch.
21.43 Efecte wow.

NIT

taleses:castell de Mur-castell
de Montsoriu.

23.35 Batalla monumental. Red
00.25 Més 324. Noticiari informati u.

NIT
21.55 El gran dictat. Concurs
de llengua.
22.1 S Òpera en texans. El cor.
22.45 El documental. City for
sale. Turisme a Barcelona.
00.1 3 Quan arribin els marcíans. Creació algorítmica i
Sara Espfgul. Reportatges.
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15.00 Telediario 1.
15.55 l'informatiu. Resum.
16.11 El tiempo.
16.30 Dos vidas. Sèrie.
17.25 Servir y proteger. Sèrie.
18.25 El cazador. Concurs.
19.20 España directo. Magazln
sobre temes de societat.
20.30 Aquí la Tierra. Magazín.
NIT
21.00Telediario2.
22.1 OViaje al centro de la tele.
De cabeza a la fama.

22.40 Cine. Laura y el misterio del
asesino inesperada (2022).
Dir.: Pablo Guerrero.
00.1 O Obrim fil. A Madrid es
viu millorque a Barcelona?

02.1 OComando actualidad. A
todo gas. Reportatge.

..

hariamos hoy?Acueductos.
12.35 Mañanas de cine. Tierra de
audaces (1939). Dir.: Henry

King y lrving Cummings.
TARDA
14.50 Documental. Expedición
cu/inaria: a/imentos del mar.
Pescado ala brasa iMarisco.

15.45 Sabery ganar.
16.30 Grandes documentales.
17.20 Grans documentals. La
Mar d'Aràbia.

16.00 Rurals. Llaurant-se el futur.
16.29 Xarxa natura.
16.34 El món des de l'aire.
17.00 Tresors perduts d'Egipte.
18.30 Top gols laliga.
19.00TotCosta.
20.00 Basquetmania.
20.30 Dakar vintage. 1994.
20.45 Dakar. Etapa 11.
22.00 Dakar vintage. 7998.
22.30 Temps de neu.
23.000nze.
00.30 324 Esports.

TARDA
15.00 lnformativos Telecinco.
15.40 Deportes.
15.50 El tiempo.
16.00 Salvame limón. Tertúlies,
i reportatges sobre la v1da
privada de famosos.
17.00 Salvame naranja. Versió
moderada del programa.
20.00 Va son las ocho. Magazín
amb Sonsoles Ónega.

18.1 OPunts de vista.
19.05 Documental. El Oriente Medio de Nige/ 5/ater. Turquía.

19.50 ¡Atención, obras! Cayetana Guillén rep Miguel
Poveda i Solea Morente
per Caminos del flamenca.
20.25 Documental. Festfn meditemíneodeOttolenghi./srael.

UrgeiiTV.cat

Esport3

EL
21.00 Telenotícies vespre. Presenta Toni Cruanyes.
22.05 Polònia. ómicron bat rècords de contagis. El Govern
ha de fer-hi alguna cosa.
22.45 Batalla monumental. For-

TARDA

NogueraTV.cat
NIT
21.1 O Documental. ¿Cómo lo
haríamos hoy? Venecia.

22.00 El condensador defluzo.
¡Al ataque! Grandes bata/las.

23.00 Documental. Dfa D. Últimas pa/abras. Dos capítols.
00.20 Documental. Los olvidados
de la /ínea Maginot.

01.20 Conciertos Radio 3. Musical.

GarriguesTV.cat

TARDA
15.00 Noticias.lnformatiu presentat per Sandra Golpe.
15.45 Deportes.
16.00 Cocina abierta de Karlos
Arguiñano.
16.02 Tu tiempo con Roberto
Brasero.
16.30 Amar es para siempre.
Franja pot fer-se càrrec
de Garlo, Penélope descobreix un objecte pertorbador i Ismael fuig cap
endavant. Sèrie.
17.45 Tierra amarga. Demir lluita
per la seua vida, que penja
d'un fil, i Ad nan iYilmazes
retroben.
19.00 ¡Boom! Concurs.
20.00 Pasapalabra. Concurs.

NIT
21.®1nformativos Telecinco.
Presenta Pedro Piqueras.
21.40 El tiempo.
21.50 Deportes. Informació
esportiva.
22.00 Secret Story. La casa de los
seaetos. Estrena d'una nova
edició d'aquest concurs de
convivència, protagonitzat
per persones anònimes. El
format presenta novetats
en el joc de les esferes i el
premi es duplica fins als
200.000 eu ros. Presenten
Carles Sobera, Sandra Barneda iToñi Moreno.
02.00 la casa de los secretos.
En directe.

AQUEST 2022, A ILERDENT, T'AJUDEM
EN ELS TEUS NOUS PROPÒSITS!

Aue.cat
NIT
21.00 Noticias. Amb Vicente
Vallés i Esther Vaquera.
21.30 Deportes.
21.35 El tiempo. Les previsions
meteorològiques.
21.45 El Hormiguero. Pablo
Motos rep l'actriu Almudena Amor.
22.45 El peliculón. La tribu (201 7).
Dir.: Fernando Colomo.
00.45 Cine. Villaviciosa de al fado
(2016). Dir.: Naeho G. Velilla.
02.30 live Casino.

PROMOS GRATIS
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PRIMERA VISITA I ESTUDIS GRATUÏTS D'IMPLANTS 3D, PERIODÒN.CIA AMB LÀSER DE DIODE,
ORTODÒNCIA INVJSALIGN I ESTETICA DENTAL AMB SIMULACIÓ DIGITAL MOCK-UP
Entra 11 web, de~e~rrega el teu cupÓ I et prepararom un pla de tractament personalitzat. amb pressupost tancat! Finançament gretull

