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La vaga deRenfe deixa
“tirats”centenars d’usuaris
Anul·la 25 trens ambdestinació o sortida Lleida ||La companyia
censura que és la desena aturada en els últims sis mesos

TRANSPORTS INCIDÈNCIES

� LLEIDA � La vaga de 24 hores con-
vocada ahir pels sindicats Con-
federació General de Treball
(CGT) i UGT va afectar cente-
nars d’usuaris dels 25 trens
anul·lats (5Avant i 20 regionals)
amb sortida o destinació Lleida.
La majoria de persones consul-
tades van criticar la falta d’infor-
mació sobre l’aturada i el fet que
la d’ahir fos l’enèsima vaga que
convoquen els sindicats aquest
any. “De la vaga, me n’he assa-
bentat a l’arribar a l’estació; el
tren que volia agafar cap aVila-
nova i la Geltrú no circula”, va
explicar ahir Florentina.“Havia
de viatjar a Golmés (Pla d’Ur-
gell) i em toca quedar-me sis ho-
res a Lleida”, va criticar Patrí-
cia.

Segons Renfe, la vaga, convo-
cada en protesta per l’acord de
desenvolupament professional,
va afectar al voltant de mig mi-
lió de viatgers a tot Espanya i va
ser secundada pel 15% dels tre-
balladors. No obstant, els sindi-
cats van elevar la taxa de segui-
ment fins al 80%.

Segons dades de l’empresa,
els sindicats ja han protagonit-
zat deu aturades en un període
de 180 dies en els últims sis me-
sos. Per Setmana Santa, la va-
ga convocada per CGT va
anul·lar 28 combois amb sorti-
da o destinació Lleida i va afec-
tar un miler d’usuaris, alguns
dels quals van passar hores a
l’estació.

Un plafó informava ahir dels trens cancel·lats.

“No, viatjava a
Vilanova i la Geltrú
i me n’he
assabentat a
l’estació. Hauré
d’esperar almenys
una hora.
No és just.”

FLORENTINA. USUÀRIA

“No, i ara m’he
de quedar unes
sis hores a
l’estació. Anava
cap a Golmés.
No sé per què fan
vaga, però ja
són moltes.”

PATRÍCIA. USUÀRIA

“No, me n’he
assabentat a
l’acompanyar la
meua nòvia.
Haurien d’informar
millor, tant Renfe
com els sindicats
convocants.”

ÒSCAR. USUARI

Sabíeu que avui hi havia vaga?

EDUCACIÓACTES
LLEONARD DELSHAMS

Jordi Pujol apadrina els titulats de batxillerat del col·legi Dominiques
� LLEIDA � L’expresident de la Ge-
neralitat Jordi Pujol va exercir
ahir a la tarda de padrí dels
alumnes de la nova promoció de
batxillerat del col·legi L’Anun-

ciata-Dominiques. Prèviament,
l’expresident va descobrir una
placa ubicada a la façana del
centre que commemora el 150
aniversari de l’inici de la tasca

educadora de la congregació de
les Dominiques.

Posteriorment, el poliespor-
tiu de l’escola va acollir l’acte
d’entrega de les orles.


