
12 COMARQUES SEGRE
Dimecres, 17 d’abril del 2013

Joan Amorós, Joan Reñé i André Viola, president de l’Arc Llatí, que celebra una assemblea a Lleida fins avui.

D.LL.

H.C.
❘ LLEIDA ❘ La Diputació i el lobby
Ferrmed van acordar ahir elabo-
rar un estudi sobre el potencial
de Lleida com a àrea logística
del futur corredor mediterrani
per reivindicar la construcció
d’una plataforma a Ponent. El
president de la Diputació, Joan
Reñé, va afirmar després de re-
unir-se amb el secretari general
de Ferrmed, Joan Amorós, que
“cal plantejar una connexió de
Lleida ambTarragona per tren”
amb característiques de corre-
dor europeu i “treballar en un
espai logístic potent a Lleida”.

Per la seua part,Amorós va
apuntar que un dels avantatges
per a Lleida és que“els ports me-
diterranis no tenen espai per am-
pliar-se” i va afegir que per ofe-
rir un centre logístic hi ha d’ha-
ver “un preu raonable, els sufi-
cients metres quadrats i bones
comunicacions”.“Lleida ho té i
cal potenciar-ho.”Va afegir que
la UE necessitarà el 2025 un
56% més de superfície logística
i va considerar “inqüestionable”

LaDiputació demanarà ambunestudi una
àrea logística del corredormediterrani

INFRAESTRUCTURES TREN EUROPEU

que el Govern adaptarà la línia
de Lleida aTarragona a l’ample
de via internacional, però va ad-
vertir que “cal demanar que es
faci ràpid i podria ser per al 2017
o el 2018”. El president de la
Cambra de Comerç, Joan Simó,

va anunciar després de reunir-se
amb el secretari de Ferrmed una
cimera el pròxim 27 de juny per
definir l’encaix de Lleida al cor-
redor. El tren europeu unirà Sant
Petersburg amb Algesires pas-
sant per la costa mediterrània i

ha d’estar enllestit per al 2030,
segons els primers terminis amb
què es treballa. D’altra banda,
el lobby europeu Arc Llatí ce-
lebra avui la seua assemblea a
Lleida i defensarà l’autonomia
municipal.

Per a Lleida, juntament amb Ferrmed, i la Cambra convoca una cimera sobre l’eix al juny

Almacelles
repetirà lamostra
de comerç el 2014

FIRES

❘ ALMACELLES ❘ L’ajuntament d’Al-
macelles i els comerciants de la
localitat van acordar repetir
l’any que ve la mostra de co-
merç de proximitat Mostralma-
celles, celebrada el cap de set-
mana passat, després de regis-
trar una assistència d’unes 3.000
persones. La mostra va comp-
tar amb nombrosos estands, des-
filades de moda i exhibicions de
perruqueria i d’art floral, en-
tre d’altres. Imatge de la mostra de comerç celebrada el cap de setmana passat a Almacelles.

A.A.

Endesa amplia la
línia elèctrica de
Gimenells per a
Alpicat i Alcarràs
Inversió de més de
120.000 euros

SERVEIS

❘GIMENELLS ❘ La companyia elèc-
trica Endesa ha posat en ser-
vei un tram nou de cable ae-
ri de la línia de mitjana ten-
sió a Gimenells amb l’objec-
tiu de tancar un anell elèctric
que dóna servei a 36 centres
de distribució d’electricitat i
per millorar el subministra-
ment a les localitats d’Alcar-
ràs iAlpicat.

La companyia va assegu-
rar ahir que amb aquesta ope-
ració assegura que en casos
de puntes de demanda o
d’una incidència en el servei,
els clients podran alimentar-
se per vies alternatives, ja que
la xarxa queda així connec-
tada en malla, de manera que
es minimitzarà el temps d’in-
terrupció del servei en aquests
casos. D’altra banda, aquests
treballs també s’han aprofitat
per instal·lar elements de se-
guretat amb l’objectiu de re-
duir el risc d’electrocució de
les aus. Tota l’operació ha
comportat una inversió de
120.000 euros.

Conferència de Carme
Forcadell a Alcarràs
❘ ALCARRÀS ❘ La presidenta de
l’Assemblea Nacional Cata-
lana, Carme Forcadell, parti-
ciparà divendres en una jor-
nada organitzada per la sec-
ció local de l’entitat al centre
social Lo Casino, que serà
presentada pel responsable
d’Òmnium Cultural a Lleida,
Josep Maria Forné.

El golf de Salardú
estrena la temporada
❘ NAUT ARAN ❘ El complex de Ba-
queira Beret inaugurarà el
cap de setmana que ve el
pitch&putt de nou forats de
Salardú mentre l’estació d’es-
quí seguirà oberta amb for-
fets reduïts. D’altra banda,
PortAiné acollirà dissabte una
festa de final de temporada
de les estacions d’esquí de
Ferrocarrils.

Sortmesura les emissions
de les antenesmòbils
❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort i
la conselleria deTerritori por-
ten a terme mesuraments a
la localitat sobre els camps
electromagnètics i els nivells
de radiació de les antenes de
telefonia mòbil. Segons les
primeres dades, les emissions
se situen molt per sota del
valor indicat en la normati-
va, va afirmar ahir l’ajunta-
ment.
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