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LES CLAUS

Més freqüència
� El Parlament demanarà més
freqüència d’Avant entre Lleida
i Barcelona, combois a Saragos-
sa i un tren més a partir de les
22.00 hores. Actualment, l’últim
de Lleida a Barcelona és a les
21.05 i de Barcelona a Lleida, a
les 21.00.

Línia de Manresa
� El Parlament també va apro-
var un acord per demanar que
es millori la línia de Manresa.

� LLEIDA � Els centres i facultats
de la Universitat de Lleida
estan en procés d’elecció de
directors i degans. L’Escola
Politècnica Superior ha ree-
legit Ferran Badia i Joan Bus-
queta ja ha fet pública la se-
ua candidatura per substituir
Imma Lorés a la facultat de
Lletres.

A Infermeria, les eleccions
són aquest divendres i l’actu-
al directora, María Luisa Gui-
tard, no repetirà. De fet, no
ha presentat candidatura i
fonts universitàries asseguren
que no va sortir elegida com
a integrant de la junta de fa-
cultat, de manera que no po-
dia presentar-s’hi. L’aspirant
és Carme Nuín, que havia si-
gut directora de l’escola
abans que Guitard.

A Ciències de l’Educació
encara no han fixat dia per
als comicis i l’actual degana,
Mar Moreno, no ha expressat
les seues intencions, tot i que
probablement no repetirà. Sí
que ha confirmat la seua can-
didatura Maria Pau Cornadó,
actual vicedegana i que va
tindre càrrecs de responsabi-
litat en temps del rector Jau-
me Porta.

Les eleccions a la facultat
de Dret i Economia seran el
dia 25 i Pere Enciso, actual
degà, encara no ha confirmat
la seua candidatura. Joan Ri-
bera, de Medicina, també diu
que està meditant la seua de-
cisió de cara als comicis del 2
de març, igual que Jaume
Lloveras a Agrònoms (seran
el 4 de març).

Ciències de l’Educació
i Infermeria tindran
nous degans

UNIVERSITAT ELECCIONS

El Parlament demana més
Avant i que arribin a Saragossa
Al Govern, després d’aprovar una proposta impulsada per CiU
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LacomissiódePolíticaTerritorial delPar-

lament va aprovar ahir per unanimitat

unaproposta presentadaper la diputada

de CiU Marta Alòs per augmentar la fre-

qüènciade trensAvant entreLleida iBar-

celona, impulsar l’ampliació de la línia a

Saragossa i crearabonamentsperalsusu-

aris habituals, a petició del tripartit.

Imatge d’arxiu de passatgers baixant d’un Avant a l’estació.

SEGRE

� LLEIDA � El Parlament va aprovar
ahir demanar al Govern cen-
tral que incrementi les fre-
qüències dels trensAvant entre
Barcelona i Lleida, que la línia
Barcelona-Camp deTarragona-
Lleida es reforci amb un Avant
i unAVE més de 22.00 a 24.00
i que hi hagi Avant a Saragos-
sa.

L’acord, proposat per la di-
putada de CiU per Lleida,
Marta Alòs, i que recull les re-
ivindicacions d’usuaris de Ren-
fe, va ser aprovat ahir per una-
nimitat, amb una esmena del
tripartit que insta a la creació
d’abonaments multiviatge per
als usuaris habituals, com els
que hi ha en altres línies, i que
s’estudiïn i adaptin els horaris
entre trens d’alta velocitat,
trens regionals i Alvia.

S’ha de recordar que aques-
ta no és la primera vegada que
el Parlament insta a millorar el
servei d’Avant entre Lleida i
Barcelona, ja que el 2008 ho
va fer a petició d’ICV.

Alòs va celebrar ahir l’acord
i va recordar que “segons xi-
fres oficials, els trens Avant
transporten uns 1.500 passat-
gers diaris entre Lleida i Bar-
celona, dels quals un 85% te-
nen parada a Lleida”. A més,
va criticar els preus de l’AVE
per cars i va recriminar a Ren-
fe que “mentre els usuaris re-
clamen un Avant a Saragossa i

més freqüència de trens, Ren-
fe respon amb l’eliminació de
l’últim comboi, a les 22.00 ho-
res i afirma que actualment no
té previst implantar cap Avant
a Saragossa, ni augmentar fre-
qüències o adaptar horaris”.

D’altra banda, la comissió de
Política Territorial també va
aprovar per unanimitat que
s’augmenti la freqüència de
pas i es modernitzin els trens
de la línia de Manresa, després
d’afegir-hi una altra esmena
del tripartit en què s’assenya-
lava que, prèviament, s’hauran
de fer les obres necessàries a
les vies.
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Instal·lació de tendals a les pèrgoles del cobriment de les vies
� LLEIDA � Les pèrgoles que s’han
instal·lat a la zona central del
parc del cobriment de les vies
ja llueixen els tendals que hi
han col·locat perquè facin om-

bra en aquest passeig, que ani-
rà des de l’estació fins a la pla-
ça Europa. També es treballa
per habilitar una zona esporti-
va provisional a la cantonada

del carrerAlfarràs iAlcalde Re-
casens. Es preveu col·locar-hi
una pista de futbol sala, una al-
tra de bàsquet i minibàsquet i
una de voleibol.
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