LA VANGUARDIA 5

V I U R E

DISSABTE, 5 GENER 2013

BATEC
CIUTADÀ

I dimarts, l’AVE a Girona
]El president de la Genera-

litat, Artur Mas, i el nou
conseller de Política Territorial, Santi Vila, que ahir es
va acomiadar de l’alcaldia
de Figueres, assistiran dimarts a una altra gran inauguració, la de la línia de
l’AVE Barcelona-Girona-Figueres. Les autoritats, inclosos el príncep Felip, el president del Govern espanyol,
Mariano Rajoy, i la ministra
de Foment, Ana Pastor, es
desplaçaran en alta velocitat des de l’estació de Sants
fins a la de FigueresVilafant, on descobriran
una placa commemorativa.
Després, cap a Girona, on
tindrà lloc l’acte central

d’aquesta inauguració, i tornada a Barcelona, on, després de passar de nou pel
gran túnel que travessa l’Eixample, les autoritats arribaran al final del trajecte a
l’hora del dinar.
No serà fins dimecres al
matí quan començaran a
circular amb normalitat els
trens Avant que cobriran
diàriament aquesta línia
comercial entre la capital
empordanesa i Barcelona en
poc més de 50 minuts. El
viatge a l’AVE serà la primera oportunitat en què Artur
Mas i Mariano Rajoy coincidiran en un acte després de
les eleccions catalanes del
25 de novembre passat.

cles. Segons alguns economistes,
el cost total de l’obra se situarà al
voltant dels 2.550 milions d’euros, aproximadament un 250%
més que el preu d’adjudicació
aprovat inicialment.
Uns 8.000 vehicles de mitjana
utilitzen diàriament aquesta carretera, encara que en ocasions
pot arribar als 17.000, dels quals
un 25% són pesats. L’eix Transversal serà amb tota probabilitat
la primera carretera on s’aplicarà
l’eurovinyeta, el sistema a través
del qual els camions paguen un
peatge per circular en via d’alta
capacitat.
Nombroses personalitats es
van citar en la inauguració que va
tenir lloc al viaducte d’Osormort,
entre les quals hi havia exconsellers del departament, com ara
Lluís Recoder i el socialista
Joaquim Nadal, així com alcaldes dels municipis per on discorre l’autovia.c

‘SUMMITS OF MY LIFE’

Una escena de la pel·lícula A fine line

La pel·lícula de Kilian Jornet,
des del dia 12 amb ‘La Vanguardia’
BARCELONA w La Vanguardia
ofereix als lectors la possibilitat d’adquirir el DVD A fine
line, sobre Kilian Jornet, el
millor corredor de muntanya
del món, a partir del proper
dia 12. El DVD, que es vendrà juntament amb La Vanguardia per 9,95 euros, mostra imatges inèdites que no
es van incloure en l’emissió
del documental de dijous
passat a TV3. Aquest programa va aconseguir una quota
de pantalla del 22,4% amb un
total de 711.000 espectadors,

amb la qual cosa es va erigir
en l’espai més vist aquell dia
a la cadena pública. A fine
line, dirigida per Sébastien
Montaz, proposa un viatge
pels pics més espectaculars
dels Alps, el primer pas de
l’ambiciós projecte de Jornet,
de 25 anys, de trepitjar sis
muntanyes de diferents continents, l’última l’Everest. A la
pel·lícula, Kilian Jornet explica com persegueix la felicitat
i gent del seu entorn traça un
perfil d’aquest atleta excepcional. / Redacció

El sorteig de Reis
repartirà 840
milions d’euros
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Autoritats i vehicles
pesants. La inauguració de
l’eix Transversal va comptar
amb la presència del president de la Generalitat, Artur

Mas, que amb bandera i
faristol sobre el viaducte
d’Osormort, va fer els parlaments. Ja sense cons en la
totalitat del traçat, la via va

Catalunya Central i les comarques de Girona”.
Des de la delegació de la Cambra de Comerç de Lleida a la
Segarra, la nova carretera és definida “com un canó d’escopeta”
per la facilitat que ara tindran els
vehicles a l’hora de circular per
aquesta via. El sector industrial
de Lleida és conscient que en plena crisi seria aventurat afirmar
que el nou eix portarà de forma
immediata noves empreses a les
comarques lleidatanes, però empresaris de Cervera sí que aventuren que aquesta nova infraestructura resulta clau per assegurar la
supervivència de moltes de les
empreses ja assentades a la
Segarra.
Però no tot són lloances per
l’execució d’aquesta històrica
obra. Des de l’Ajuntament de
Guissona ja es critica la falta d’un
enllaç entre l’autovia i la població. / Javier Ricou

rebre els primers camions,
que seran el grup de vehicles que més utilitzarà
aquesta estratègica infraestructura

MADRID w El sorteig extraordinari de Reis 2013, que se
celebrarà demà, tornarà a
repartir 840 milions d’euros
en premis, segons Loteries i
Apostes de l’Estat. A causa
de l’entrada en vigor d’un
nou impost, els premis
superiors a 2.500 euros tindran una retenció del 20%
que practicarà la mateixa
organització del sorteig.
En total, el primer premi
serà de dos milions d’euros
per cada sèrie, el segon d’un
milió d’euros, i hi haurà
dotze premis més de
14.000 euros. / Agències
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Cues per comprar loteria

GIRONA

Un dinamitzador
de l’economia
Oportunitat per al desenvolupament econòmic. Així és com
veu el territori la posada en servei del desdoblament de l’eix
Transversal. Un dels grans beneficiats serà el sector industrial i
agroalimentari. El president de
la Cambra de Comerç, Domènec Espadalé, afirma que “el
transport serà més fàcil per a
aquelles firmes que portin els
productes a la resta d’Espanya i
Portugal”. A més, “ajudarà a estalviar costos i a ser més competitius”.
El delegat del Govern de la

Generalitat a Girona, Eudald
Casadesús, considera que “la millora de la mobilitat permetrà
que les empreses que abans estaven més allunyades obrin nous
mercats”.
El turisme és un altre dels sectors que té grans expectatives
posades en l’eix viari. El gerent
de la Unió d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre,
Martí Sabrià, pronostica que els
turistes vindran amb “més freqüència i de manera més còmoda des de l’interior fins a la Costa Brava”. / B. J.

Mercabarna dóna Menys visites
peix i fruita
al Festival
a menjadors socials de la Infància
BARCELONA w Els gremis de
majoristes de peix i fruites i
Hortalisses de Mercabarna
aportaran salmó fresc, pinyes
i taronges a dos menjadors
socials de Barcelona i
Sabadell, que serviran per
elaborar el dinar del dia de
Reis per a unes 200 persones
que són usuàries d’aquests
menjadors. Els dos gremis
col·laboren amb el Banc dels
Aliments, però coincideixen
a assenyalar que en la situació actual “cal redoblar els
esforços” per solidaritzar-se
amb els que travessen dificultats. / Redacció

BARCELONA w Malgrat les
cues de les últimes jornades,
l’edició 49a del Festival de la
Infància va tancar ahir les
portes després de rebre unes
95.000 persones, cosa que
representa un descens respecte a l’anterior celebració,
d’un 36%. L’eix de les
activitats d’aquest any va
ser l’alimentació saludable.
Més de cent activitats lúdiques van girar, com gimcanes
o escalades, entorn d’aquesta
idea. Segons dades de
l’organització, un 23% dels
nens espanyols pateix sobrepès. / L. Benvenuty

