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Ferrocarrils reprèn avui a 15:30 hores el servei 
ferroviari entre Balaguer i La Pobla de Segur 
després de l’incendi d’Àger 
 

 

• Un cop realitzades totes les inspeccions de vessant, via i circulació, es 
reprèn el servei comercial amb aquesta primera circulació, que sortirà 
de la Pobla de Segur 
 

• Amb autorització de Bombers, ahir al vespre tècnics de Ferrocarrils i 
especialistes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ja van fer 
un reconeixement aeri per assegurar l’estabilitat del vessant de 
Terradets, i s’ha reforçat amb un segon reconeixement aquest matí 
 

• També anit es va realitzar una inspecció a peu de via per descartar 
qualsevol anomalia que hagués pogut provocar el foc 
 

• I aquest matí s’ha efectuat una circulació d’un tren en buit per confirmar 
la seguretat en la circulació 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reprendrà avui a les 15:30 hores 
el servei de trens entre Balaguer i la Pobla de Segur, aturat per l’incendi d’Àger, i 
un cop fetes totes les inspeccions tant de la via com del vessant de Terradets per 
assegurar una correcta prestació del servei, que els cossos d’emergència havien 
parat per precaució davant la situació d’incendi. D’aquesta manera, el primer tren 
serà el que surt de les 15:30 hores des de la Pobla de Segur. 
 
L’incendi va quedar estabilitzat ahir al matí i a la tarda, un cop Bombers van donar 
l’autorització, Ferrocarrils va realitzar un vol de reconeixement amb tècnics de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Comprovada l’estabilitat del vessant 
de Terradets, es va efectuar també la inspecció a peu de via per assegurar que la 
infraestructura estava en condicions òptimes per al pas dels trens. Aquest matí, s’ha 
realitzat un segon vol de reconeixement i, finalment, a les 11.15 hores, un tren en 
buit ha fet una circulació de prova entre Balaguer i la Pobla de Segur per confirmar 
la seguretat en la circulació. La col·laboració del Cos de Bombers en les tasques 
de revisió han estat fonamental, cedint els helicòpters i el material quan ha estat 
necessari. 
 
Mentre ha estat aturat el servei de trens, Ferrocarrils ha ofert servei alternatiu per 
carretera. De fet, des dimecres de la setmana passada i fins aquest passat dilluns, 
quan l’incendi ja s’havia declarat, s’oferia ja aquest servei de bus substitutori per 
tasques de manteniment en una de les unitats de tren que donen servei a la línia, 
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de manera que les afectacions a la circulació ferroviària provocades per l’incendi 
s’han acotat només a un dia i mig, ahir dimarts, quan es va mantenir aquest servei 
de bus i les dues circulacions del matí d’avui dimecres. El servei de trens entre 
Lleida i Balaguer s’ha mantingut en tot moment. 
 
 
20 de juliol de 2022 


