
Projecten una nova àrea de 
servei amb benzinera vora 
l’autovia A-14 a Alguaire
Almenar preveu millorar els accesos a la població 
des de la nova via i s’hauran d’expropiar 2 cases

Una empresa petroliera ha sol·li-
citat a l’Ajuntament d’Alguaire 
una compatibilització urbanística 
en uns terrenys rústics vora de 
l’autovia de la Val d’Aran, l’A-14, al 
seu pas per aquest municipi per 
instal·lar-hi un àrea de servei amb 
benzinera.

Segons va informar ahir l’al-
calde d’Alguaire, Antoni Perea, 
els tècnics del consistori ja han 
informat favorablement i es va 
mostrar partidari de què el ter-
me d’Alguaire aculli aquesta nova 
benzinera, “ja que seria un nou 
servei per a l’autovia”.

Perea va recordar que quan 
el Ministeri de Foment va pre-
sentar el projecte d’aquest tram 
d’autovia ja hi va marcar entre els 
termes d’Alguaire i Almenar una 
àrea de servei, si bé finalment es 
va desestimar ja que el lloc on es 
contemplava era una zona d’es-
pecial protecció d’aus (ZEPA) i els 
informes de Medi Ambient ho 
van rebutjar. L’alcalde d’Alguaire 
va indicar ahir el trànsit que ab-
sorbeix el tram d’autovia entre 
Lleida i Almenar cada cop és ma-
jor, si bé va reconèixer que encara 
hi ha camions que transiten per 
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la carretera N-230, els que carre-
guen o descarreguen mercaderies 
en aquesta zona, fet que provoca 
la queixa de molts automovilistes 
per ralentir el trànsit.

Per la seva part l’alcaldessa 
d’Almenar, Maria Teresa Malla, 
va manifestar ahir que en aquests 
moments ja són molts els ca-
mions, principalment els que fan 

rutes llargues, els que passen pel 
nou tram d’autovia, si bé a l’igual 
que l’alcalde d’Alguaire va indicar 
que per la N-230 continuen pas-
sant camions que van als pobles 
d’aquesta zona del nord del Se-
grià. Malla va avançar que donat 
el fet de què ara Almenar disposa 
d’una nova entrada a la població, 
des de l’autovia, i per la zona del 

Casc Antic, “s’hauran de fer mi-
llores. Ja tenim en projecte una 
rotonda i vials i potser més en-
davant s’hauran d’expropiar dos 
cases”. Mentre no es pugui ex-
propiar aquestes dues cases, una 
de les quals està habitada, l’Ajun-
tament té previst instal·lar un 
semàfor per regular l’increment 
del trànsit en aquest punt.
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Les tasques de preparació de l’es-
pai on es començarà a excavar, el 
proper mes de març, el túnel de 
Tresponts comporta des d’ahir 
dimarts restriccions en el tràn-
sit de la carretera C-14 entre Or-
ganyà (Alt Urgell) i el desviament 
cap al nucli Montant de Tost. Els 
operaris van començar a instal·lar 
a primera hora del matí barre-
res de formigó en una part dels 

vorals de la via, per la qual cosa 
va ser necessari donar pas alter-
natiu a la circulació. A banda de 
protegir els talussos i esbrossar el 
terreny, els treballs de les prope-
res setmanes es centraran en la 
construcció d’un drenatge, que 
passarà per sota de la carretera 
actual, per on s’abocarà l’aigua 
que pugui sortir de l’interior del 
túnel un cop es comenci a exca-

Comencen les restriccions 
de trànsit per l’obra del 
Túnel de Tresponts

var, segons va explicar l’alcalde 
d’Organyà, Cel·lestí Vilà. Les afec-
tacions en el trànsit es produiran 
entre les vuit del matí i les sis de 
la tarda de dilluns a dijous labo-
rables i de vuit del matí a tres de 
la tarda els divendres. L’objectiu 
és minimitzar-ne l’impacte tenint 
en compte que la via suporta un 
elevat volum de vehicles, sobre-
tot en cap de setmana. L’alcalde 
d’Organyà va explicar que les res-
triccions no s’allargaran durant 
tota aquesta franja horària, sinó 
que la majoria seran per ocupar, 
en diversos moments del dia, un 
o dos carrils de la carretera uns 
deu o quinze minuts. FOTO: A.L. (ACN) / Els operaris realitzant ahir tasques de preparació

Almacelles 
aprova el 
pressupost, 
que s’eleva a 
5,3 milions
El ple de l’Ajuntament d’Almacelles 
va aprovar divendres, dia 26 de 
gener, els pressupostos per l’any 
2018 que ascendeixen a un total 
de 5.302.619,18 euros. Aquesta 
quantitat és superior a la de l’any 
passat i es destinarà a inversions 
645.301 euros.  A aquesta quanti-
tat cal afegir-hi 400.000 euros en 
inversions que venen de l’exercici 
2017 i que s’incorporaran a l’ac-
tual, amb la qual cosa la xifra ens 
inversions superarà el milió d’eu-
ros. Entre aquestes inversions des-
taquen els més de 240.000€  que 
es destinaran als camins del terme 
municipal i la reforma i adequació 
de l’antic escorxador per a la gent 
jove.

Els joves de  
Solsona reclamen 
disposar d’un    
local d’oci
L’alumnat de 1r a 4t d’ESO de 
Solsona ha identificat diverses 
necessitats o inquietuds que 
els afecten com a col·lectiu i 
les ha votat per seleccionar-ne 
cinc de principals. Ho ha fet a 
través del grup de grans del 
Consell d’Infants i Adolescents 
(CIAS), reunit ahir a la tarda al 
Casal Cívic. Disposar d’un local 
d’oci per a joves de 12 a 16 anys 
és la proposta amb més suport 
entre els membres d’aquest 
ens, que prèviament han reco-
llit les demandes consensuades 
en les seves aules respectives. 
El local d’oci va ser l’opció amb 
més suport. En segon lloc van 
quedar empatades l’organitza-
ció de la setmana blanca i l’am-
pliació de l’oferta de concerts.
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