
Començen les tasques 
preparatòries per perforar el 
túnel de Tresponts, a la C-14
Els treballs comportaran durant els propers dos 
mesos restriccions de trànsit en aquest punt
Organyà 
REDACCIÓ
El Departament de Territori té 
en marxa des de la tardor passa-
da les obres de condicionament 
i millora de la seguretat a la ca-
rretera C-14 a l’altura d’Organyà, 
que inclouen la construcció d’un 
túnel per evitar el pas per un 
tram del congost de Tresponts. 
En el marc dels treballs d’aquesta 
obra, aquesta setmana comen-
cen les tasques preparatòries 
per a l’execució del túnel, que 
tindrà una longitud d’1,3 quilò-
metres. Aquesta actuació, que 
compta amb una inversió de 35,4 
MEUR, permetrà enfortir la cohe-
sió territorial del país, millorar la 
permeabilitat amb l’Alt Pirineu i 
la seguretat d’aquesta carrete-
ra. Té un termini d’execució de 
36 mesos. L’obra abasta un tram 
de prop de 3 quilòmetres,  en-
tre la sortida del nucli d’Organyà 
i el túnel existent del Montant 
del Tost, just abans de la inter-
secció amb la carretera LV-4001. 
La calçada s’ampliarà fins als 10 
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metres d’amplada, amb dos ca-
rrils, un per sentit, de 3,5 metres, 
per millorar la seguretat en tot 
aquest tram. L’estructura princi-
pal de l’obra és el nou túnel, que 
es construirà per millorar el traçat 
de la carretera existent, i evitar el 
pas per un tram especialment si-
nuós del congost de Tres Ponts. La 
secció del túnel serà de 12,60 me-
tres d’ample per 7,90 metres d’al-
tura, amb dos carrils de circulació 

de 3,5 metres d’amplada, un per 
sentit, una mitjana d’1 metre, vo-
reres d’1,05 metres i vorals d’1,25 
metres. Les tasques preparatòries 
per a la construcció del túnel 
comportaran afectacions al tràn-
sit, de dilluns a dijous laborables 
de 8h a 18h, i divendres de 8h a 
15h. En funció de les necessitats 
de l’obra, en els pròxims dos me-
sos, les restriccions consistiran en 
l’ocupació d’un o dos carrils.

Agricultura 
posposa fins 
el 2019 reduir 
els ajuts als 
municipis
El Departament d’Agricultura ha 
decidit aturar la reducció del su-
port als productors professionals 
de la trentena de municipis que 
enguany havien de deixar de tenir 
la consideració de zona amb limi-
tacions naturals (ZLN), segons han 
explicat des de JARC, sindicat des 
del qual han celebrat la decisió de 
la conselleria. Aquesta modifica-
ció, que deriva de l’aplicació d’una 
directriu europea, finalment es 
començarà a aplicar a Catalunya el 
2019, fet que segons l’organització 
agrària “donarà temps a tornar a 
avaluar els criteris que determi-
nen pertànyer a una ZNL”. La pèr-
dua de la consideració compor-
tarà deixar de percebre ajuts.

Lleida registra 
29 insolvències 
d’empreses a finals 
del 2017
Durant el quart trimestre de 
2017 a les comarques de Lleida 
es van registrar un total de 29 
expedients d’insolvències em-
presarials, segons dades fetes 
públiques ahir pel buffete Gau-
la Abogados, especialitzatss en 
processos concursals. A la de-
marcació de Barcelona es van 
donar 1.005 casos d’insolvèn-
cies; a Girona, 71 i a Tarragona, 
un total de 62.

L’executiva comarcal del PDe-
CAT Alta Ribagorça vetllarà 
perquè les obres previstes 
a la N-230 s’executin el més 
aviat possible i que s’atenguin 
les reivindicacions de les ad-
ministracions territorials. El 
PDeCAT veu com a ‘’prioritari 
i indispensable’’ la realització 
d’aquestes actuacions. D’una 
banda per ‘’millorar la segu-
retat i reduir la sinistralitat’’ i 
d’altra banda, per ‘’optimitzar 
el temps de desplaçament’’ 
en la principal arteria de co-
municació entre les comar-
ques de l’Alta Ribagorça i la 
Val d’Aran.

El PDeCAT 
urgeix a fer 
les obres de 
millora de       
la N-230

L’alcalde de les Borges, Enric Mir, 
va descobrir ahir una placa com-
memorativa als baixos de la ca-
sa número 9 de la Plaça porxa-
da de la capital de les Garrigues, 
coneguda com a cal Mies i on hi 
va viure la major part de la seva 
vida adulta el borgenc d’adopció 
Pere Mies i Codina. Mies fou, en-
tre altres, conseller d’Agricultu-
ra i Serveis Forestals de la Man-
comunitat de Catalunya, sota la 
presidència de Puig i Cadafalch, 
així com conseller d’Agricultura i 
Economia de la Generalitat, entre 
febrer i octubre de 1933, amb el 
president Francesc Macià. 

Mir va estar acompanyat 

d’una nombrosa representació 
política i ciutadana borgenca, ja 
que en aquesta casa s’hi allotja-
va habitualment Francesc Macià 
quan venia a les Borges, la famí-
lia Mies ha estat sempre molt 
apreciada a les Borges Blanques 
i, fins al punt que el seu fons do-
cumental personal està dipositat 

a l’Espai Macià. D’aquesta mane-
ra, el consistori borgenc continua 
el procés de millora i potenciació 
turísitica del seu Centre Històric, 
desprès de l’arranjament de la 
mateixa Plaça, de l’entorn de l’Es-
pai Macià, de les places Abadia i 
de la Capella, entre altres actua-
cions recents.

Instal·len 
una placa 
commemorativa 
a la casa de ‘Cal 
Mies’ a Borges
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El ple de l’Ajuntament de Naut 
Aran va aprovar de forma pro-
visional recentment en sessió 
extraordinària el projecte de 
construcció d’un nou telesquí i 
les seves pistes associades a la 
zona d’Orri, en concret a la no-
va àrea de Saumet inaugurada 
fa dos anys. El nou telesquí a la 
zona del Tuc de Saumet a Orri 
ascendirà fins als 2.600 metres 
d’altitud per la cara surest del 
Tuc de Baciver, i es convertirà 
en la cota més alta de l’estació 
i servirà per donar ús a tres no-
ves pistes en aquesta zona, que 
estaran situades davant de les 
pistes de cara nord de Baqueira 
i seran complementàries a les 
del telesquí de Saumet. El pro-

jecte, que ja va ser aprovat per 
la Comissió Territorial d’Urbanis-
me de la Val d’Aran i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida al novembre de 2017 ha 
estat ara aprovat ara per majo-
ria a l’Ajuntament de Naut Aran 
per a que les obres puguin co-
mençar aquest mateix estiu.

Un nou remuntador a 
Baqueira Beret pujarà      
fins a la cota 2.600

Les obres del 
nou telesquí 
començaran 

a l’estiu 


