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Tanca el balneari
de Rocallaura avui
amb 34 empleats
SEGRE TÀRREGA

Operaris van instal·lar barreres de seguretat a la C-14 ahir a la tarda.

El túnel de Tres Ponts es
perforarà per les dos boques
Pas alternatiu per treballs previs, però sense greus afectacions
|| Tanques de seguretat a la C-14 a Organyà i Montant de Tost
C. SANS

❘ LA SEU ❘ El túnel de Tres Ponts
a la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost es començarà a perforar des de les
dos boques, segons van informar fonts de l’obra. Els treballs
previs per preparar el terreny
abans de l’inici de l’obertura de
la galeria van començar ahir
i van provocar les primeres
afectacions al trànsit. La incidència va ser mínima, amb
operaris que a primera hora del
matí van donar pas alternatiu
durant una hora mentre instal·
laven barreres de seguretat,
uns talls que no van provocar
afectacions destacades i que
es van repetir a la tarda. Fonts
de l’obra van explicar que els
talls d’aquesta primera fase
dels treballs, a mode de pas
alternatiu o de desviacions,
podran repetir-se fins al 30

de març, tot i que van indicar
que fins a finals de setmana no
es preveu cap afectació més.
Serà aleshores quan començaran els moviments de roques i
terra per preparar la boca sud.
Els operaris van treballar ahir
i ho faran també avui a les boques del túnel desbrossant el
terreny.
Posteriorment, iniciaran la
construcció d’un drenatge per
desviar l’aigua que pugui sortir
de l’interior de la galeria. Les
mateixes fonts van explicar
que la previsió és començar la
perforació de la galeria d’aquí
a un mes i mig. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, va dir
ahir que està “molt satisfet”
amb l’inici dels treballs i es va
mostrar “convençut” que les
afectacions per als conductors
seran “mínimes”. Va destacar
la importància d’aquesta obra.

LES CLAUS

Talls a la carretera

z En aquesta primera fase de
les obres es tallarà intermitentment el pas per la carretera i es
donarà pas alternatiu o es desviaran els vehicles.

Inversió
z La construcció del túnel de
Tres Ponts entre Organyà i
Montant de Tost durarà 36
mesos i costarà 35 milions
d’euros.
z El secretari d’Infraestructures
de Territori, Ricard Font, va explicar al desembre que la construcció d’aquest túnel és l’obra
viària més gran a Catalunya en
els últims set anys.

Els veïns de Cervera podran intervenir
a l’acabar els plens durant 45 minuts
SEGRE TÀRREGA

ma definitiva la modificació
del ROM. També se sotmetrà
a debat l’aprovació definitiva
del nou reglament de participació ciutadana, que l’equip
de govern va presentar el mes
d’abril passat.
Royes va apuntar que algunes al·legacions presentades
per l’oposició s’acceptaran parcialment, sobretot en qüestions
tècniques o de redacció. L’alcalde va destacar la creació
d’un consell de participació de

Un complex amb
més de cent
anys d’història
■ El balneari de Rocallaura el va construir l’avi dels
Vilanova Marqués, històrica propietària del complex, a començaments del
segle XX, i es va reformar
entre el 2004 i el 2008. El
2014, Balneari de Rocallaura SL va entrar en suspensió de pagaments amb
un passiu de set milions.
Des del 2011, les instal·lacions les va gestionar Hotusa, i el 2015 els Vilanova Marqués van recuperar
el complex, que compta
amb vuitanta-dos habitacions, entre aquestes deu
minisuites, sis suites i habitacions adaptades, a més
de sales de convencions i
una zona de balneari.
neari i propietària també del
brollador d’aigua de Rocallaura, però no es van posar
d’acord sobre el preu a pagar per la cessió de l’aigua del
brollador i Oca Hoteles va
decidir retirar l’oferta (vegeu
SEGRE del dia 24). La notícia
del tancament va agafar per
sorpresa els veïns, que creien
que el negoci funcionava. De
fet, tenia reserves per a les
pròximes setmanes.

L’obra més gran en set anys

MUNICIPIS PLENS

❘ CERVERA ❘ El nou reglament orgànic municipal (ROM) de Cervera permetrà la intervenció
dels veïns al final de les sessions plenàries per exposar
la seua postura o preguntar
sobre qüestions debatudes al
ple. L’alcalde, Ramon Royes,
va explicar ahir que “aquestes
intervencions tindran una durada màxima de quaranta-cinc
minuts”. El ple que se celebrarà
demà preveu aprovar de for-

❘ LLEIDA ❘ El balneari de Rocallaura, a Vallbona de les
Monges, tancarà avui les
portes i deixarà al carrer els
trenta-quatre treballadors
a mb què compta. Ho farà després de presentar un
concurs de creditors i al cap
de prop de nou anys d’obrir
com a centre de tractament
i benestar amb una inversió
milionària per remodelar les
instal·lacions. Treballadors
del balneari van confirmar
ahir a SEGRE que avui serà
l’últim dia encara que es van
negar a fer més declaracions
sobre aquesta qüestió. Fonts
sindicals van explicar que a
la majoria de la plantilla se
li acabarà el contracte avui,
si bé dos o tres empleats es
quedaran fins a mitjans de
febrer per desmantellar i fer
inventari. L’empresa es trobava en procés de liquidació i el balneari hauria pogut
evitar el tancament perquè
tenia opcions de compra i
de lloguer. La cadena gallega Oca Hoteles havia negociat durant els últims mesos
la compra de l’històric edifici amb l’administrador concursal, i s’havia compromès a
mantenir la plantilla i portar
a terme una inversió de millora de les instal·lacions. Oca
Hoteles va contactar amb la
família Vilanova Marqués,
antiga propietària del bal-

pobles i barris en què els veïns
puguin participar. L’alcalde va
posar en relleu l’actualització
del reglament, perquè el que hi
havia “tenia més de vint anys
i estava totalment obsolet”.
El ple donarà llum verda a la
proposta de nomenament de
l’historiador Agustí Duran i
Sanpere com a fill predilecte
i aprovarà de forma definitiva del canvi de nom del carrer
Duc d’Ahumada pel nom d’1
d’Octubre.

Les fires del Solsonès usaran vaixella biodegradable
❘ SOLSONA ❘ El consell del Solsonès comprarà vaixelles biodegradables per a les fires que s’organitzin des de la corporació.
Així, la Fira del Trumfo, la de Sant Isidre, la del Bolet i la
del Tió utilitzaran vasos, plats, coberts i tovallons biodegradables. El director de Fires del consell, Josep Caelles, va
explicar ahir que amb aquest canvi volen apostar per uns
certàmens més sostenibles i que siguin respectuosos amb el
medi ambient.

Adamo desplega la fibra òptica a Alfarràs
❘ ALFARRÀS ❘ L’alcalde d’Alfarràs, Kleber Esteve, el regidor de
Noves Tecnologies, Antoni Vaca, i representants de l’empresa
Adamo han firmat un acord per iniciar el desplegament de
la xarxa de fibra òptica en aquest municipi a partir del mes
de febrer. La previsió és que els treballs acabin el pròxim
mes de juliol.

Ivars de Noguera inverteix 50.000 euros en camins
❘ IVARS DE NOGUERA ❘ L’ajuntament d’Ivars de Noguera ha aprovat el projecte d’obres per millorar el camí Vell d’Algerri i
el camí del Fondo, unes actuacions que compten amb una
inversió total de 50.000 euros.

Milloren els vestidors del camp de l’Ivars d’Urgell
❘ IVARS D’URGELL ❘ La junta de govern de l’ajuntament d’Ivars
d’Urgell ha aprovat el projecte per a la millora dels vestidors
del camp de futbol, amb un pressupost de 44.578 euros.

