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Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell 

Hble Sr. Josep Rull i Andreu  
Departament de Territori i  Sostenibilitat 
Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029  Barcelona 
 
 

      
Benvolgut Conseller, 
 
Com ja sabràs, aquests dies hi ha hagut una caiguda de rocs a la carretera C-14 a l’alçada del 
Congost dels Tres Ponts, entre els municipis d’Organyà i Fígols i Alinyà, que ha causat un nou 
accident greu, provocant un ferit i un vehicle sinistrat. Aquesta segueix sent una carretera 
perillosa, tot i les actuacions fetes fins al moment, i aquest no serà el darrer cas d’accident 
provocat per la caiguda de rocs, sino s’hi realitza alguna intervenció en breu.  
 
 
Som conscients i coneixedors de la dificultat que té el Govern de la Generalitat, per poder 
donar una sortida a aquest problema, i més després de la impossibilitat d’aprovar els 
pressupostos per aquest 2016, però la preocupació des de la nostra comarca és molt gran, ja 
que és una carretera molt transitada, especialment per la gran afluència de turistes, i  
diàriament per molts treballadors, transport escolar, etc. Aquest constant perill crea una gran 
inseguretat, inquietud i malestar entre els habitants de la comarca, els quals reclamen una 
solució des de fa anys.   
 
 
No dubto que entendreu la nostra posició, creiem que és urgent una resposta en ferm i que 
comencin les obres el més aviat possible, abans que un tràgic succés ens ho faci lamentar, és 
per això que us faig arribar aquesta carta amb la voluntat de traslladar-vos la preocupació dels 
alturgellencs i demanar-vos la informació corresponent a les actuacions previstes per part del 
Govern per atendre aquesta problemàtica.  
 
Agraint-vos la vostra atenció i esperant la vostra resposta, rebeu una cordial salutació,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesús Fierro i Rugall 
President 
 
La Seu d’Urgell, 30 de novembre de 2016 
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