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Govern i oposició compartiran 
la presidència del consell 
d’alcaldes de l’Urgell

política càrrecs

Segre tàrrega
❘ Tàrrega ❘ La presidència del 
consell d’alcaldes de l’Urgell 
serà compartida entre ERC i 
JxCat. Els dos primers anys 
del mandat hi serà al capda-
vant l’alcalde de Castellserà, 
Marcel Pujol (JxCat), i els dos 
restants, l’alcalde de Ciutadi-
lla, Òscar Martínez (ERC).

Val a destacar que serà la 
primera vegada que un alcalde 
del partit que és a l’oposició a 
l’ens comarcal (malgrat haver 
aconseguit més vots als últims 
comicis) presideix el consell 
d’alcaldes. El president del 
consell de l’Urgell, Gerard 
Balcells (ERC), va explicar 
ahir que “es tracta d’un gest 
de generositat a fi de buscar 
consensos per treballar en pro-
jectes conjunts a favor de la 
comarca”. 

Històricament, el consell 

d’alcaldes de l’Urgell ha-
via estat presidit pel mateix 
president de l’ens comarcal si 
bé en el passat mandat, amb 
l’objectiu d’obrir l’organisme, 
el llavors president, Salvador 
Bonjoch (JxCat), va proposar 

que estigués presidit per un 
altre alcalde de la mateixa for-
mació, que va ser Marcel Pujol, 
de Castellserà, alhora que es 
va crear la figura del vicepresi-
dent, que ostentava l’aleshores 
alcalde republicà de la Fuliola, 
Eduard Piera.

hiStòric
Serà la primera vegada 
que un alcalde del partit 
que és a l’oposició 
presideix l’organisme

cerimònia del dia en què es van trobar les boques nord i sud del túnel de tres Ponts.

acn

c. SanS
❘ la Seu D’urgell ❘ Alcaldes i veïns 
de l’Alt Urgell van instar ahir 
la Generalitat a desbloquejar 
la perforació de les galeries del 
túnel de Tres Ponts. Polítics i 
plataforma de veïns de la co-
marca esperen que la reunió 
prevista per avui entre la Unió 
Temporal d’Empreses (UTE) 
adjudicatària de la reforma i la 
firma subcontractada per rea-
litzar l’excavació serveixi per 
solucionar les discrepàncies 

econòmiques que perjudiquen 
l’avanç de la infraestructura.

L’alcalde d’Organyà, Celes-
tí Vilà, va considerar ahir que 
“l’obra ha d’acabar a finals del 
2020, no pot ser de cap altra for-
ma”. En aquest sentit va confi-
ar que “la negociació serveixi 
perquè l’empresa subcontrac-
tada acabi la seua part”. En cas 
contrari, va continuar, serà ne-
cessària una altra licitació que 
retardaria l’excavació diversos 
mesos.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fà-
brega, va mostrar “una part de 
tranquil·litat perquè la resta de 
l’obra no està aturada” però va 
apuntar que “pressionarem per-
què la perforació pendent no 
tardi a executar-se”. Va coin-
cidir que “el més ràpid és re-
soldre les discrepàncies entre 
les dos empreses” perquè si no 
“suposarà perdre entre tres i 
quatre mesos com a mínim”.  
Ignasi Finestres, alcalde de Fí-
gols i Alinyà, va destacar la im-

Alcaldes insten la Generalitat a 
desbloquejar les obres de Tres Ponts
Ho demanaran avui a la reunió convocada per resoldre discrepàncies entre l’UTE i 
la firma contractada per a les perforacions || Edils i veïns exigeixen evitar retards

infraestructures mobilitat

leS fraSeS

«Els contractes 
firmats fixen que 
l’obra ha d’acabar 
a finals del 2020»

celestí vilà  
alcalDe D’Organyà

«Tornar a licitar 
suposarà perdre 
entre 3 i 4 mesos en 
el millor dels casos»

jordi fàbrega
alcalDe De la Seu D’urgell

portància “que l’obra no quedi 
ara paralitzada, sinó no haurà 
servit de res la feina que s’ha 
fet fins ara”.

Des de la plataforma Grup de 
Veïns Tres Ponts van assegurar 
que “no abaixarem la guàrdia 
ni ens quedarem callats” i van 
instar el Govern a “intervenir” 
perquè l’empresa Ossa (Obras 
Subterráneas S.A.) “no acabi de 
desmuntar tota la maquinària i 
acabi el treball pendent”. “Tots 
som conscients que fora de les 
galeries hi ha molta feina a fer 
i que aquesta part no està pa-
ralitzada, però tornar a licitar 
suposaria una gran pèrdua de 
temps”, van concloure.

Cinc empreses 
opten a renovar 
la C-462 entre 
Adraén i Ortedó

infraestructures

❘ OrTeDó ❘ Un total de cinc 
empreses opten a renovar la 
calçada de la C-462 al tram 
entre Adraén (la Vansa i Fór-
nols) i l’encreuament d’Orte-
dó (Alàs i Cerc). Els treballs 
suposaran una inversió de 
3,7 milions d’euros i consis-
tiran en la renovació del ferm 
i la millora dels elements de 
drenatge i de seguretat de 
la carretera, en un tram de 
quinze quilòmetres. Les em-
preses que s’han presentat a 
l’oferta són Proseñal SL, M. 
J. Gruas & Romà Infraestruc-
tures, Innovación y Obras de 
Seguridad Vial SL, l’UTE 
Papsa Infraestructuras SA 
- Benito Arnó e Hijos SAU i 
l’UTE Arnó Infraestructures 
SLU - José Antonio Romero 
Polo SAU.

Tancaments festius 
d’una hora per la 
visita de Macron

andorra

❘ anDOrra la vella ❘ Comerços, 
indústries i tot tipus d’empre-
ses d’Andorra estaran obli-
gades a tancar una hora di-
vendres, durant la visita del 
president francès i copríncep 
Emmanuel Macron. El Go-
vern del Principat va recor-
dar que així ho exigeix la llei 
i va indicar que Macron re-
correrà totes les parròquies.

Cimera a Osca 
per regular  
els usos de 
Mont-rebei

medi ambient

❘ lleiDa ❘ La Diputació d’Osca 
acull avui una primera cime-
ra d’administracions per re-
gular l’afluència de turistes 
i les activitats permeses al 
congost de Mont-rebei. La 
comissió que haurà d’elabo-
rar la proposta inclou repre-
sentants de la Generalitat i 
del Govern d’Aragó; de la Di-
putació lleidatana i l’oscenca; 
del consell de la Noguera i 
de la comarca de la Riba-
gorça; i dels ajuntaments de 
Sant Esteve de la Sarga i Vi-
acamp. Aquesta comissió és 
fruit d’una reunió que es va 
celebrar al juliol, en la qual 
administracions lleidatanes 
i oscenques es van donar un 
termini d’un any per elabo-
rar la regulació d’aquest es-
pai natural, que rep 200.000 
visitants a l’any.

fauna grans depredadors

les restes de l’euga trobada morta ahir a Mont.

Segon atac de l’ós Cachou a un 
cavall a Aran en una setmana
r. r.
❘ vielha ❘ L’ós Cachou ha devorat 
una euga a Mont (Vielha e Mi-
jaran), la zona on ja va matar 
un poltre dilluns passat. Així 
ho van confirmar ahir fonts 
del Conselh Generau, després 
que tècnics de l’administració 

aranesa examinessin ahir les 
restes de la femella morta, un 
exemplar de disset anys. 

El fet que Cachou porti un 
collar de localització GPS ha 
permès determinar que els dos 
atacs a bestiar equí corresponen 
a aquest ós.


