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Algerri instal·la wifi gratis en cinc
punts del municipi.
p.

www.segre.com/comarques
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Acord per desplegar la fibra òptica a
Bossòst aquest any.
p.

comunicacions carreteres

exèrcit

A punt l’excavació de Tresponts i la
Generalitat vol obrir-lo aquest any

Suspenen
l’entrega de
despatxos

El conseller Calvet afirma que treballen per complir el calendari malgrat l’aturada
pel coronavirus || El túnel i aquest tram de la C-14, l’obra actual més cara
tis

redacció

❘ organyà ❘ La Generalitat treballa per accelerar els treballs
del túnel de Tresponts, a la C14 entre Organyà i Montant de
Tost, que ja està totalment excavat, per mantenir el calendari
d’obertura malgrat el retard de
diverses setmanes que ha implicat la crisi sanitària del coronavirus. El conseller de Territori, Damià Calvet, va visitar
ahir els treballs i va assenyalar
que la intenció és accelerar el
ritme de l’obra i que el túnel,
d’1,3 quilòmetres, estigui operatiu entre finals d’aquest any i
principis del vinent. Els treballs
van començar la tardor del 2017
i la perforació del túnel es va
abordar el gener del 2018. La
calada o connexió entre els dos
extrems es va produir l’estiu de
l’any passat; el febrer d’aquest
any es va completar la galeria
sud d’evacuació i ara ha finalitzat la galeria nord.
A l’interior del túnel queden
les obres d’impermeabilització i drenatge, el revestiment
de la galeria i les instal·lacions
i l’asfaltatge. El conseller va
assenyalar que la construcció
del túnel, dins de l’adequació
d’aquest tram de la C-14, és amb
35 milions d’euros la inversió
més gran que emprèn la Generalitat en carreteres actualment
a Catalunya. El projecte afecta
tres quilòmetres de la C-14, la
calçada de la qual s’amplia de
7 a 10 metres, en un tram especialment sinuós i perillós. La
carretera registra un trànsit de
6.800 vehicles diaris.

❘ talarn ❘ El ministeri de Defensa va anunciar ahir que
aquest any no se celebrarà
el tradicional acte d’entrega
de despatxos a l’Acadèmia
General Bàsica de Suboficials (AGBS) de Talarn. Així
doncs, van explicar que els
nous sergents de l’Exèrcit de
terra rebran els despatxos a
l’acadèmia. L’Estat ha pres
aquesta decisió “per evitar
aglomeracions” a causa de
la crisi sanitària del coronavirus. L’exèrcit tampoc celebrarà aquest acte a l’Acadèmia General Militar de
Saragossa.

municipis

La Pobla adequa
zones de bany al
tancar la piscina

L’excavació del túnel ja està a punt i ara es procedeix al revestiment i la resta d’acabats.

Sis milions per impulsar les estacions d’esquí
n El conseller Calvet va presidir també la reunió de la
taula estratègica de les estacions d’esquí i de muntanya i
va anunciar una inversió de 6
milions d’euros entre 2,5 per
a ajuts a accessos a nuclis de
població; 2,5 més per a estacions d’esquí; 300.000 euros
per a estacions d’esquí nòrdic
i 300.000 més per a manteniment hivernal de carreteres.

També hi haurà 400.000 euros
més per a ajuts a ajuntaments,
entitats i consells a través de
l’Idapa.
Calvet va presentar el Llibre Blanc de les Estacions de
Muntanya, que planteja deu
eixos estratègics i vint-i-sis
propostes, que van des de la
promoció econòmica fins un
nou marc normatiu passant
per la promoció de la candi-

datura Pirineus Barcelona en
els Jocs Olímpics d’Hivern el
2030.

Polígon d’Organyà
Calvet va presidir també la
signatura d’un conveni entre
la Generalitat, l’ajuntament
d’Organyà i el consell de l’Alt
Urgell per al nou polígon de
Vilansats, a Organyà, de moment, amb cinc hectàrees.

fauna grans depredadors

Prohibeixen el senderisme en vall
francesa a prop del Sobirà per un atac d’ós

❘ tavascan ❘ El senderisme en el
municipi francès d’Ustou, a
l’Arieja i molt pròxim a Tavascan, ha quedat prohibit després
de l’atac d’un ós a un ramat que
va obligar la pastora a refugiar-se en una cabana, segons va
informar ahir el mitjà local La
Depèche. Els fets van tenir lloc
dimecres a la nit prop d’una estació d’esquí de la zona, quan
una óssa i quatre cadells haurien
intimidat una pastora i atacat un
ramat d’ovelles.
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Agents de l’oficina nacional
de biodiversitat van intentar
espantar els plantígrads amb
trets de rifle, encara que aquests
no se’n van anar. Segons un informe de dimecres, es va reconèixer que van ser 80 les ovelles atacades per un total de quatre óssos. L’atac s’hauria produït
entre les 00.00 i les 06.00 hores,
segons va assegurar el Diaridelaneu. Davant d’aquesta situació, l’alcalde d’Ustou ha decidit
prohibir les sortides de senderis-

me a la zona on es va registrar
aquest atac.
S’ha de recordar que a començaments de juny un ós va
ser trobat mort a trets a l’Ari-

informe

Un informe reconeix que va
afectar 80 ovelles i la seua
pastor es va veure obligat a
refugiar-se en una cabana

eja i la Fiscalia francesa busca els autors dels fets. La mort
d’aquest exemplar es va sumar
a la del polèmic Cachou, que
també va ser trobat sense vida
a la Val d’Aran el mes d’abril
passat. Aquest cas es troba en
mans de la justícia i sota secret
de sumari.
Entitats ecologistes apunten
que la mort d’aquest plantígrad
no va ser accidental i que podria
haver estat enverinat. Aquestes
investigacions se sumen als casos de tres ósses més que van
morir per intervenció humana al
Pirineu: Melba va morir a trets
el 1997, Cannelle va ser abatuda
per un caçador el 2004 i Franska
va morir el 2007 al rebre l’impacte d’un vehicle.

❘ la pobla de segur ❘ L’ajuntament de la Pobla ha adequat
les zones de bany dels rius
i llacs després de la decisió
de no obrir la piscina per les
mesures sanitàries a causa
del Covid-19. Aquesta actuació s’ha portat a terme en
zones ja freqüentades pels
banyistes: la bassa del Flamisell; la zona de Sant Joan
i del Xiringuito al llac; i els
Eixavegons, la bassa de Vallcarga, la Barraca i la presa de
Llania a la Noguera Pallaresa. Aquestes zones s’han
desbrossat i s’han millorat
els accessos.

equipaments

Almacelles
aborda el nou
espai cultural
❘ almacelles ❘ Les obres per
convertir l’antic escorxador
d’Almacelles en un espai cultural han començat aquesta
setmana després de patir un
retard pel coronavirus. Els
treballs tenen un pressupost
de 304.000 euros i compten
amb ajuts de la Diputació.
Aquest projecte possibilitarà que un edifici fins ara en
desús pugui tenir altres funcions. Comptarà amb 1.300
metres quadrats de superfície
i una zona d’auditori per a
concerts, sales d’assajos per
a grups i una zona per a usos
esportius.

