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COMARQUES

Tretze mil esquiadors a l’inici
del pont i cues per anar a Andorra
p.

www.segre.com/comarques
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Alcarràs reforça la neteja de
fulles als carrers per evitar caigudes
p.

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

SUBVENCIONS

Senyals d’obra a Tres Ponts i els
veïns demanen “mínima afectació”

Cinc milions
en ajuts a la
gestió forestal

La plataforma veïnal recorda que és el principal accés a la Seu d’Urgell i Andorra
|| Operaris d’Acciona i Copcisa desbrossen també l’accés a la futura galeria
C. SANS

C. SANS

❘ ORGANYÀ ❘ La construcció del
nou túnel de Tres Ponts entre
Organyà i Montant de Tost comença a prendre forma amb la
senyalització del tram en obres
a la C-14 i el desbrossament
dels terrenys que ocuparà el
futur accés a una de les boques
d’aquest pas subterrani. Mentre
els operaris de les empreses adjudicatàries, Acciona i Copcisa,
porten a terme aquestes tasques
prèvies a la carretera actual, la
plataforma veïnal que reclama seguretat viària en aquest
tram reclama adoptar totes les
mesures possibles per reduir al
“mínim” l’afectació al trànsit
mentre durin els treballs. Així
ho plantejarà aquest col·lectiu a
la pròxima sessió de la comissió
de seguiment de les obres, prevista per dilluns.
“Demanarem que els responsables prenguin les mesures adequades per entorpir al
mínim possible la circulació,
ja que seran unes obres molt
llargues i aquesta és l’única via
de comunicació que tenim tant
veïns com turistes per accedir
a Andorra i la Seu, van manifestar. “Esperem que la via
estigui lliure durant les hores
punta d’entrar a treballar i que
les obres s’executin sense pauses”, van afegir, perquè el túnel
entri en servei el 2020. La comissió creada amb motiu de les
obres reuneix representants del
departament de Territori, dels
ajuntaments d’Organyà, Fígols
i Alinyà, Coll de Nargó i la Seu
d’Urgell, del consell de l’Alt Urgell, del consell d’alcaldes i de
la plataforma veïnal.
La preocupació dels veïns per
la mobilitat en aquest tram de
la C-14 mentre durin les obres
té l’antecedent més immediat
a Lleida en l’ampliació de la
travessia de l’N-260 a Gerri de
la Sal (Pallars Sobirà). Els treballs, que van obligar a donar
pas alternatiu, van complicar la
circulació especialment en les
temporades de més afluència
de turistes. Val a recordar que
les obres de Tres Ponts duraran
trenta-sis mesos i la inversió serà de 35 milions d’euros. El túnel tindrà 1,3 quilòmetres de
longitud i comptarà amb dos galeries d’evacuació cap a la carretera actual, que una vegada
finalitzada la reforma quedarà
tancada. Al marge del pas subterrani, tota la calçada s’ampliarà fins als 10 metres d’amplada,
amb dos carrils, un per sentit.
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❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha
convocat subvencions per valor de més de 5 milions d’euros dirigides a actuacions de
gestió forestal sostenible, que
inclouen des de la redacció de
projectes fins al manteniment
de pistes forestals i infraestructura per a l’explotació de
boscos.
La convocatòria, firmada
per la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, en
aplicació de l’article 155, es
dirigeix tant a persones físiques i empreses com a administracions locals titulars de
boscos públics.

PATRIMONI

Projecte per
recuperar el
Castèth de Les
Senyalització d’obres al tram de la C-14 on es construirà el túnel de Tres Ponts.
J. MARTÍ

❘ LES ❘ L’ajuntament de Les ha
donat l’aprovació inicial al
projecte per recuperar l’antic
Castèth de Les, que apareix
documentat per primera vegada al segle XII i que va ser
destruït durant la Guerra
dels Segadors. Les actuacions
de rehabilitació d’aquesta
antiga fortalesa que planteja el projecte requerirà una
inversió que s’estima en un
import de 314.318 euros, i
el document se sotmetrà a
informació pública durant
un període d’un mes abans de
rebre l’aprovació definitiva
del consistori.

MUNICIPIS

Menys funcions
per a la junta
de Gimenells
Les obres en curs de la nova variant de Balaguer.

CIRCUMVAL·LACIÓ

Avança el traçat de la nova variant de Balaguer
n Les obres per a la futura
variant de la carretera C-12
a Balaguer avancen i el traçat
de la futura calçada, de deu
metres d’amplada, pel nordoest del nucli urbà és cada
vegada més visible. Aquesta nova ronda, de dos qui-

lòmetres de longitud, haurà
d’entrar en servei a partir del
pròxim mes d’abril i, a partir
d’aleshores, reduirà en nou
minuts el trajecte entre Lleida i el Pallars Jussà a l’evitar
el pas per Balaguer, una travessia que va suspendre en

l’última auditoria de seguretat
del Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC), ja que va
constatar que bona part dels
2.000 vehicles que la recorren
cada dia ho fan a una velocitat
excessiva i la via no compta
amb elements per reduir-la.

❘ GIMENELLS ❘ L’alcalde de Gimenells, Dante Pérez, ha
retirat a la junta de govern
del municipi l’atribució que
tenia delegada fins ara per
aprovar projectes d’obres
i serveis municipals, així
com la potestat de certificar
les actuacions executades.
Aquesta decisió arriba quan
els edils del grup socialista i
els de PDeCAT, a l’oposició,
es plantegen una moció de
censura contra Pérez després
que aquest deixés el PSC i
per ocupar el número dos
de la candidatura lleidatana
del PP.

