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El túnel de Tresponts es
retarda i obrirà a l’estiu

ajuntament de sort / youtube

A l’espera de pavimentar-lo i d’instal·lacions a la galeria ||
El consistori d’Organyà calcula que estarà llest al setembre
tis

c. sans

❘ la seu ❘ El túnel de Tresponts
obrirà l’estiu que ve, la qual cosa suposa un nou retard respecte a les previsions. Aquesta
obra, que millorarà la seguretat de la C-14 entre Organyà i
Montant de Tost, es va iniciar
a finals del 2017 i havia d’estar
acabat en tres anys. La pandèmia la va paralitzar el 2020,
la qual cosa va provocar un
primer retard de cinc mesos.
El febrer passat, el conseller
de Territori, Damià Calvet, va
assegurar que el túnel obriria
en un termini de dos mesos.
Aquest termini ha acabat amb
treballs pendents d’executar, i
l’ajuntament d’Organyà calcula
que acabaran a finals d’estiu,
cap al setembre.
Aquesta inversió, de 35,4
milions, és actualment la més
important en les infraestructures viàries a Lleida. La conselleria va explicar que han
acabat d’eixamplar el tram de
la C-14 que passa de set a 10

El ple de Sort en el qual Monterde va formalitzar la renúncia.

Relleu a Sort arran de
la dimissió de l’alcalde
L’estat dels treballs a l’interior del túnel d’aquesta setmana.

metres a l’exterior del túnel i
que en les properes setmanes
estendran les dos primeres capes d’asfalt. També estan pendents les cunetes de drenatge
i la senyalització.
Al nou túnel, d’1,3 quilòmetres, i a les galeries d’evacuació han iniciat la pavimentació

i els edificis de control estan
acabats. Els operaris treballen
en la il·luminació, ventilació,
mesures de protecció contra
incendis i control. Una vegada
acabin, hi haurà un període de
proves abans d’obrir el túnel.
Aquest tram de la C-14 rep uns
6.800 vehicles al dia.

❘ sort ❘ L’alcalde de Sort, Raimon Monterde (Som Poble),
va presentar ahir la seua
renúncia al ple i el primer
tinent d’alcalde, Baldo Farré, va assumir l’alcaldia en
funcions. Monterde va recordar que deixa el càrrec “per
motius personals i professionals” i va agrair als seus 11
edils que “en moments complicats hi ha hagut un suport
que ha fet que algunes iniciatives tiressin endavant”.
Farré, emocionat, va dir que
“podem estar molt contents

ramon baylina

meteorologia precipitacions

del treball fet”. Maleni Barbero (ERC) i José Antonio
Manrique (PSC) van criticar
haver conegut la renúncia del
primer edil per les xarxes i
Monterde va demanar disculpes. Imma Gallardo (JxCat)
li va agrair “el treball fet”.
Mentrestant, Som Poble i JxCat ultimen les negociacions
del pacte de govern i el cartipàs. Tot apunta que Farré serà el nou alcalde i Monterde
va assegurar que és “el més
indicat”. El ple d’investidura
serà d’aquí a 10 dies.
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Cinc centímetres de neu
i fred intens al Pirineu

Aran presenta
el balanç turístic
de l’any passat

m.m.b.

❘ vielha ❘ El Conselh d’Aran ha
presentat a Foment Torisme Val
d’Aran la memòria del 2020,
que recull les accions efectuades
l’any passat, orientades a dinamitzar el sector hoteler, la restauració i el comerç, molt condicionats per la crisi sanitària i
socioeconòmica per la Covid.
Les estratègies s’han centrat en
la sostenibilitat, la cooperació i
la innovació.

❘ Lleida ❘ La neu va tornar ahir
a cotes altes del Pirineu, amb
nevades en zones d’Aran i del
Pallars Sobirà. Al port de la Bonaigua, que comunica ambdós
territoris, la temperatura es va
desplomar fins als 4 graus ja
entrat el vespre. Per sobre de
la cota 2.000 es va caure fins
als cinc graus sota zero. Es van
arribar a acumular cinc centí-
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metres de neu sobre la calçada de la C-28, però no va ser
necessari l’ús de cadenes per
circular.
Nevada vora el
túnel de Vielha

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

La nevada al port de la Bonaigua.

