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Excavats nou metres del 
túnel de Tres Ponts a la C-14
Les obres de reforma de la via van començar a l’abril || La duresa 
de la roca alenteix la perforació a l’espera de les voladures

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

De moment, els operaris han pogut excavar els primers nou metres de la boca nord.
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❘ ORGANYÀ ❘ Les obres del túnel 
de Tres Ponts avancen a bon 
ritme i han permès excavar els 
primers nou metres de la boca 
nord. La galeria, situada a la C-
14 entre Organyà i la carretera 
d’accés a Montant de Tost, tin-
drà 1,3 quilòmetres de longitud 
i millorarà la seguretat en un 
tram de carretera de munta-
nya en el qual són habituals els 
despreniments de roques. Els 
treballs al túnel van començar  

el mes d’abril. Fonts pròximes 
al projecte van explicar ahir 
que el ritme és “més lent del 
que estava previst” i que la 
“duresa extrema” de la roca 
impedeix avançar més ràpid. 
Per això, han iniciat els tràmits 
per avançar les voladures.

La Generalitat, responsable 
dels treballs, ja tenia previst 
utilitzar mitjans mecànics “al 
primer tram d’entre quinze o 
vint metres” de cadascuna de 
les boques i la resta, amb ex-

plosius. Ara esperen avançar 
aquesta fase. Les voladures, 
al seu torn, comportaran talls 
de trànsit. 

La previsió és que el túnel i 
les galeries d’emergència que-
din excavats de cara a la prò-
xima primavera. La reforma 
d’aquest tram de la C-14 va co-
mençar al novembre, durarà 
tres anys i costarà trenta-cinc 
milions d’euros. La calçada, al 
marge del túnel, s’ampliarà fins 
als deu metres d’ample.

Militars i representants territorials ahir a l’acadèmia.

FORMACIÓ MILITAR

REDACCIÓ
❘  TAL ARN ❘  Poc més de 500 
alumnes van iniciar ahir 
el nou curs de suboficials a 
l’Acadèmia General Bàsica 
(AGBS) de Talarn, que es 
prolongarà fins al pròxim 
desembre. Dels 500 alumnes 
d’aquesta XLVI promoció, 
cent han ingressat per accés 
directe i quatre-cents, per 
promoció interna i, del total, 
vint-i-sis són dones. D’altra 
banda, la XXIX Promoció del 
Cos de Músiques Militars la 
componen 30 alumnes, dels 
quals tres són dones.

L’acte de començament 
de curs va comptar amb una 
lliçó magistral inaugural a 
càrrec del coronel Francisco 
Escribano García. La xifra 
d’alumnes és similar a la de 
cada any des que va comen-
çar el nou pla d’estudis. De 

fet, a més del curs de subofi-
cials i del de música, el cen-
tre de Talarn inclou altres 
ofertes formatives que fan 
que al cap del curs el nom-
bre d’alumnes que passa per 
l’acadèmia rondi el miler. 
L’acte d’ahir va comptar amb 
la presència dels alcaldes de 
la zona, el subdelegat del Go-
vern a Lleida, José Crespín, 
subdelegat de Defensa, el co-
ronel Fernando Rodríguez, 
entre altres representants.

El subdelegat va aprofitar 
per reunir-se amb els alcades 
de Talarn, Inés Moré, amb 
la qual va tractar sobre la 
promoció del patrimoni his-
tòric; de Baix Pallars, Josep 
Maria Semino, que li va mos-
trar el mal estat del ferm de 
l’aparcament al costat de la 
carretera N-260, i de Salàs, 
Francesc Borrell.

Mig miler d’alumnes 
estrenen el curs a 
l’Acadèmia de Talarn


