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esports | pàg. 30
el Força lleida, eliminat de la lliga 
Catalana a l’encaixar una voluminosa 
derrota a casa davant el Girona (73-87)

1,30 €

GUIA | pàg. 39
el jove lleidatà Juan luis bonilla dóna 
veu a personatges de les sèries infantils 
de disney com el robot de ‘PJ masks’

torxes per 
l’autodeterminació

AmAdo ForrollA

La nova Paeria dóna via 
lliure a la presència de 
llaços grocs a l’espai públic
Revocació || Postius 
notifica a Ilnet que 
queda derogada 
l’ordre de l’anterior 
govern de retirar-los

Resposta || Torra 
afirma al seu missatge 
de l’Onze de Setembre 
que l’única sortida és 
l’autodeterminació

El canvi a la Paeria també es 
notarà en la presència dels lla-
ços grocs als espais públics, ja 
que el tinent d’alcalde d’Urba-
nisme, Toni Postius, ha revocat 
l’ordre que va donar l’anterior 
govern a Ilnet de retirar-los. 

D’altra banda, Torra va afir-
mar ahir al missatge de la Dia-
da que l’única sortida a l’actual 
conflicte és l’autodetermina-
ció, punt que va subscriure el 
manifest de la Marxa de Tor-
xes a Lleida.

és notícia ❘ 3-7 ❘ lleida ❘ 10

La conselleria de Territori va 
confirmar ahir que les obres a 
l’interior d’aquest túnel a la C-14 
a l’Alt Urgell estan aturades i ho 
va atribuir a un desacord entre 
la unió d’empreses adjudicatària 
del projecte, Acciona-Copcisa, 
i Ossa, a la qual van contractar 
per a aquesta actuació.

comarques ❘ 16

L’empresa que 
perfora el túnel 
de Tres Ponts 
atura els treballs 
per impagaments
Dies després que 
s’unissin les dos boques

Un jurat popular haurà de de-
terminar si Jordi Lanuza és o 
no l’autor del crim que va aca-
bar amb la vida d’Amparo Soler 
Betés el 17 de febrer del 2017.

El judici a l’acusat de 
matar una dona a 
Acadèmia se celebrarà 
del 7 al 14 d’octubre

lleida ❘ 15

El seu advocat general va dicta-
minar ahir que l’Índex de Refe-
rència de Préstecs Hipotecaris 
(IRPH) pot ser abusiu. El Tri-
bunal de Luxemburg decidirà.

La UE obre la porta a 
anul·lar les hipoteques 
referenciades a l’IRPH, 
unes 6.500 a Lleida

economia ❘ 27
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Almenys dos empreses interessades
a adquirir el resort de Boí Taüll.

p. 18
Mollerussa canviarà parquímetres per 
permetre el pagament amb targeta.

p. 21

L’accés a la galeria lateral (a dalt esquerra) des de la principal (a dalt dreta). A baix, segments de la galeria d’evacuació aturada.

c. SAnS
❘ lA seu ❘ Les perforacions al túnel 
de Tres Ponts estan paralitzades 
per impagaments a l’empresa 
Obras Subterráneas SA (Ossa), 
que havia iniciat les galeries 
d’evacuació. Així ho va con-
firmar ahir el departament de 
Territori i Sostenibilitat, que va 
puntualitzar que ha complert 
amb els terminis establerts per 
pagar i que no és responsable 
d’aquesta aturada. Ho va atri-
buir a un problema entre la unió 
temporal d’empreses (UTE) 
formada per Acciona i Copci-
sa, adjudicatària de les obres; 
i Ossa, contractada per l’UTE 
per executar les perforacions. 
La conselleria ha citat les dos 
parts demà dijous per avaluar la 
situació i estudiar si és necessari 
que hi intervinguin els serveis 
jurídics del Govern.

Aquesta incidència arriba 
pocs dies després que la Genera-
litat celebrés la calada del túnel, 
la trobada de les boques nord i 
sud de la galeria central (vegeu 
la cronologia). La conselleria 
va recalcar que parar la per-
foració de les vies d’evacuació 
no suposa aturar la totalitat de 
l’obra, la més cara de Catalunya 
actualment, amb un pressupost 
de 35,4 milions (excepte el Se-
garra-Garrigues, en bona part 
parat per falta de pressupost) 
i que inclou reformar la C-14 
als dos extrems del túnel entre 
Organyà i Montant de Tost. En 
els pròxims dies començaran els 
treballs a l’exterior, amb l’am-
pliació de trams de la calçada 
per fer-la més segura.

El problema a l’interior del 
túnel va sortir a la llum arran 
de la difusió d’un vídeo anònim 
que mostra imatges de les obres 
inacabades de les galeries d’eva-
cuació, mentre una veu apunta 
a una “parada tècnica” al no 
haver-hi pressupost. Assenya-
la que els treballs fins ara han 
permès obrir 50 metres de la 
galeria A i 30 de la B, dels 400 
metres que hauran de tenir les 
dos. Així mateix, les dos sor-
tides d’emergència de la boca 
nord no s’han començat a perfo-
rar. “Vénen temps moguts per al 
túnel de Tres Ponts”, adverteix 
aquesta filmació.

Aquest vídeo, difós a través 
d’aplicacions de missatgeria 
mòbil, va arribar a mans de la 
plataforma veïnal que reclama 
millorar la seguretat en aquest 
tram de la C-14. Membres de 
l’entitat van demanar explica-
cions a representants de l’UTE 

infraestructures mobilitat

Parades obres a Tres Ponts per impagaments a 
la firma encarregada de les galeries d’evacuació
La Generalitat assegura que paga a temps i atribueix l’aturada a problemes entre l’adjudicatària i l’empresa 
especialitzada en excavacions || Convoca les dos parts per desbloquejar la situació

i, segons fonts d’aquest col·lec-
tiu, l’adjudicatària va apuntar 
a “problemes interns” que “no 
afectaran en cap cas els termi-
nis previstos per acabar l’obra”, 
que s’haurà d’estrenar a finals 
del 2020.

“Ens han donat un missatge 
de tranquil·litat i preveuen po-
der tenir a punt els treballs de 
perforació a finals de novem-
bre”, van afegir des de la plata-
forma. Aquest diari va intentar 
ahir sense èxit obtenir la versió 
tant de l’UTE com d’Ossa.

cronoLogiA

Mobilitzacions
z 2017: la caiguda de roques so-
bre la calçada de la C-14 entre 
Organyà i Montant de Tost va 
motivar protestes de conductors 
i veïns.

Xarxes contra allaus
z 2017: la perforació va ser prece-
dida per la instal·lació de barreres 
antiallaus a l’actual carretera C-14 
entre Organyà i Montant de Tost.

L’obra més cara
z  2017: el pressupost per a les 
obres es va fixar en més de 50 
milions a pagar en diverses anu-
alitats. És l’actuació més cara a la 
xarxa viària catalana.

Treballs a l’exterior
z 2019: la Generalitat provarà de 
desbloquejar la situació mitjan-
çant una reunió demà amb l’uTe 
i l’empresa contractada per a les 
perforacions. Tanmateix, va re-
butjar que aquest conflicte supo-
si parar el conjunt dels treballs i va 
apuntar que en els pròxims dies 
s’iniciaran les actuacions previs-
tes a l’exterior.

Estrena a finals del 2020
z 2020: el nou túnel i la reforma 
de la carretera C-14, que suposarà 
eixamplar la calçada en diversos 
punts per fer-la més segura, hau-
ran d’entrar en servei a finals de 
l’any que ve.

La perforació del túnel
z 2018: els treballs per perforar 
el túnel van començar l’estiu de 
l’any passat de forma simultània a 
les dos boques.

La trobada de les dos boques
z 2019: la Generalitat va celebrar 
el 30 d’agost la calada del túnel, 
la trobada de les dos boques de la 
galeria principal. Van quedar pen-
dents les d’evacuació i la reforma 
de la C-14 a l’exterior.

Aturada de les galeries laterals
z 2019: la perforació de les galeri-
es d’evacuació porta dies parada 
per problemes entre l’uTe i la fir-
ma contractada per aquesta.

el vídeo a 
l’interior del túnel

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.


