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Territori insta a complir els 
terminis del túnel de Tres 
Ponts per obrir-lo el 2020
Pel conflicte que paralitza la galeria lateral

infraestructures mobilitat

Imatge de l’interior de la galeria d’evacuació inacabada.

r. r. / c. S.
❘ LLeiDa ❘ El departament de Terri-
tori va exigir ahir a la unió tem-
poral d’empreses (UTE) forma-
da per Acciona i Copcisa que 
compleixi els terminis del túnel 
de Tres Ponts per poder obrir-lo 
a finals del 2020, tal com està 
previst. Així ho van explicar 
ahir fonts de la conselleria, des-
prés que es reunissin amb l’ad-
judicatària de les obres arran de 
la interrupció dels treballs per 
perforar la galeria d’evacuació 
del túnel. Això es deu a des-
acords econòmics entre l’UTE 
i l’empresa Obras Subterráneas 
SA (Ossa), contractada per fer 
la perforació (com va avançar 
SEGRE dimarts).

La conselleria considera que 

correspon a l’UTE resoldre 
qualsevol desavinença amb 
les empreses que contracta. Va 
recalcar que l’adjudicatària és 
responsable de complir amb el 
contracte amb la Generalitat, 
sense que l’administració hagi 
de prendre part ni mediar en 
el que considera un “conflicte 
intern” entre empreses. Així 
mateix, va valorar que la para-
lització de la galeria no ha estat 

per ara prou llarga com per al-
terar els terminis dels treballs.

La paralització de les obres 
a la galeria lateral va sortir a 
la llum arran de la difusió d’un 
vídeo anònim que mostrava els 
treballs inacabats i apuntava a 
una “parada tècnica” per “fal-
ta de pressupost” per pagar a 
l’empresa encarregada de les 
perforacions. La Generalitat va 
subratllar dimarts passat que 

està al corrent de pagaments; i 
el mateix van afirmar ahir fonts 
d’Acciona, membre de l’UTE 
adjudicatària. Copcisa, per la 
seua part, va declinar fer decla-
racions i tampoc les va fer Ossa.

Per la seua part, la plataforma 
que reivindica seguretat a la C-
14 al seu pas per l’Alt Urgell va 
assenyalar que “no abaixaran 
la guàrdia” i verificaran quant 
dura l’aturada a la galeria.

leS adjudIcatàrIeS
Fonts d’acciona, 
adjudicatària de les obres 
amb Copcisa, afirmen estar 
al dia en els pagaments

e. farnell / r. r.
❘ osCa ❘ Les administracions de 
Lleida i Osca demanaran a la 
Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) una moratò-
ria d’un any en la concessió de 
nous permisos per navegar al 
congost de Mont-rebei i l’embas-
sament de Canelles. D’aquesta 
manera, esperen evitar la proli-
feració d’embarcacions a la zona 
mentre elaboren el pla director 
que haurà de regular l’accés i 
els usos turístics d’aquest es-
pai natural, que rep cada any 
200.000 visitants. Així ho van 
explicar ahir membres de la co-
missió que va reunir ahir a Osca 
representants de la Generalitat 
i el Govern d’Aragó, de les di-
putacions lleidatana i oscenca, 
i de les comarques i municipis 
afectats.

A banda de la suspensió de 
permisos per un any, la comis-
sió demanarà a la CHE poder 
prorrogar la moratòria si és ne-
cessari i també revisar els per-
misos ja concedits. Pel que fa 
a l’elaboració del pla director, 
anirà precedida d’estudis ambi-
entals, de seguretat i una valora-
ció econòmica. Les diputacions 
de Lleida i Osca pagaran a parts 
iguals el cost d’elaborar aquesta 
documentació.

“Fins a disposar d’aquest pla 
demanem una moratòria a la 
CHE”, va dir el president de la 
Diputació d’Osca, Miguel Gra-

la reunió d’ahir a la diputació d’Osca per tractar la regulació de Mont-rebei.

Dph

Lleida i Osca demanaran suspendre 
llicències per navegar a Mont-rebei
Sol·licitaran a la CHE una moratòria d’un any en la concessió de nous permisos || 
Mentre redacten el pla director per regular els usos turístics de la zona

medi ambient espais naturals

leS fraSeS

«Evitar massificació a 
Mont-rebei és també 
vetllar per la seguretat 
de les persones»

joan talarn  
presiDent DiputaCió De LLeiDa

«Fins que tinguem 
redactat el pla director, 
demanem una 
moratòria a la CHE»

miquel gracia 
presiDent DiputaCió D’osCa

«És necessari saber 
quanta gent pot 
absorbir l’espai 
per ser segur»

jordi navarra  
aLCaLDe De sant esteve De La sarga

cia. Per la seua part, el president 
de la corporació provincial de 
Lleida, Joan Talarn, va apuntar 
que elaborar un pla director “és 
la via més ràpida” per regular 
els usos de Mont-rebei i va re-
calcar que evitar la massifica-

ció d’aquest espai suposa també 
“vetllar per la seguretat de les 
persones” que el visiten. Per la 
seua part, l’alcalde de Sant Es-
teve de la Sarga, Jordi Navarra, 
va destacar la necessitat de dis-
posar d’una regulació unitària 

entre les dos comunitats així 
com dels accessos al congost, 
tant per la part catalana com 
per l’aragonesa. 

Va insistir a prioritzar la se-
guretat dels turistes que visiten 
aquest espai natural.

Acord per a la 
candidatura del 
Pirineu a la 
Mobile Week
Encapçalada pel 
consistori de Tremp

tecnologia

❘ tremp ❘ El ple municipal de 
Tremp va donar ahir el vis-
tiplau a presentar la candi-
datura conjunta del Pallars 
Sobirà, el Pallars Jussà i l’Al-
ta Ribagorça a la Mobile We-
ek –esdeveniment previ al 
Mobile World Congress que 
tindrà lloc en quinze punts 
de Catalunya– sota el nom de 
Mobile Week Pirineus 2020. 
La iniciativa planteja dife-
rents espais de reflexió, de-
bats i activitats participatives 
al llarg de tres dies a les dife-
rents capitals i telecentres de 
les comarques que connecten 
la tecnologia digital amb les 
inquietuds i necessitats de les 
persones. 

En aquest mateix ple s’ha 
descartat la proposta que 
havia fet Compromís per 
Tremp, a l’oposició, de pre-
sentar una candidatura única 
de Tremp per, segons l’alcal-
dessa Pilar Cases, “comptar 
així amb més garanties”, 
malgrat no ser incompatible 
presentar-les les dos alhora.

La piscina coberta  
de Balaguer obrirà 
una setmana tard

equipaments

❘ BaLaguer ❘ La piscina coberta 
de Balaguer no obrirà al pú-
blic fins al proper dia 23 de 
setembre en lloc del 16 tal 
com estava previst a l’aparèi-
xer alguns problemes d’oxi-
dació a l’estructura metàl·lica 
que la cobreix. Val a recordar 
que durant les dos últimes 
setmanes s’ha portat a ter-
me el canvi del policarbonat 
d’aquest equipament i millo-
res diverses.

Ajuts del PUOSC  
per als pobles  
més petits

municipis

❘ LLeiDa ❘ El Pla Únic d’Obres 
i Serveis (PUOSC) 2020 a 
2024 destina una línia es-
pecífica de noranta milions 
d’euros a inversions en els 
municipis de menys de 5.000 
habitants. El Govern va pre-
sentar ahir la convocatòria 
a Girona, que preveu desti-
nar-hi, en total, 250 milions 
d’euros perquè els munici-
pis facin noves infraestruc-
tures, tal com ja va avançar 
el president Torra al maig a 
Estamariu.


