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Excaven els primers 500 
metres del túnel de Tres Ponts
Els especialistes en explosius duen a terme unes tres voladures 
al dia || Cada jornada es perforen vuit metres de la galeria

infraestructures carreteres

Imatge de les obres d’excavació de runa del túnel de Tres Ponts, a la carretera C-14.

c.sans

C. SanS
❘ la seu D'urgell ❘ Els treballs amb 
explosius per perforar el túnel 
de Tres Ponts, a la carretera 
C-14 entre Organyà i Montant 
de Tost, avancen a bon ritme 
i la conselleria de Territori va 
informar ahir que han excavat 
els primers 500 metres de la 
galeria (d’1,3 quilòmetres). A 
la boca sud, on va començar 
la perforació, porten excavats 
310 metres i uns altres 180 a la 
sud. L’empresa especialitzada 

en explosius porta a terme cada 
dia “una mitjana de tres deto-
nacions”, la qual cosa obliga a 
realitzar talls de trànsit d’uns 
10 minuts en cada una de les 
actuacions, encara que sense 
generar tot just retencions. El 
ritme d’excavació és “bo i va 
sobre els terminis previstos”, 
de forma que l’obra hauria 
d’estar llesta el 2020. Els tèc-
nics treballen ara en una zona 
geològica on la qualitat de la 
terra “és bona” i “sense falles”, 

amb una estabilitat més gran 
del terreny. Això permet perfo-
rar una mitjana de 8 metres per 
dia. La conselleria de Territori 
va assegurar que després de 
l’imprevist de principis del mes 
de març passat, quan els ope-
raris van localitzar una gran 
esquerda d’aigua a l’interior 
de la muntanya que va obli-
gar a paralitzar els treballs a 
l’interior durant una setmana, 
no s’han comptabilitzat més 
episodis similars.

Imatge de la trobada d’ahir de les escoles Verdes a Lleida.

ensenyament equipaments
centre De recursos peDagògics Del segrià

❘ lleiDa ❘ L’Executiu va donar 
llum verda ahir a ampliar i a 
construir quatre escoles de 
Lleida fins al 2023 i invertirà 
7,4 milions en les obres. En 
concret, ampliaran l’institut 
de Guissona i l’Alfons Cos-
tafreda de Tàrrega, mentre 
que es construiran les escoles 
Ramon Perelló de Vilagrassa 
i El Roser del Poal. En total, 
es van aprovar obres en 27 
escoles de Cataluya per més 
de 100 milions, uns treballs 
que s’aniran executant fins al 
2023 i que permetran la re-
tirada de més d’un centenar 
de mòduls. 

El conseller d’Educació, 
Josep Bargalló, va explicar 
que “aquesta és una de les 
tres branques que el Govern 
desenvoluparà per complir 
el pla de construccions per 
als propers 7 anys anunciat 

al Parlament fa un parell de 
mesos”. Així mateix, des de 
la Generalitat ja impulsen les 
obres de l’institut Joan Solà 
de Torrefarrera i les escoles 
El Vinyet a Solsona, Pinyana 
a Lleida ciutat, Ramon Faus 
i Esteve a Guissona i la d’Al-
menar, per un import de més 
de 21 milions d’euros. Així 
mateix, des de la conselleria 
van informar que estan tre-
ballant amb l’ajuntament de 
Torrelameu per a la construc-
ció de la nova escola. 

D’altra banda, els centres 
de l’Alta Ribagorça, Jussà, 
Noguera, Segrià i Pla d’Ur-
gell que formen part de la 
xarxa d’Escoles Verdes van 
celebrar una trobada ahir a 
Lleida ciutat on van parlar 
sobre com es treballa per a 
la sostenibilitat en aquestes 
escoles.

obres en quatre escoles 
de lleida i retiraran 100 
barracons a catalunya

formació pesca
acn

Un grup d’alumnes del centre a la noguera Pallaresa.

Un total de 23 nens del Pallars 
estrenen l’escola de pesca
❘ lleiDa ❘ Un total de 23 nens 
del Sobirà han estrenat ja 
l’escola de pesca de la co-
marca, ubicada a Baro. Des 
del dia 16 passat, els joves 
han pogut aprendre a pes-
car i conèixer els ecosistemes 
aquàtics. L’objectiu del centre 

és potenciar la pesca sense 
mort a la comarca i per això 
s’han programat activitats, 
totes gratuïtes, durant els 
caps de setmana de la tem-
porada d’esquí. Des del cen-
tre s’ajuda a perfeccionar la 
tècnica.

Acord per a la 
gestió de la 
fauna salvatge
Entre Andorra, França, 
Catalunya i Aran

conveni

❘ anDorra ❘ Andorra, França, 
la Generalitat de Catalunya i 
el Conselh d’Aran van firmar 
ahir un memoràndum per 
millorar la gestió coordina-
da transfronterera al Pirineu, 
en matèria de fauna salvatge 
i espècies cinegètiques. 

En aquest sentit, es con-
figura una eina per a la mi-
llora de la cooperació entre 
les quatre administracions 
en diversos àmbits de treball 
que engloben quatre àrees 
diferents: la planificació, el 
seguiment i la gestió de la 
fauna salvatge i de les espè-
cies cinegètiques; les actua-
cions tècniques; la vigilància, 
la inspecció i el control dels 
seus hàbitats; i la formació 
del personal implicat en 
aquestes tasques.

CCOO denuncia un cas 
d’assetjament laboral de 
dos empleats de Camarasa

municipis ocupació

❘ lleiDa ❘ El sindicat CCOO a 
Lleida va denunciar ahir un 
cas de vulneració dels drets 
laborals i sindicals de treba-
lladors de l’ajuntament de 
Camarasa. Segons el sindicat 
es tracta de dos empleats de 
la brigada (un d’ells delegat 
sindical) que viuen una situ-
ació “insostenible a l’exercir 
sobre ells un assetjament la-
boral continuat, amb la pri-
vació dels seus drets laborals 
i sindicals”, va explicar Sergi 
Rofes, responsable d’adminis-
tració local de CCOO. Va as-
segurar que l’equip de govern 
s’ha aprofitat de la seua supe-
rioritat, utilitzant eines com 
el silenci administratiu davant 
de sol·licituds presentades per 
escrit o el desinterès per resol-
dre conflictes laborals. Per la 

seua part, l’alcaldessa, Elisabet 
Lizaso, va desmentir l’assetja-
ment laboral cap als treballa-
dors i va dir que s’ha vetllat 
per complir amb el conveni 
marc dels empleats públics. 

Lizaso va apuntar que la de-
manda dels dos treballadors és 
per “un augment de sou que 
ara per ara no és viable”. Així 
mateix, va dir que “si creuen 
que hi ha assetjament que ho 
denunciïn als jutjats”.

aLCaLdeSSa
l’alcaldessa ho nega i  
insta els treballadors                  
a denunciar-ho a 
l’autoritat competent


