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Imatge del ple de la Diputació d’ahir.

Imatge de l’interior del túnel de Tres Ponts, que ja està perforat en un 50%.

Perforada ja la meitat del
túnel de Tres Ponts a la C-14
Excavats 680 metres de 1.300 de la futura galeria entre Organyà i
Montant de Tost || Les obres costaran més de 35 milions d’euros
redacció

❘ la seu ❘ El túnel de Tres Ponts,
a la C-14, ja està perforat en
un 50%. En total, s’han excavat 680 metres (420 de la boca
sud i 260 de la boca nord de
la galeria) dels prop de 1.300
amb què comptarà el túnel.
Aquesta és la infraestructura més destacada de les obres
d’eixamplament i millora de
la C-14 entre Organyà i Montant de Tost, que compten amb
un pressupost de 35,4 milions

d’euros. El secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, va
presidir ahir la quarta reunió
de la comissió de seguiment
de les obres i va informar els
alcaldes i representants veïnals
de l’avanç dels treballs. També
va assistir a la trobada el director general d’Infraestructures de Mobilitat, Xavier Flores. A començaments d’aquest
mes, ja estaven perforats els
primers 500 metres del túnel
i l’empresa especialitzada en

explosius porta a terme cada
dia unes tres detonacions per
avançar en l’excavació de la
galeria, la qual cosa obliga a
efectuar talls de trànsit d’uns
deu minuts. La previsió és que
l’obra estigui a punt el 2020.
S’ha de recordar que a principis
del mes de març passat, els operaris van localitzar una gran
esquerda d’aigua a l’interior
de la muntanya que va obligar
a paralitzar els treballs durant
una setmana.

La Diputació destina
300.000 euros al mundial
de piragüisme de la Seu
❘ lleida ❘ El ple de la Diputació va aprovar ahir destinar
306.000 euros, en el marc
d’un conveni amb el Parc
del Segre de la Seu d’Urgell, a la celebració al setembre del campionat de
piragüisme. La corporació
aportarà 156.000 euros a
obres de condicionament i
150.000 més a l’organització del certamen. La Diputació també col·labora amb
Sort, que acollirà proves de
freestyle. Així mateix, va
donar llum verda al conveni per augmentar l’aportació a la federació d’entitats
Allem. La quantitat passarà
de 160.000 a 245.000 euros
(170.000 per a les disset associacions i 75.000 per a la
federació). El ple va ratificar
una aportació de 60.000 euros entre el 2019 i el 2022 a la

Fundació Social Sant Ignasi
de Loiola per al Programa
Arrels-Reducció de Danys.
En aquesta sessió (penúltima
del mandat), es va aprovar
el conveni amb l’ajuntament
d’Ivars per al traspàs de la
travessia de l’LV-3344a. Així
mateix, es van resoldre les
al·legacions al projecte de millora de l’LV-3002, d’Hostal
Boix (C-451) a Su. La presidenta, Rosa Maria Perelló,
va explicar que ahir van començar les obres de millora
de la carretera LV-7043 entre
l’N-II i Torres de Segre.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

L’ACM celebra la
recuperació del PUOSC
❘ lleida ❘ L’Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM) va celebrar ahir que
la Generalitat recuperi el Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC). El president, David
Saldoni, va destacar que fa
temps que reclamaven “un
nou pla d’inversions”.

Tàrrega pavimenta
sis vials de la ciutat
❘ tàrrega ❘ Tàrrega ha començat renovació del paviment
de sis vies urbanes. El consistori ha invertit 100.000 euros
en els treballs, que estaran a
punt dilluns.

Ecologistes alerten de la
no-recollida d’animals
❘ lleida ❘ La plataforma animalista Terres de Lleida va
denunciar ahir que hi ha diversos municipis que no recullen els animals abandonats.
Van citar Sarroca de Lleida.
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esports | pàg. 36
Tres exjugadors del Balaguer de
futbol i dos extècnics porten a judici
el club per deutes de 15.960 euros
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Art. El Petit de Cal Eril estrena gira al
festival Embarrat de Tàrrega / pàg. 53

1,30 €
www.segre.com

Els hospitals Santa Maria i
Arnau derivaran pacients al
Pallars, sense llistes d’espera

Voluntari || Oferta del centre sanitari de Tremp per a operacions de pròtesis
de maluc o genoll i cataractes, i es podria començar aquest estiu
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Gairebé la meitat
d’aspirants a ser
futurs mestres
suspenen la
prova d’accés
Només la superen el 54%
dels presentats a Lleida
Només el 54,8 per cent dels 414
estudiants que es van presentar a Lleida a la prova d’aptitud
personal obligatòria per poder
accedir als graus d’Educació Infantil i Primària l’han aprovat.
Inclou un examen de llengua i
raonament crític i es va implantar fa dos cursos amb l’objectiu
d’elevar el nivell dels aspirants
a ser mestres.
lleida ❘ 8

Una apagada deixa
dos nits sense llum
Prat de la Riba i
carrers adjacents
Enllumenat públic, i
Endesa culpa obres
d’Aqualia, que ho nega
Una apagada va deixar sense
enllumenat públic Prat de la Riba i diversos carrers adjacents
dilluns i dimarts. Endesa atribueix la culpa a obres d’Aqualia, i
aquesta ho nega rotundament.
lleida ❘ 7

justícia

L’Estat indemnitza la
primera de les víctimes de
l’apunyalador de Lleida

El túnel de tres ponts a organyà segueix obrint-se camí
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Entrevista

Fèlix Larrosa / psc
Puigdemont, Torra i Postius, contra “el 155 local”

❘ 12

«Apel·lo al vot del futur,
al cor de la gent
i a la racionalitat»

❘ 14

és notícia ❘ 3

