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El Govern començarà a perforar
el Túnel de Tres Ponts al gener
L’actuació millorarà el tram de la C-14 d’Organyà a Montant
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Organyà

El tram on s’actuarà és
una zona que soporta una
intensitat de trànsit diària
de 6.344 vehicles. La C-14 és
un dels principals accessos
al Principat d’Andorra des
de Catalunya.
El Departament de Territori de la
Generalitat ha començat a preparar la zona on executarà el projecte de millora de la carretera C-14
entre Organyà i Montant de Tost,
un dels principals accesos al Principat d’Andorra.
Segons fonts de la Conselleria,
“les obres estan just començant
però com és una obra de molta
magnitud els primers passos requereixen el seu temps”.
Les mateixes fonts indiquen
que “es començarà a veure moviment significatiu al gener”.
Segons el planning de l’obra,
entre novembre de 2017 i febrer
de 2018 es farà la preparació
d’esplanades i dels embocaments
nord i sud del nou túnel projectat, a la vegada que l’excavació
dels talussos.
Entre març de 2018 i febrer
de 2019 està previst que comenci l’excavació del túnel dels Tres
Ponts i les diferents galeries.
Aquesta actuació es calcula que
durarà uns nou mesos i les galeries s’excavaran en sentit cap a

El corredor
transcorre a
través d’un
congost a la
vall del riu
Segre, a l’Alt
Urgell
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l’actual C-14.
NOVEMBRE 2020, ACABAT
La Generalitat preveu que
aquest projecte de millora de la
C-14 estigui enllestit el novembre
de 2020.
El tram en qüestió discorre
per un terreny accidentat a través del Congost de Tres Ponts, a

la Vall del riu Segre, a l’Alt Urgell. La millora s’executarà entre la
sortida del nucli d’Organyà i el
túnel de Montant de Tost, abans
de la intersecció amb la LV-4001.
La longitud on s’actuarà és de 3,3
quilòmetres.
Aquest tram soporta una intensitat mitjana diària de trànsit
de 6.344 vehicles.

Les actuacions principals del
condicionament de la C-14 entre
Organyà i Montant de Tost en un
tram de tres quilòmetres són la
construcció d’un nou túnel de 1,3
quilòmetres per evitar el pas per
un tram especialment sinuós del
congost de Tres Ponts i l’eixamplament de la calçada passant
dels 7 metres actuals a 10.

