
JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2019 | COMARQUES 13

Calvet garanteix que 
el túnel de Tresponts 
estarà enllestit al 2020
Informa que ja s’ha trobat una nova 
empresa arran de la rescisió
El conseller de Territori va 
informar durant la sessió 
de control al Govern que 
les obres de construcció 
d’aquest túnel estan 
avançant amb normalitat 
i que estaran acabades a 
finals del 2020.

Barcelona
SILVIA JARDÍ (ACN)
El conseller de Territori, Damià 
Calvet, ha garantit que el túnel de 
Tresponts a la C-14 estarà enlles-
tit a finals del 2020. En la sessió 
de control al Govern, preguntat 
per la construcció del túnel, Cal-
vet va explicar que les obres es-
tan avançant “amb normalitat” i 
que estaran acabades “quan to-
ca”, a finals del 2020. El conse-
ller va informar que després d’un 
conflicte entre les dues empreses 
que hi treballaven, se n’ha rescin-
dit el contracte d’una i ja s’ha tro-
bat una nova empresa per fer les 
voladures a la galeria auxiliar. “Els 
treballs no s’han aturat ni un sol 
dia”, va insistir el conseller, que va 
criticar les “intoxicacions medià-
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tiques i socials” en aquesta qües-
tió. Calvet va recordar que aques-
ta obra suposa un gran esforç per 
part del Govern i va afirma que 
significarà més confort i més se-
guretat en aquesta via. 

El tram de carretera C-14 on 
s’actua forma part de la xarxa bà-
sica primària i discorre per un te-
rreny accidentat a través del Con-
gost de Tres Ponts, a la Vall del riu 
Segre, a la comarca de l’Alt Urgell. 

L’àmbit d’actuació és entre la sor-
tida d’Organyà i el túnel del Mon-
tant de Tost, abans de la intersec-
ció amb la LV-4001.

La longitud on s’intenvindrà té 
una longitud de 3,3 km i la inten-
sitat de trànsit és de 6.344 vehi-
cles per dia.

El nou túnel tindrà una longi-
tud de 1,3 km i vol evitar el pas 
per un tram especialment sinuós 
del congost de Tres Ponts.

La vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, Rosa Pujol, es va re-
unir ahir al migdia a Tremp amb 
els representants del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per 
abordar diferents temes vincu-
lats amb la promoció turística 
del territori i a la tarda van visi-
tar la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort amb l’objectiu de 
conèixer l’oferta ecoturística del 
territori coincidint amb el tram 

final de temporada de la brama 
del cérvol, un espectacle de la 
natura que s’està convertint en 
els últims anys en un important 
reclam turístic dels Pirineus. Pu-
jol va destacar les grans poten-
cialitats que té la demarcació de 
Lleida en l’àmbit de l’oferta tu-
rística vinculada amb l’ecoturis-
me, del qual va dir que “hem de 
potenciar i difondre per la seva 
pròpia rellevància”.

Rosa Pujol visita el Pallars 
per conèixer l’oferta 
ecoturística de la zona
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TREMP REP DOCUMENTACIÓ RELACIONADA amb 
l’obra artística de Pujol Grau i amb la Passió a Tremp. Ahir es va 
signar a Tremp el contracte de cessió en comodat entre l’Ajun-
tament de Tremp i els Sr. Joaquim Pujol Grau i la Sra. Dolors Vila 
Revés, els quals han cedit un seguit de documents relacionats 
amb l’obra artística de Pujol Grau (publicacions, reculls de prem-
sa i ressenyes diverses), així com un recull de documents sobre 
La Passió a Tremp (1959-1969).

L’Ajuntament de Torrefarrera or-
ganitza un curs d’informàtica de 
nivell elemental, cada dimecres 
d’11.30 a 13.00 h al CEI de To-
rrefarrera fins al 18 de desem-

bre. Enguany s’hi han inscrit 15 
persones i des de l’Ajuntament 
s’estudia la possibilitat d’oferir 
un altre curs de tres mesos més 
en finalitzar aquest. 

Torrefarrera organitza un 
curs bàsic d’informàtica
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Tàrrega 
promou el 
patrimoni 
industrial del 
Museu Trepat
Tàrrega acostarà al públic el 
patrimoni històric industrial 
del Museu Trepat mitjançant 
una vintena d’activitats el 
dissabte 19 i el diumenge 20 
d’octubre. Són les dates de la 
quarta edició del McTrepat, 
esdeveniment que omplirà 
l’antiga factoria targarina de 
diferents exposicions, audio-
visuals, xerrades, diferents 
concerts, tallers familiars 
i gastronomia entre altres 
propostes lúdiques i divulga-
tives. 

L’eix temàtic serà, una ve-
gada més, la cultura popular 
dels Estats Units. 

L’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran i el Conselh Generau d’Aran 
es van mostrar ahir a favor del 
compliment de la sentència en 
la que una jutgessa de Vielha 
ordena a una mare a entregar 
al seu pare biològic, veí de la lo-
calitat, la filla de set anys i que 
des de la setmana passada es 
troba tancada amb la menor a 
la seu del Consolat d’Uruguai, 
d’on és la progenitora, a Barce-
lona després que el cònsol es 
negués divendres a fer l’entrega 
de la custòdia. En aquest sentit, 
en un comunicat l’Ajuntament 
de Vielha i el Conselh Generau 
d’Aran manifesten “el seu res-
pecte als procediments i resolu-
cions judicials”. També exposen 
“la necessitat que els poders 

públics d’Espanya i de la Repú-
blica d’Uruguai treballin conjun-
tament per al compliment de la 
sentència i perquè es lliuri a la 
menor al seu pare el més aviat 
possible”. Finalment, posen en 
relleu “la seva preocupació per 
l’estat de la menor, retinguda en 
el consolat, tant a nivell físic com 
moral i psicològic”.

Vielha i el Conselh, a favor 
d’entregar al pare la nena 
‘tancada’ al consolat uruguaià

Diuen que s’ha 
de respectar 
la resolució 

judicial


