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Comencen la perforació del
túnel de Tresponts a la C-14
perquè estigui enllestit el 2020
Les tasques avançaran en paral·lel per les dues boques
El Departament de Territori
i Sostenibilitat va iniciar ahir
les tasques de perforació
del túnel de Tresponts a la
C-14, en el marc de les obres
de condicionament i millora
de la carretera que estan
en marxa des de la tardor
passada.
Organyà
REDACCIÓ
El futur túnel, als termes d’Organyà i Fígols i Alinyà, tindrà una
longitud d’1,3 quilòmetres i permetrà millorar el traçat per un
tram sinuós del congost de Tresponts. L’obra, amb una inversió de 35,4 milions i un termini
d’execució de 36 mesos, permetrà millorar la seguretat d’aquesta
carretera i afavorir la permeabilitat amb l’Alt Pirineu. Aquesta actuació abasta en total un tram de
prop de 3 quilòmetres, entre la
sortida del nucli d’Organyà i el túnel existent del Montant de Tost,
just abans de la intersecció amb
la carretera LV-4001.
L’estructura principal de l’obra
és el nou túnel, que es construeix
per millorar el traçat de la carretera existent. La secció del túnel
serà de 12,5 metres d’ample per
uns 8 metres d’altura, amb dos
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Set municipis de Lleida
impulsen una campanya
per dinamitzar el comerç
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carrils de circulació de 3,5 metres
d’amplada, un per sentit, una mitjana d’1 metre, voreres d’1 metres i vorals d’1,25 metres. Així
mateix, es construiran dues galeries d’evacuació i s’habilitaran
sortides des del túnel a les galeries cada 250 metres, aproximadament.
Per la composició del terreny,
el primer tram d’entre 15 i 20
metres de cada costat del túnel
es construirà amb mitjans mecànics i la resta, amb voladures. Es
preveu que el túnel i les galeries
quedin excavades la primavera de

l’any que ve ja que s’excavarà per
ambdós costats. D’altra banda,
la calçada s’ampliarà fins als 10
metres d’amplada, amb dos carrils, un per sentit, de 3,5 metres
i vorals d’ 1,5 metres, per tal de
millorar la seguretat en tot aquest
tram. Per encabir la nova plataforma, donada la singularitat orogràfica d’aquesta zona, es construirà,
en el costat de la carretera més
proper al riu, un mur d’escullera
de 100 metres de longitud per 1,5
metres d’ample, i cinc trams de
voladissos de com a màxim 2 metres d’ample com a màxim.

Arrenca la recol·lecció del cereal
d’hivern en algunes zones del Segrià
Les màquines recol·lectores han
iniciat aquesta setmana la sega
del cereal d’hivern a les zones
de secà més primerenques de la
comarca del Segrià com és el cas
d’Alfés, tot i que han estat pocs
els cerealistes que ja han començat la collita i la majoria ho faran
en els pròxims dies.
Segons les primeres estimacions, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació preveu que la producció
sigui inferior a la darrera campanya, sobretot per l’afectació de
la sequera dels mesos d’hivern
la qual va provocar que moltes
plantes no arribessin a nàixer en
zones de secà, fet que no s’ha
pogut compensar malgrat les
pluges abundants dels darrers
mesos. En concret, s’estima que

Set municipis Lleidatans -Lleida,
Artesa de Segre, Balaguer, Solsona, les Borges Blanques i Juneda- participaran durant el mes
de juny en la iniciativa Barris
antics, molt per descobrir, molt
per oferir de manera simultània.
Aquesta serà la vuitena edició
d’una campanya pensada per dinamitzar el comerç de casc antic
de les poblacions adherides,
amb un doble objectiu: potenciar el consum de proximitat i

Demanaran rèpliques dels
fòssils de la Pedrera de Meià
distribuïts arreu del món
Vilanova de Meià, Sant Llorenç
de Morunys, Solsona i Manresa
van acollir del 30 de maig al 2 de
juny el Congrés de Mineria i de
Geologia on es va acordar potenciar el Museu de Vilanova de
Meià perquè aculli les mostres
fòssils que s’han extret de la Pedrera de Meià i, alhora, dema-

Les Borges
celebra el
seu quart
‘English Day’
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la producció d’ordi se situarà entorn a les 342.000 tones a les comarques de Lleida, mentre la de

blat serà d’unes 150.750 tones,
en ambdós casos per sota de la
collita del 2017.

promocionar els municipis, amb
la qual cosa és una campanya
comercial i turística. En la seva
intervenció l’alcalde de les Borges, Enric Mir, va destacar que la
proposta “cada cop compta amb
més acceptació”, de manera que
poc a poc la campanya “ja va
sent un referent a nivell de revitalització dels barris antics. Arreu de les poblacions hi ha més
de 8.000 comerços que s’han sumat a la iniciativa.

El Pavelló de l’Oli i el Pavelló
Francesc Macià de les Borges
van acollir ahir fins a 194 alumnes provinents dels centres
educatius de tota la comarca
de les Garrigues. Els joves es
van desplaçar fins a la capital
de les Garrigues per celebrar
l’English Day, una iniciativa que
proposa un seguit d’activitats
lúdiques d’immersió lingüística
en l’anglès.

nar rèpliques de les mostres que
hi ha distribuïdes per diferents
indrets del món. Durant el Congrés va quedar palesa la necessitat de preservar íntegrament
la coneguda Pedrera de Meià,
situada dins el Geoparc Conca
de Tremp-Montsec, pels seus
valors històrics i paleontològics.

GESTIONS CERDANYA,S.L
Se convoca a los socios de la Junta General ordinaria que
tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 30 de
junio 2018 a las 1-3:L5 horas. Orden del día
Primero.- examen y aprobación, en su caso de la Cuentas
Anuales del ejercicio 2OI7, aprobación de la gestión del
órgano de administración y propuesta de aplicación del
resultado.
Segundo.- Ruegos y preguntas
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta general,
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma
inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación
así como a suentrega o el envío gratuito de los mismos.
Bellver de cerdanya, 30 de mayo de 20L8.
Administrador único.

CONSPIME CERDAÑA,S.L
Se convoca a los socios de la Junta General ordinaria que
tendrá lugar en el domicilio social de la empresa el día 30 de
junio 2018 a las 13 horas. Orden del día
Primero.- examen y aprobación, en su caso de la Cuentas
Anuales del ejercicio 2017, aprobación de la gestión del
órgano de administración y propuesta de aplicación del
resultado.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta general,
cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma
inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación
asícomo a suentrega o el envío gratuito de los mismos.
Bellver de cerdanya, 30 de mayo de 2018.
Administrador único.

