
Comencen les obres del Túnel 
de Tres Ponts, a la C-14, on 
s’invertirà 40 milions d’euros
Els treballs es calcula que duraran uns tres anys

Els veïns de l’Alt Urgell 
fa anys que reclamen la 
construcció del túnel ja 
que el tram de carretera 
que evitarà és molt estret 
i amb revolts i ha registrat 
diverses caigudes de pedres 
i roques.

Organyà
REDACCIÓ
El Departament de Territori de 
la Generalitat va iniciar ahir les 
obres de construcció del Túnel 
dels Tres Ponts, a la carretera 
C-14, al seu pas per la comarca 
de l’Alt Urgell.

La construcció de la nova ga-
leria suposarà una inversió de 40 
milions d’euros i els treballs es 
calcula que duraran uns tres anys.
El nou túnel tindrà una longitud 
d’un quilòmetre aproximada-
ment i connectarà la població 
d’Organyà amb Montant de Tost 
per l’interior de la muntanya.

Cal recordar que els veïns de 
la zona fa anys que reclamen la 
construcció d’aquest túnel per 
motius de seguretat ja que la ca-
rretera actual en aquest tram és 
molt estreta i amb revolts i a més 
s’han registrat diverses caigudes 
de pedres i roques sobre el ferm.
Veïns de la zona es mostraven 
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ahir satisfets per l’inici de les 
obres i reconeixien que “fa por” 
passar per la carretera actual.

Mentre el túnel no estigui en-
llestit, la Generalitat va instal·lar 
malles protectores a les parets 
de la muntanya per evitar que si 
hi ha despreniments les pedres 
o roques puguin arribar al ferm 
i impactar sobre els vehicles que 
transiten en aquell moment.

L’actuació inclou la construcció 
del nou túnel per evitar un tram 
del congost de Tres Ponts, a la va-
ll del riu Segre, a l’Alt Urgell, així 
com també l’eixamplament de la 

calçada en els trams contigus.
L’actuació abasta un tram de 

prop de 3 quilòmetres, entre la 
sortida del nucli d’Organyà i el tú-
nel existent del Montant del Tost, 
just abans de la intersecció amb 
la carretera LV-4001. La calça-
da 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 millorar la segu-
retat en tot aquest tram. La sec-
ció del túnel serà de 12,60 metres 
d’ample per 7,90 metres d’altura, 
amb dos carrils de circulació de 
3,5 metres d’amplada.
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La campanya d’anellament cien-
tífic d’ocells que l’Estació Biolò-
gica del Pallars Jussà ha realitzat 
a la Vall Fosca, des d’aquest mes 
d’agost al mes d’octubre, n’ha 
capturat 2.311 de 60 espècies di-
ferents. Els més capturats han es-
tat el mosquiter comú i el pit-roig. 
Entre les captures més destaca-
des hi ha un mosquiter de doble 
ratlla, espècie d’origen siberià, el 
cinquè que s’anella a la Vall Fos-
ca; i la recuperació d’un mastega-
tatxes amb anella russa, anellat el 
maig de 2016 a la regió de Kali-
ningrad, situada a més de 2000 
quilòmetres del Pallars. Des de 
l’inici de l’estudi l’any 2010 s’han 
capturat un total de 9.273 ocells 

de 74 espècies diferents, essent 
en l’actualitat el principal projec-
te de seguiment de la migració 
mitjançant l’anellament científic 
que es duu a terme a la serralada 
pirinenca. 

Aquests anellaments es fan 
dins el marc del projecte Migra-
VallFosca, que estudia la migra-
ció dels ocells passeriformes a 

través del Pirineu. Un dels prin-
cipals resultats d’aquest estudi és 
comprovar el paper que tenen els 
prats de dall com a punts d’atura-
da i alimentació pels ocells en les 
seves migracions. Per a algunes 
espècies en declivi com l’escor-
xador, l’estudi mostra la impor-
tància de la conservació d’aquest 
hàbitat.

Capturen a la 
Vall Fosca més de 
2.000 ocells per 
fer anellament 
científic
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BBVA assegura que la recuperació 
continuarà el 2018, però a menor ritme
BBVA Research espera que el creixement del PIB a Espanya encadeni 
tres anys consecutius per damunt del 3%, de 2015 a 2017, i que la 
recuperació continui el 2018, encara que a un menor ritme i en un 
entorn on la incertesa ha augmentat, segons va indicar l’entitat ban-
cària a través d’un comunicat.

Alcarràs i 
Tàrrega, on 
cau més el 
preu dels pisos
Alcarràs i Tàrrega són les dues 
poblacions lleidatanes on el 
preu mitjà dels pisos de sego-
na mà durant el mes d’octu-
bre va baixar més, segons un 
informe de Fotocasa fet públic 
ahir. A Alcarràs la caiguda ba 
ser del 12,1%, situant el preu 
del metre quadrat a 921, men-
tre que a Tàrrega, la caiguda 
va ser del 3,7%.

El passat mes d’octubre es van 
matricular a la demarcació de 
Lleida un total de 7 vehicles 
elèctrics, segons dades facili-
tades ahir per Anfac. El mateix 
mes de l’any passat les vendes 
van ser de tan sols 2. De gener 
a octubre a Lleida s’han venut 
39 vehicles elèctrics, la qual co-
sa suposa un 160% d’increment 
respecte al mateix període de 
l’any anterior. A l’octubre es van 
vendre 31 vehicles híbrids.

Lleida matricula 7 
cotxes elèctrics el 
mes d’octubre

Més de 2.500 persones entre 
nens, adolescents i famílies han 
participat aquest cap de setma-
na en el 2n Festival del Joc del 
Pirineu celebrat a la Seu d’Urge-

ll. Enguany no només urgellencs 
i urgellenques de totes les edats, 
sinó també un nombrós públic 
vingut d’altres contrades del te-
rritori català.

Més de 2.500 persones, al 
Festival del Joc del Pirineu
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El Ministeri de Foment ha iniciat 
les obres de rehabilitació super-
ficial i estructural del ferm de 
l’autovia A-2 en el tram comprès 
entre la Panadella i Esparregue-
ra, bàsicament a la comarca de 
l’Anoia. 

La inversió prevista per 
aquestes obres suma 16 milions 
d’euros i els treballs s’executaran 
en torns de 24 hores de dilluns a 
dijous. Es tracta d’un tram d’au-

tovia que té un trànsit de fins a 
4.000 vehicles al dia, dels quals 
prop de 8.000 són pesats. 

Les obres permetran renovar 
les característiques superficials 
del ferm –importants a l’hora 
d’aconseguir una adherència 
adequada- i corregir els deterio-
raments estructurals que pre-
senta el ferm a causa de l’intens 
trànsit de camions. Les obres fi-
nalitzaran al desembre de 2018.

El Ministeri de Foment 
inicia la millora del ferm   
de l’A-2 a la Panadella


