
Les voladures per obrir el 
nou túnel de Tresponts 
començaran el proper mes
La galeria evitarà el pas dels vehicles per aquest 
congost, a la carretera C-14 a l’alçada d’Organyà
El projecte de millora de la 
seguretat en aquest tram 
de la carretera C-14 al seu 
pas per la comarca de l’Alt 
Urgell suposarà una inversió 
de 35,4 milions d’euros. 
L’actuació té un termini 
d’execució de 36 mesos.

Organyà 
CARME QUINTANA 
Les voladures per començar a 
perforar el nou Túnel de Tres-
ponts, a la carretera C-14 a l’alça-
da del municipi d’Organyà (Alt 
Urgell), es preveu que comencin 
aquest mes de setembre, segons 
van confirmar ahir fonts del De-
partament de Territori de la Ge-
neralitat.

La nova galeria, que perme-
trà evitar el pas dels vehicles pel 
tram sinuós del congost de Tres-
ponts, tindrà una longitud de 1,3 
quilòmetres.

Cal recordar que aquesta ca-
rretera és la principal via de co-
municació d’accés a l’Alt Urgell, la 
Cerdanya i el Principat d’Andorra 
des de la Plana de Lleida.

El projecte de millora de la se-
guretat en aquest corredor con-
templa l’actuació en un tram de 
tres quilòmetres, entre la sorti-
da del nucli d’Organyà i el túnel 
existent del Montant de Tost, just 
abans de la intersecció amb la ca-

FOTO: Dep. Territori / El nou túnel, d’1,3 quilòmetres de longitud, travessarà aquestes muntanyes

rretera LV-4001.
L’actuació suposarà una inver-

sió de 35,4 milions d’euros i el ter-
mini d’execució és de 36 mesos.
En aquest tram al seu pas per l’Alt 
Urgell la calçada s’ampliarà fins 
als 10 metres d’amplada amb dos 
carrils, un per sentit, de 3,5 me-
tres i vorals de 1,5 metres.

La secció 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’am-
plada, un per sentit, una mitjana 
d’1 metre, voreres de 1,05 metres 
i vorals de 1,25 metres.

En aquest tram de la carretera 
C-14, molt transitat, s’han produït 

en els darrers mesos despreni-
ments de pedres i roques de la 
muntanya, fet que ha provocat la 
preocupació dels veïns de la zona 
per la perillositat dels impactes 
sobre els vehicles. Amb aques-
ta actuació els veïns respiren ara 
tranquils perquè la seguretat en 
el corredor millorarà.
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Sessions 
informatives 
d’ajuts del 
Leader a la 
Noguera
El Consorci Grup d’Acció Lo-
cal Noguera Segrià Nord ha 
organitzat 3 sessions infor-
matives a Balaguer, Os de 
Balaguer i Térmens, sobre 
la propera convocatòria 
de les subvencions Leader 
per a empreses i emprene-
dors/es, per crear, ampliar 
o millorar el seu negoci. 
Les sessions es faran a Ba-
laguer el dia 28 d’agost de 
2018, a Os de Balaguer el 
dia 30 d’agost i a Térmens 
el dia 31 d’agost, segons in-
forma el Consell Comarcal.  

El municipi de Talarn (Pallars 
Jussà) va acollir entre el 5 i el 19 
d’agost la sisena edició del camp 
de treball internacional Reading 
life in the rocks, que organitza 
la Direcció General de Joventut i 
gestiona la Coordinadora Rural de 
Catalunya (CRUC), amb la col·la-
boració del Geoparc Mundial 
de la UNESCO Conca de Tremp– 
Montsec, els ajuntaments de Ta-

larn, de Salàs de Pallars, de Tremp 
i el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà.

Aquest any les tasques del 
Camp de Treball han estat vincu-
lades a la restauració de camins 
vers al patrimoni cultural ja que 
justament és l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural. En aquest 
sentit, els joves han dut a terme 
actuacions de manteniment en 

tres indrets de la zona del Geo-
parc que han estat tutelades per 
membres de la brigada i/o volun-
taris experts de cada municip. El 
camp de treball, on han partici-
pat 15 joves, ha permès la  recu-
peració i neteja dels voltants del 
conjunt eremític de Sant Cebrià 
(Salàs de Pallars), la recuperació 
de l’entorn de les arcades de pe-
dra que sustenten el camí de la 
Ruqueta i manteniment dels vol-
tants de la Font Nova (Talarn), 
la millora del camí per accedir a 
peu des de Tremp fins a l’ermita 
de Santa Helena de Claret, punt 
d’interès paisatgístic des d’on 
es pot observar tota la Conca de 
Tremp. 

Camp de treball al 
Geoparc de la Unesco  
a la Conca de Tremp
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Esterri d’Àneu 
acull les 
Jornades per a 
l’excel·lència
Esterri d’Àneu va acollir ahir, a 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, 
la presentació de la 5a edició de 
les Jornades per a l’excel·lència, 
una cita de referència per als 
empresaris i professionals de 
les comarques de muntanya i 
d’arreu del territori. En aquesta 
propera edició de les Jornades, 
que tindrà lloc el 6 d’octubre al 
Poliesportiu d’Esterri d’Àneu, 
l’Associació Jornades per a l’ex-
cel·lència posarà sobre la taula 
un tema d’actualitat com és el 
comerç electrònic i les opor-
tunitats de negoci global que 
l’e-commerce pot suposar per 
als comerços i les empreses de 
les comarques de muntanya. 


