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La Generalitat inicia avui les
voladures de prova pel nou
túnel de Tresponts, a la C-14
S’han programat diferents explosions entre les
14 i 15 hores i comportaran tallar la carretera
La carretera estarà tallada
al trànsit en aquest punt
a l’alçada del municipi
d’Organyà durant el
moment estricte de les
voladures i també en els
minuts previs i posteriors de
les explosions.
Organyà
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sostenibilitat té en execució des de
la tardor passada les obres de
condicionament i millora de la seguretat a la carretera C-14 a l’altura d’Organyà (Alt Urgell), que
inclouen la construcció d’un túnel
per evitar el pas per un tram del
congost de Tresponts.
En el marc dels treballs preparatoris abans d’iniciar l’excavació
del túnel, avui dijous es duran a
terme diverses voladures de prova per analitzar les vibracions que
es produeixin en el terreny i determinar com seran les voladures
que s’hauran d’efectuar per executar la infraestructura.
Aquests treballs comportaran
el tancament de la carretera durant la voladura i també en els minuts previs i posteriors. Es preveu
portar a terme diverses voladures
entre les 14 i les 15 hores i que
cada tall de la via tingui una durada d’entre cinc i deu minuts.

El Centre de la Cultura de l’Oli
de Catalunya i el Centre d’Interpretació de la Pedra seca de Torrebesses impulsen un curs de
pedra seca amb la universitat
d’estiu de la UdL.
El curs tindrà lloc els dos primers caps de setmana de juliol.
El dissabte i diumenge 2 i 3 de
juny i 16 i 17 de juny s’impartirà
a Torrebesses al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca en
jornada de dissabte i els diumenges respectius al Centre de
la Cultura de l’Oli de Catalunya
(CCOC), situat a La Granadella .
La finalitat del curs és l’estudi i el coneixement de les construccions de pedra seca i la seva tècnica constructiva.
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FOTO: Dep.Territori / Punt on es començarà a perforar la nova galeria, que tindrà una longitud de 1,3 Km
L’obra abasta un tram de prop
de 3 quilòmetres, entre la sortida del nucli d’Organyà i el túnel
existent del Montant del Tost, just
abans de la intersecció amb la carretera LV-4001.
Els treballs, que tenen un pressupost de 35,4 MEUR, consistiran
en l’eixamplament de la carretera

Almacelles i l’Incasòl
impulsen el sòl industrial
prop de l’aeroport
El director de l’Institut Català del
Sòl (Incasòl), Damià Calvet, i l’alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles (Segrià), Josep Ibarz, van
signar ahir el conveni urbanístic
per al desenvolupament del Sector SUD-12A amb una superfície
aproximada de 4,03 hectàrees. Es
tracta de nou sòl industrial proper a l’Aeroport de Lleida-Alguaire. El passat mes de setembre, en
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un acte amb els empresaris de
Lleida, es va iniciar la comercialització de les futures set parcel·les
del sector, cinc de les quals són
propietat de l’Incasòl. L’interès
per aquest sector s’ha traduït en
la presentació de tres sol·licituds
de compra i una vegada signat el
conveni es podrà iniciar el procés
d’adjudicació. El conveni signat
estableix que l’Incasòl serà l’ad-

i la construcció d’un nou túnel,
que permetrà evitar el pas per
un tram especialment sinuós del
congost de Tres Ponts.
El túnel tindrà una longitud
d’1,3 quilòmetres, una amplada
de 12,60 metres i una altura de
7,90 metres.
L’inici de les obres del nou tú-

ministració actuant i redactarà i
tramitarà la Modificació puntual
del POUM per crear el sector
SUD-12A que incorporarà una
part de la peça d’equipament
del SUD-11 per poder fer la vialitat que connecti els dos sectors,
i compensar la superfície d’equipament. També redactarà i tramitarà el Pla parcial del nou àmbit,
el Projecte de reparcel·lació en la
modalitat de cooperació i el Projecte d’urbanització del Pla parcial. L’Ajuntament d’Almacelles,
per la seva part, es compromet
a tramitar els esmentats documents urbanístics i a executar les
obres d’urbanització i el vial principal del SUD-11.

nel és rebut amb molta satisfacció
pels veïns de la zona i de poblacions properes de la comarca de
l’Alt Urgell ja que en els darrers
temps en aquest punt de la carretera C-14 s’havien patit diferents
despreniments de pedres sobre
la calçada que feien aquest tram
força perillós.

L’Associació Talma ja està
acreditada com a agència
de col·locació. És un servei
que funciona com a punt
de connexió entre persones que busquen feina i les
empreses de la comarca de
les Garrigues, que es posa
en marxa des del servei de
formació i inserció sociolaboral Apunt. Es tracta d’un
recurs obert a la ciutadania
en general i està acreditada
pel Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) i el Servei
Públic d’Ocupació Estatal
(SEPE).
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