
La perforació del nou túnel 
de Tresponts, a la C-14, 
comença a final de mes
L’obra, que millorarà els accessos a l’Alt Urgell, 
suposarà una inversió de 35 milions d’euros
El nou túnel, que tindrà una 
longitud de 1,3 quilòmetres, 
evitarà el pas dels vehicles 
per un tram molt sinuós i 
perillós de la C-14 al seu pas 
pel Congost de Tresponts, 
al municipi d’Organyà, a la 
comarca de l’Alt Urgell.

Organyà 
CARME QUINTANA
La perforació de l’anomenat Tú-
nel de Tresponts, a la carretera 
C-14, a l’Alt Urgell, començarà a 
finals d’aquest mes, segons han 
informat a LA MAÑANA fonts del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat.

Serà una galeria d’envergadu-
ra ja que tindrà una longitud de 
1,3 quilòmetres i permetrà evitar 
el pas dels vehicles  per un tram 
molt sinuós i perillós per despre-
niments del congost de Tresponts 
a l’altura del municipi d’Organyà.

L’obra suposarà una inversió 
de 35 milions d’euros i ha estat 
adjudicada a la unió temporal 
d’empreses formada per Acciona 
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Construccion SA i Copcisa SA. El 
termini d’execució de l’obra és de 
36 mesos.

L’obra de millora en aquest 
punt de la C-14 abasta un tram 
de prop de 3 quilòmetres, entre la 
sortida del nucli d’Organyà i el tú-
nel existent del Montant de Tost, 
just abans de la intersecció amb la 
carretera LV-4001.

La calçada s’ampliarà fins als 
10 metres d’amplada amb dos ca-

rrils, un per sentit, de 3,5 metres i 
vorals de 1,5 metres, per millorar 
la seguretat en tot aquest tram.

L’obra de construcció d’aquest 
túnel ha estat reclamada des de 
fa molts anys pels veïns de la zo-
na i de la comarca de l’Alt Urgell 
en general ja que en aquest punt 
s’han registrat nombrosos acci-
dents de trànsit. La C-14 és tam-
bé un artèria important d’accés al 
Principat d’Andorra.

Protecció Civil 
prova amb 
èxit les sirenes     
per risc químic 
a Les, a l’Aran
La prova de sirenes d’avís a la po-
blació per risc químic va finalitzar 
ahir satisfactòriament, sense cap 
incidència remarcable. Cada sis 
mesos Protecció Civil posa a pro-
va la xarxa de sirenes d’alerta quí-
mica, amb un total de 83 sirenes 
ubicades en 37 municipis de Ca-
talunya. La primera sirena es va 
sentir al sector químic Llobregat 
i la darrera, a Les, a la Val d’Aran. 
“Aquestes proves ens serveixen 
per provar que la xarxa funciona 
i que en una situació real podem 
utilitzar aquest recurs per avisar la 
població, però també per sensibi-
litzar-la davant d’aquest risc i que 
cal confinar-se en cas d’accident 
real”, segons Protecció Civil.

Un pis usat a Lleida 
costa de mitjana 
1.150 euros el 
metre quadrat
El preu dels pisos de segona mà 
a Catalunya han registrat el pri-
mer trimestre un increment del 
3,2% en relació amb el mateix 
període de l’any i encadenen 
set trimestres d’augments, des 
del tercer trimestre del 2016, 
segons les dades publicades en 
l’Índex Immobiliari ‘Fotocasa’. 
La mitjana de preus a Lleida  
dels pisos de segona mà és de 
1.150 euros el metre quadrat.

L’obra de construcció de la 
nova variant nord-oest de Ba-
laguer finalitzarà el mes que 
ve, segons han informat fonts 
del Departament de Territori 
i Sostenibilitat de la Genera-
litat.

La nova carretera tindrà 
dos quilòmetres de longitud 
i donarà continuitat a l’actual 
variant sud i evitarà el trànsit 
de pas per l’interior del nucli 
urbà als vehicles que des de 
Lleida es dirigeixen cap a Àger.

La nova ronda suposarà 
una inversió de 3,6 milions 
d’euros i està sent executada 
per l’empresa Sorigué.

Els treballs 
de la variant 
de Balaguer 
finalitzaran el 
mes que ve

CaixaBank va obrir ahir al centre 
de Balaguer una oficina del seu 
innovador model Store, amb l’ob-
jectiu de reforçar el seu posicio-
nament a la ciutat. Les oficines 
Store representen un nou model 
d’atenció personal que es va ini-
ciar el 2013. CaixaBank té avui 
183 oficines d’aquest model a Es-
panya, fet que consolida l’entitat 
com un referent en innovació i en 
qualitat de servei. La nova ofici-
na Store Balaguer, situada al Pas-
seig de l’Estació, 25, va obrir por-
tes ahir. Store Balaguer disposa 
d’una una superfície aproximada 
de 405 m2. Compta amb 16 em-
pleats i gestiona més de 12.500 

clients. A la demarcació de Lleida 
CaixaBank disposa de quatre ofi-
cines nou model: dues oficines a 
Lleida, i una oficina a La Seu d’Ur-
gell i Balaguer. Les oficines Store 
pretenen donar resposta a les 
necessitats dels clients actuals i 
aproximar-se al món del comerç 
retail, tot millorant l’experièn-

cia de compra del client dins de 
l’oficina. “L’estètica de l’oficina és 
completament diferent a la con-
vencional, de la mateixa manera 
que també canvia la relació entre 
els treballadors i els clients, als 
qui donem tot el protagonisme”,-
comenta Albert Biosca, director 
d’àrea de negoci de CaixaBank.

CaixaBank obre 
a Balaguer la 
seva nova oficina 
tipus ‘Store’ amb 
16 empleats
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Un total de 76.313 usuaris han 
visitat les estacions d’esquí nòr-
dic catalanes aquesta tempo-
rada, el que representa un 11% 
d’increment del nombre de visi-

tants de la temporada anterior 
que ja va ser considerada com a 
excepcional. S’han venut un to-
tal de 938 forfets de temporada, 
segons Tot Nòrdic.

Prop de 80.000 persones 
visiten les pistes de nòrdic
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