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Torrefarrera inicia 
el procés de votació 
pels Pressupostos 
Participatius

Alcarràs programa 
més de 30 activitats 
per gaudir de les 
Nits a la Fresca

La Seu d’Urgell 
acull diumenge la 
4a trobada Motera 
del Pirineu

L’Arxiu Comarcal 
de l’Alta Ribagorça 
s’ubicarà al Palau 
Abacial del Pont

L’Ajuntament de Torrefarrera 
obre la fase de votacions dels 
Pressupostos Participatius del 
2017 del municipi. Concreta-
ment, els veïns podran votar 
les propostes del 26 al 30 de 
juny, de les nou del matí a les 
tres del migdia, presencialment 
a les oficines municipals i, de 
manera electrònica del 26 de 
juny al 2 de juliol a el web tor-
refarrera.happyopinion.com.

Alcarràs programa més de 30 
activitats per gaudir de les Nits 
a la Fresca els caps de setma-
na d’estiu. La primera activitat 
tindrà lloc el dia 29: una mas-
terclass de Zumba, a càrrec de 
Blau Domènech. Serà a la Ter-
rasseta Jove, a les 20.30 hores. 
I després, a partir de les 22.00 
hores, es duran a terme Lectu-
res a la fresca, al pati exterior 
de la biblioteca.

La Seu d’Urgell tornar a acollir 
el aquest diumenge la Matinal 
Motera del Pirineu a la pista de 
pràctiques de la ciutat (situada 
davant del Parc de Bombers), 
organitzat pel club Ben Xops de 
l’Alt Urgell, i amb la col·labora-
ció del consistori urgellenc. 

Aquest recinte, que serà 
d’entrada gratuïta per a to-
thom, estarà oberta a qualse-
vol tipus de moto. 

La decisió d’ubicar l’arxiu co-
marcal al Palau Abacial del 
Pont de Suert costarà 1,5 mili-
ons d’euros i estarà enllestit al 
2019, segons el director gene-
ral d’Arxius, Biblioteques, Mu-
seus i Patrimoni, Jusèp Maria 
Boya, a la reunió celebrada al 
Consell Comarcal de l’Alta Riba-
gorça. L’adequació comportarà 
doblar els metres lineals que 
passaran de 600 a 1.200.

Arran de la queixa de l’Ajunta-
ment de la Granja d’Escarp del 
mal estat dels contenidors, in-
terposada el passat dimarts al 
Consell Comarcal del Segrià, 

l’ens comarcal va netejar ahir els 
carrers i els contenidors d’aquest 
municipi del Segrià. A més, tam-
bé van canviar tots els conteni-
dors que estaven trencats.

El Segrià neteja els carrers i 
els contenidors de la Granja
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Durant el concert d’aniversari de 
la Coral del Sant Josep, la forma-
ció dirigida per Carles Fortuny va 
interpretar peces de Llach, Serrat, 
Txarango i Blaumut, entre altres 

cançons que formen part del disc 
que va gravar el 2015. El recital 
també va reunir exmembres de 
la coral i de la Coral Modulant de 
l’Escola de Música de Balaguer.

La Coral del Sant Josep de 
Tàrrega celebra els 10 anys
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El Departament de Territori i 
Sostenibilitat va adjudicat ahir 
també les obres de millora 
del corredor que formen les 
carreteres C-53 i C-26 entre 
Anglesola i Alfarràs. Aques-
tes actuacions tenen com a 
objectiu afavorir la seguretat 
viària a vuit travesseres del 
recorregut, amb una inver-
sió d’1,4 milions d’euros. Els 
treballs començaran a finals 
de l’estiu i tindran un termi-
ni d’execució de 7 mesos. Els 
treballs que ara s’impulsen 
permetran millorar la segure-
tat viària tant de conductors 
com de vianants en vuit tra-
vesseres del corredor.

A més, Territori va adjudi-
car les obres de millora de la 
seguretat viària i de l’acces-
sibilitat a la C-12 a Alfés, per 
un import de 751.000 euros. 
Es preveu que els treballs co-
mencin aquesta tardor i tin-
guin un termini de 4 mesos. 

Adjudiquen 
la millora de 
les travesseres 
entre Anglesola 
i Alfarràs

Territori adjudica la 
construcció del túnel 
de Tres Ponts a la C-14
Amb una inversió de 35,4 milions,  
permetrà evitar el tram del congost
Organyà
REDACCIÓ
El Departament de Territori i Sos-
tenibilitat va adjudicar ahir les 
obres de condicionament i millo-
ra de la seguretat a la carretera 
C-14, a Organyà, per un import 
de 35,4 milions d’euros. L’actua-
ció inclou la construcció d’un nou 
túnel per evitar un tram del con-
gost de Tres Ponts, a la vall del 
riu Segre, a l’Alt Urgell, així com 
també l’eixamplament de la cal-
çada en els trams contigus. Està 
previst que les obres s’iniciïn a la 
tardor d’aquest any, amb un ter-
mini d’execució de 36 mesos. 

Segons Territori i Sostenibili-
tat, l’actuació permetrà enfortir 
la cohesió territorial del país, mi-
llorar la permeabilitat amb l’Alt 
Pirineu i la seguretat d’aquesta 
carretera.

L’actuació 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. La cal-

çada 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.

D’altra banda, Oliana tindrà 
una nova rotonda a la carrete-
ra C-14, just a l’entrada nord. La 
nova infraestructura servirà per 

regular el trànsit a dins del nucli 
urbà i per desviar el trànsit pesat 
cap al polígon industrial. L’alcalde 
d’Oliana, Miquel Sala, va detallar 
que la rotonda està al final d’una 
recta i que “obligarà als turismes 
a reduir i a entrar a una velocitat 
més baixa dins el municipi”. L’al-
calde espera que abans de l’agost 

surti a licitació la construcció, que 
les obres puguin començar amb la 
tardor i que l’obra estigui acabada 
abans de finalitzar l’any. 

Per un altre costat, el Congrés 
de Diputats va aprovar ahir la Pro-
posició No de Llei del PDeCAT per 
construir calçades laterals a l’au-
tovia A-2 a Tàrrega.
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