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n  L a  re for ma i nteg ra l 
d’aquest tram de la carretera 
C-14, entre els punts quilo-
mètrics 163,2 i 166,5, al seu 
pas per l’Alt Urgell, en con-
cret al municipi d’Organyà, 
durarà 36 mesos i costarà 35 
milions d’euros. 

Si bé l’actuació principal 

en el trajecte afectat de tres 
quilòmetres serà la construc-
ció del túnel, destaquen al-
tres millores com per exem-
ple l’actuació a la calçada per 
ampliar-la fins als deu metres 
d’ample, per la qual cosa dis-
posarà de dos carrils, un per 
cada sentit.

L’actuació durarà tres anys i 
costarà 35 milions d’euros

Una màquina treballant a la boca nord del futur túnel de Tres Ponts.

C.SANS

C. SANS
❘ ORGANYÀ ❘ Els treballs per per-
forar els 1,3 quilòmetres de ga-
leria que tindrà el túnel de Tres 
Ponts, a la carretera C-14, entre 
Organyà i l’accés a Montant de 
Tost, es van iniciar ahir. Una 
màquina va començar a per-
forar la boca nord mentre els 
operaris donaven pas alternatiu 
als vehicles que circulaven per 
la via. L’UTE Acciona i Copci-
sa, encarregada de la reforma 
integral de la C-14 en aquest 
tram intervé de forma mecà-
nica a l’espera de disposar dels 
permisos necessaris per abor-
dar les voladures. Així ho va 
explicar l’alcalde d’Organyà, 
Celestí Vilà, que va assenyalar 
que en “uns 20 dies” es podran 
manipular els explosius. 

Segons Vilà, es necessita l’au-
torització de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) per utilitzar 
aigua del Segre per refredar 
la màquina tuneladora que 
actuarà a la galeria. Les con-
seqüències per al trànsit van 
ser mínimes durant la jornada 
d’ahir. Els operaris el van re-
gular al llarg de tot el dia i van 
tallar un dels dos carrils com 
a prevenció per les roques que 
podien caure de la muntanya. 
L’afectació continuarà, previsi-
blement, fins al 30 de juny.

A la boca sud, les tasques de 
preparació de l’embocadura van 
acabar ja fa uns dies. S’han ins-
tal·lat malles al talús per impe-
dir la caiguda de roques quan 

Comença la perforació del túnel de 
Tres Ponts de la C-14 a Organyà
A l’espera de tots els permisos de l’Administració per abordar les voladures

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

comenci la perforació, que és 
prevista també per a aquesta 
mateixa setmana. L’empresa ja 
va explicar que la perforació 
del túnel es farà de forma si-
multània a les dos boques. Pa-
ral·lelament, continuen amb la 
construcció de drenatges per 
desviar l’aigua que pugui sortir 
de l’interior de la galeria, la pre-
paració d’esplanades adjacents a 
la carretera principal i la cons-
trucció d’un accés paral·lel a la 
carretera C-14.

Aran frega el ple  
per Setmana Santa

TURISME

❘ VIELHA ❘ Aran va fregar la 
plena ocupació per Setmana 
Santa, segons va explicar ahir 
la conselhèra de Turisme, An-
na Díaz, qui va apuntar que 
a l’estiu obrirà el centre d’in-
terpretació d’Artiga de Lin. A 
Lleida, l’ocupació va ser del 
95% (vegeu SEGRE d’ahir).

Més seguretat  
per als escolars

ALMACELLES

❘ ALMACELLES ❘ Almacelles ha 
pintat de verd un pas de vi-
anants a la ronda de Maria-
no Gomà per captar l’aten-
ció dels conductors i millorar 
així la seguretat dels nens i 
nenes que circulen cap a les 
escoles de la població.

Inicien la connexió 
de Senan per beure 
de les Garrigues

SERVEIS

❘ SENAN ❘ Les obres per a la con-
nexió de la xarxa d’aigua de 
boca de Senan a la Manco-
munitat d’Aigües de les Gar-
rigues començaran aquesta 
setmana. Segons l’alcaldessa, 
Carme Ferrer, les màquines 
van arribar ahir i s’espera la 
firma dels últims contractes 
per abordar els treballs. Se-
nan serà el primer munici-
pi de Tarragona que beurà 
d’Utxesa.

www.parquetsnadal.com

Per la compra de Quick Step 
durant el mes d'Abril
et regalem un kit de 
manteniment i neteja 

Quick Step


