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Tràmits per a les
obres del reg
de Peramola

Imatges dels operaris treballant a l’interior de la galeria del túnel de Tres Ponts, a la C-14.

Excaven Tres Ponts pels dos costats

Les voladures per excavar el túnel de la carretera C-14 a Organyà avancen a la boca nord
|| S’efectuen dos detonacions al dia, que permeten avançar quatre metres cadascuna
c. sans

❘ la seu d’urgell ❘ Els treballs amb
explosius per perforar el túnel
de Tres Ponts, a la carretera
C-14 entre Organyà i Montant
de Tost, avancen a bon ritme
i els tècnics han començat a
treballar aquesta setmana a
la boca nord. El ritme de l’excavació, tal com van informar
a l’inici dels treballs des de la

conselleria de Territori, és de
4 metres per voladura, la qual
cosa dóna una mitjana de 8
metres per dia, aproximadament. L’empresa especialitzada en explosius fa cada dia dos
detonacions, una al matí i una
altra a la tarda, que obliga a
realitzar talls de trànsit de 10
minuts. S’ha de recordar que
l’obra va començar a finals del

2017 i la previsió és que el túnel entri en servei el 2020, tres
anys després. Quant a la perforació, tècnics de la conselleria
apunten que durarà vuit mesos i està previst que la calada
(punt de trobada de les dos boques) es produeixi aquest estiu.
Les detonacions van començar
el 18 de desembre i abans de
les festes de Nadal ja s’havien

excavat sis metres de galeria.
Ara, les màquines avancen a
més bon ritme i ho fan de forma
simultània per les dos boques.
Aquestes obres suposen una
inversió de 35,4 milions d’euros
i comporten la construcció d’un
tram pràcticament nou de tres
quilòmetres de la C-14 i el túnel comptarà amb una longitud
d’1,3 quilòmetres.

Canonada de la primera fase.

❘ peramola ❘ La segona fase de
les obres dels regs de Peramola i Bassella està pendent
de l’adjudicació dels treballs
i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) té previst
obrir les ofertes de les empreses per a la segona fase el
pròxim dia 22 de febrer. Les
tasques per a la instal·lació
de la canonada des de l’embassament d’Oliana, que van
comptar amb un pressupost
que ascendia a un total d’1,7
milions, van acabar el mes
de març passat i ara la CHE
té previst invertir-hi 2,7 milions més.

Avança el desplegament
de la fibra òptica
❘ lleida ❘ La Diputació va acollir ahir la presentació del
projecte d’implantació de
fibra òptica al territori, que
beneficiarà els 231 municipis
i 178 polígons de Lleida. La
corporació ultima un conveni amb el Centre de Telecomunicacions per concretar
el desplegament, en el qual
la corporació invertirà deu
milions d’euros.

La mancomunitat de
Cardós fitxa un tècnic
❘ esterri ❘ La mancomunitat de
municipis de la Vall de Cardós, formada per Esterri de
Cardós, Lladorre i Vall Cardós, ha contractat a través
del SOC un agent d’ocupació
i desenvolupament local per
tal que es dugui a terme el
pla de desenvolupament local entre els municipis.

Concentració en
record dels Jordis
❘ tàrrega ❘ Unes 150 persones
es van concentrar ahir a la nit
al Pati de Tàrrega coincidint
amb els 15 mesos de l’empresonament dels Jordis per reivindicar de nou la llibertat
dels presos polítics. S’hi va
sumar una altra en contra de
les detencions produïdes durant la jornada d’ahir (vegeu
la pàg. 17), informa S.T.

