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La Diputació convoca per
dimarts que ve la Plataforma
de la línia Lleida-Manresa
La Diputació convoca per dimarts 18 de febrer, a partir de
les 9.00 hores, la reunió de la
Plataforma per la millora de la
línia de tren Lleida-Manresa, tal
com va anunciar el president de
la Diputació, Joan Talarn. Les novetats respecte a les anteriors
trobades és que s’incorporen a
la taula de treball el subdelegat
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Enllestiran a la primavera
les galeries secundàries
del túnel de Tresponts
Preveuen reobrir per Pasqua la
C-13, afectada per esllavissades
L’excavació de les dues
galeries d’emergència
del túnel de Tresponts,
treballs que formen part
de la millora integral de
la carretera C-14 entre
Organyà i la cruïlla d’accés
al nucli de Montan de Tost,
estarà completada aquesta
primavera.
Organyà
ACN
Així ho va dir ahir el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, que va visitar les obres
i va poder comprovar que s’ha
enllestit la que queda més a prop
de la boca sud, de 427 metres de
llargada. Pel que fa a la mobilitat
a la C-13 entre Rialp i Llavorsí, on
des del 29 de desembre s’hi dona
pas alternatiu en un tram on es
va produir una esllavissada, Gavín calcula que abans de Setmana
Santa s’haurà recuperat la circulació pels dos carrils de la via.
El secretari d’Infraestructures
i Mobilitat, Isidre Gavín, va assegurar que s’estan complint els
terminis previstos per executar
les obres del túnel de Tresponts
i que aquest estarà operatiu a finals d’aquest any. En aquest sentit, va explicar que un cop excavades les dos galeries d’evacuació,
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aquesta primavera, es podrà retirar part de la maquinària més
pesada que s’ha utilitzat per dur a
terme aquestes tasques. D’aquesta manera, va descartar que la renúncia de l’empresa que s’encarregava de les voladures, fet que
va obligar a buscar-ne una altra
per acabar els treballs, hagi suposat cap alteració del calendari
inicial.
Pel que fa a la galeria principal,
Gavín va detallar que s’estan acabant les rases per on s’instal·laran
les canonades que faran la funció
d’evacuació d’aigües i que també
s’ha recobert amb aïllant la part
superior. Aquests darrers treballs

també s’han dut a terme al túnel preexistent, que s’ha ampliat
i on pràcticament només queda
enllestir l’enllumenat i asfaltar.
Finalment, va recordar que la millora de la C-14 en aquest punt,
que ha comportat una inversió
de 35,4 milions d’euros, suposarà passar d’una calçada de set a
deu metres d’ample i guanyar en
seguretat i comoditat, ja que la
via actual és estreta i sinuosa en
aquest tram. Sobre la reobertura
dels dos carrils de la C-13 al punt
on el 27 de desembre es va produir una esllavissada, Gavín va dir
que el pas alternatiu no s’allargui
més enllà de Setmana Santa.

del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, i el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Isidre
Gavín. Durant la reunió s’analitzarà el seguiment i l’avaluació de
les accions realitzades fins ara,
la priorització i el calendari d’accions a dur a terme, així com la
valoració de nous mecanismes
de coordinació.

El CAP d’Oliana obre una
nova consulta per combatre
l’addició al tabaquisme
El Centre d’Atenció Primària
d’Oliana ha estrenat aquest febrer una consulta antitabac dirigida a tota la població que vulgui
deixar de fumar. La consulta, liderada per la doctora Carla Nassarre i la infermera Núria Gardeñes, obre tots els dimecres
de 13.00 a 14.00 hores. La consulta estarà centrada en la guia
dels quatre passos per deixar de
fumar i oferirà als usuaris asses-

sorament farmacològic, visites
programades al llarg d’un any,
suport emocional i tècniques de
motivació. L’evidència dels efectes perjudicials del tabac sobre
la salut és “inqüestionable”. El
tabaquisme és la primera causa
de mort prematura a tot el món
i un important factor de risc cardiovascular. Per aquest motiu,
s’ha valorat la necessitat de posar en marxa aquesta consulta.

Lleida promociona
la neu, la natura i
la cultura al mercat
turístic d’Israel

Escepticisme dels
comuns amb el
govern pels comptes
de la Diputació

El Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida promociona al mercat d’Israel l’oferta
de natura, turisme actiu, neu i
cultura del Pirineu de Lleida, en
el marc de la Fira Internacional
dels Mercats Turístics de la Mediterrània, que se celebra a Tel
Aviv, capital d’Israel. El Patronat participa a la IMTM per desè any consecutiu sota la marca
Pirineus.

El grup d’En Comú Podem manté el seu “escepticisme” després de la reunió amb l’equip
de govern de la Diputació pels
pressupostos. Argumenten que
no “veiem reflectida cap de
les nostres reivindicacions al
pressupost, enviades a l’equip
de govern de fa un mes”. Tanmateix, afirmen que “ens mostrem receptius i recollim la voluntat de cercar el consens”.

