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El Segarra-Garrigues i el Túnel de
Tres Ponts copen la inversió dels
pressupostos del 2020 per Lleida
Els recursos del Govern de Catalunya per la demarcació passa
dels 69,5 milions del 2017 als 113,7 previstos per aquest any
Lleida
REDACCIÓ
Els projecte de pressupostos de la
Generalitat per la demarcació de
Lleida destina gairebé el 25% de
la inversió al Segarra-Garrigues,
mentre que el Túnel de Tres Ponts
(ja en construcció) i els projectes
de millora pel tren de la Pobla copen les partides més importants
en uns comptes que passen dels
69,5 milions d’euros del 2017 als
113,7 d’enguany.
Com ja és habitual, la inversió
pel Segarra-Garrigues copa una
quarta part del pressupost destinat a la demarcació de Lleida.
En concret, 24,3 dels 113,7 milions pressupostats se’ls emporta
el canal. La major part del pastís, 18 milions d’euros, són pel
conveni amb Acuaes, l’empresa
constructora del canal principal
i de la presa de l’Albagés, pel finançament de la part de l’obra
que corresponia als regants i que
va assumir la Generalitat. D’altra
banda, la inversió pel regadiu de
la xarxa secundària, per estacions
de bombeig i per les mesures correctores per la recuperació dels
sistemes naturals de l’embassament de l’Albagés, s’endú 6,3
milions d’euros. Pel que fa a regs
també es preveuen 1,6 milions
per la darrera fase de la concentració parcel·lària a l’Algerri-Balaguer i 1,9 milions per la modernització del Canal de Pinyana.
En el camp de l’educació, el
projecte de pressupostos preveu 767.458 euros per començar
l’Escola de Pinyana i 2,2 milions
per l’Institut Joan Solà de Torrefarrera. També hi ha 554.067
euros per l’ampliació de l’Escola
Ramon Faus Esteve de Guissona
i 829.825 euros per l’ampliació i
adequació de l’Institut de Guissona. D’altra banda es reserven
més de mig milió d’euros per la
construcció dels nous accessos a
l’Escola Alba des de la C-12. En el
camp del patrimoni s’han pressupostat 730.000 euros per la restauració de la Seu Vella mentre

OBRES PRINCIPALS
SEGARRA-GARRIGUES
Un cop més la
infraestructura de reg
és la que més diners rep
amb uns 24,3 milions
d’euros.
TÚNEL DE TRES PONTS
La C-14 entre Organyà
i Montsant de Tost
s’endú una inversió
de 10,7 milions per la
construcció del túnel de
Tres Ponts.
TREN DE LA POBLA
La línia de tren de Lleida
a la Pobla de Segur
acumula inversions per
valor de 7,9 milions en
tota la infraestructura.
CENTRE DE PINYANA I
TORREFARRERA
El projecte del nou INS
Joan Solà de Torrefarrera
rep 2,2 milions i l’Escola
de Pinyana, 767.458
euros. També es farà
l’accés a l’Escola Alba.
FOTO: Oriol Bosch (ACN) / El Segarra-Garrigues s’emporta gairebé el 25% del pressupost per la demarcació

que la inversió més quantiosa pel
sector sanitari serà per la reparació de maquinària per l’Hospital
Santa Maria (1,4 milions d’euros). L’ampliació del bloc quirúrgic
de l’Arnau comptarà amb 81.517
euros enguany, amb 2,03 milions
l’any 2021 i amb 4,7 i 5,7 milions
en els següents exercicis. Pel que
fa al sanejament, el Govern destinarà 5 milions d’euros pel col·lector de Torre Serona i Torrefarrera,
4,3 pel de Vilanova de Segrià i 1,7
pel d’Artesa de Lleida i Puigverd.
Una altra de les infraestructures que tindrà una important partida pressupostària és la línia de

la Pobla, amb un total de 7,9 milions d’euros invertits al Segrià, la
Noguera i el Pallars Jussà. Aquesta inversió inclou la millora de les
vies (2,9 milions), dels passos a
nivell (2 milions), dels túnels (1,4
milions), i altres conceptes com
material (599.000 euros), recanvis (180.000 euros), immobilitzat,
senyalització i aplicacions informàtiques. Les estacions de tren
de la línia, però, només suposen
una inversió de 180.000 euros del
total previst per aquest àmbit.
En l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran,
la partida més important se l’endú el condicionament del tram de

la carretera C-14 entre Organyà i
Montant de Tost, concretament
en la zona -actualment en execució- del túnel Tres Ponts (punts
quilomètrics 163,200 a 166,520),
amb una inversió de gairebé 10,7
milions d’euros. La previsió per als
anys 2021 i 2022 contempla també un pressupost de 8 i 3 milions
d’euros, respectivament, per a
aquest mateix tram.
L’altre projecte que aconsegueix una partida gran és la millora de la C-28, amb un total de
7,1 milions d’euros, i una previsió
de’1,4 milions per a l’any 2021. El
pressupost d’aquest 2020 inclou

el condicionament de la via entre
Salardú i Baqueira i la Bonaigua
entre la corba de Tonyon i el límit
comarcal entre l’Aran i el Sobirà, a
més de l’eixamplament i millora
del traçat a Baqueira i entre Baqueira i el límit comarcal. La tercera actuació inclosa dins d’aquesta
partida són les viseres antiallaus
al tram Baqueira-Vall de la Ruda.
El Govern dedica també 4,3
milions d’euros per a la construcció del Centre d’Atenció Primària
(CAP) de la Seu d’Urgell, i una partida d’1,1 milions d’euros per a la
reforma i obres de reposició de
l’Hospital del Pallars de Tremp.

