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Acaba l’excavació de l’interior
del Túnel de Tresponts que uneix
Organyà amb Montant de Tost

L’Aran se suma al
projecte de la ‘nova
economia’ pels
pobles de muntanya
El govern del Conselh Generau
d’Aran s’ha adherit al document de bases, promogut per
la Societat d’Estudis Bascos i
el Comissionat per al repte demogràfic del Govern d’Astúries,
per a col·laborar en la recerca
de solucions al problema de la
despoblació i l’abandonament
rural. Aquesta adhesió va ser
aprovada aquesta setmana per
unanimitat al ple del Conselh.

L’obra millora tres quilòmetres del traçat de la C-14
Lleida
redacció
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va visitar
ahir les obres de condicionament
de la C-14 entre Organyà i Montant de Tost (amb l’interior del túnel ja excavat), l’Ajuntament d’Organyà i l’aeroport d’Andorra-la
Seu, i es va reunir també amb
l’arquebisbe de la Seu i Copríncep
d’Andorra, Joan Enric Vives.
Calvet va recórrer les obres
del condicionament de la C-14
amb motiu de la culminació de
la perforació de la galeria nord
d’evacuació del túnel de Tresponts. Amb aquesta fita finalitzen
els treballs d’excavació subterrània inclosos en aquesta actuació pressupostada en 35 milions
d’euros. Aquesta obra representa “una millora per a la mobilitat

FOTO: Territori / Calvet va visitar ahir les obres del Túnel de Tresponts

i la connectivitat de l’Alt Urgell” i
suposa “una millora de la seguretat i del confort”, va dir el con-

seller Calvet. A l’interior del nou
túnel de Tresponts, continuen les
tasques d’impermeabilització i

d’execució dels sistemes de drenatge i ja han començat els treballs de revestiment mitjançant
un carro autoportant que es va
instal·lar a la boca sud del túnel
el mes passat. En paral·lel, Calvet
va signar el conveni per desenvolupar el sector industrial Vilansats, a Organyà. Aquest sector
vol resoldre la manca de sòl per
a activitats econòmiques a l’àrea
funcional econòmica de la Seu i
Andorra, i estimularà la inversió a
nivell comarcal.
D’altra banda, la Generalitat va
presentar ahir un paquet d’ajudes en polítiques de muntanya
per valor de més de 6 milions que
inclou des d’ajudes en matèria
d’accessos a nuclis de població,
ajudes per estacions d’esquí alpí
i nòrdic i recursos per al manteniment hivernal viari.

Bossòst preveu que
a la tardor s’iniciarà
el desplegament
de la fibra òptica
Bossòst i Orange han arribat a
un acord per extendre la fibra
òptica al municipi, una posada
en servei que es preveu per la
tardor d’enguany. D’aquesta
manera, s’avança la cobertura
a la població, que s’havia planificat pel 2023. L’alcalde de Bossòst, Amador Marqués, va dir
que ara tenen una pobre connexió i que cal millorar-la (i més
en temps de teletreball).

Ponent té una de les taxes
més altes de natalitat del
país i el Pirineu, la més baixa
Les comarques gironines són
l’àmbit territorial de Catalunya
amb més natalitat durant l’any
2019, amb un 8,5%, seguides
per les Centrals i Ponent, amb
8,2% cadascuna. La taxa de natalitat més baixa es registra a
l’Alt Pirineu i Aran (6,4%), segons
les dades de l’IDESCAT fetes públiques ahir. D’altra banda, el

nombre de naixements a Catalunya el 2019 va ser de 60.958,
el que representa una reducció
del 4,1% en relació a les dades
definitives del 2018. Marc (622)
continua sent, un any més, el
nom més freqüent entre els
nens, i Júlia (516) és, per tercer
any consecutiu, el nom que més
trien els pares per les nenes.

Ajuntament
de Naut Aran
ANUNCI
Assumpte: Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament
del municipi de Naut Aran a l’àmbit de la UA-1 i dels sòls adjacents del nucli d’Arties.
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Les obres d’accés a l’Escola Alba estaran
gairebé enllestides a finals del mes d’agost
Les obres d’accés a l’Escola Alba
de Lleida, que incorporen un pas
subterrani perquè els vehicles
que arriben al centre procedents
de Lleida no hagin de fer un gir
a l’esquerra, estaran pràcticament enllestides a finals del mes
d’agost. Actualment ja es desvia

el trànsit pel carril lateral que servirà per incorporar-se una altra
vegada a la carretera C-12 per la
dreta per la gent que surt de l’escola. En paral·lel ja s’ha excavat la
part del túnel d’accés pels vehicles que accediran a l’escola des
de Lleida i que passaran just per

sota de la C-12 entre Lleida i Balaguer. El Departament de Territori
treballa amb la previsió que les
obres estiguin enllestides quan
comenci el curs escolar el pròxim
mes de setembre, tot i que segurament ja estaran gairebé enllestides a finals del mes que ve.

El Ple de l’Ajuntament de Naut Aran, en sessió ordinària, de data 18 de juny de 2020,
entre d’altres va acordar:
Aprovació inicial de la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament del
municipi de Naut Aran a l’àmbit de la UA-1 i dels sòls adjacents del nucli d’Arties.
Primer.- Aprovar
(Sra. Echazarra).

inicialment la proposta de MODIFICACIÓ DE LA UA 1 ARTIES

Segon.- Aprovar l’exposició publica d’aquest acord en el BOP, Diari La Mañana, en
eBando, pàgina web municipal: www.nautaran.org i en el tauler d’anuncis municipal
per possibles al·legacions o reclamacions al mateix.
En cas de no presentar-se cap al·legació es consideraria aprovat provisionalment.
Tercer.- Donar trasllat al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida per tal de sol·licitar
els informes sectorials pertinents.
Salardú, Naut Aran, a 15 de juliol de 2020.
L’alcalde, César Ruiz Canela Nieto.

