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INFRAESTRUCTURES OBILITAT 

La Generalitat té en marxa obres en cinc 
carreteres de Lleida per més de 10 milions 
La variant d'Artesa de Segre, que obrira a finals de desembre, s'emporta la inversió més elevada, amb 
5,2 milions 11 - 3 

X. RODRfGUEZ 1 C.S. 
1 LLEIDA 1 La conselleria de Ter
riton té actualment en marxa 
obres en cinc carreteres de Llei
da i inverteix més de 10 milions 
d'euros en aquests treballs. La 
variant d'Artesa de Segre s'em
porta la partida més elevada, 
5,2 milions, i obrira-al transit 
a finals de desembre, segons 
van assegurar fonts del depar
tament. La ronda comptara amb 
1,1 quilometres de longitud i 
és la primera fase de la millora 
de l'eix de Comiols, que uneix 
aquest municipi de la Noguera 
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LA DADA 

M ESOS TANCAT 

El túnel de Tresponts esta tan
cat des del21 de setembre i no 
hi ha data pera la reobertura 
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LESCLAUS 

Obres en cursa lleida 
1 La Generalitat esta executant 
obres en cinc carreteres per 
un import de més de 10 mili
ons d'euros. Són les variants 
d'Artesa de Segre i la Granja 
d'Escarp, la millora de l'accés a 
Port del Comte, la renovació del 
ferm de la C-14 a Organya i l'es
tabilització de talussos a la C-13 
a Cama rasa. 

Tresponts, encara tancat 
1 El túnel de Tresponts, a la C-14 
a I'Ait Urgell, porta tancat més 
de dos mesos després que el21 
de setembre se'n desprengués 
un deis ventiladors. Fonts de la 
Generalitat van assegurar ahir 
que encara no hi ha data per 
a la reobertura de la galeria. 
Els vehicles han de circular per 
l'antiga carretera, que va que
dar fora de servei quan es va 
estrenar el túnel. 

Vista aeria de les obres de la variant de la Granja d'Escarp. 
C-26 al Solsones 

amb Isona i Conca Delia, al Pa
llars Jussa. 

Així mateix, la Generalitat 
esta actuant en la variant de la 
Granja d'Escarp, que compta 
amb un pressupost d'1,44 mi
lions d'euros. Té una longitud 
de 600 metres i unira la rotonda 
d'accés a aquest municipi del 
Baix Segre i la via local que va 
cap a Maials. L'alcalde, Manel 
Solé, va explicar que esta pre
vist estrenar-la passat el pont 
de Puríssima. Aquesta ronda 
evitara el pas del trfmsit pesant 

pel centre de la població i forma 
part de la futura carretera que 
unira la Granja d'Escarp amb 
Riba-roja d'Ebre, de gairebé 30 
quilometres. 

Territori també té en marxa 
les feines per millorar l'accés a 
Port del Comte, que suposen 
una inversió d'1,5 milions. En 
aquest cas, des de la conselleria 
van destacar que les obres aca
baran la proxima primavera, 
encara que fonts de l'estació 
del Solsones van assenyalar 
que no afectaran la circulació 

Reunió sobre esports d'aventura • L'Associació d'Empreses d'Es
ports d'Aventura del Sobira va mantenir dilluns una reunió de 
treball amb el delegat del Govern al Pitineu, Josep Castells, i li 
van traslladar la situació del sector i els projectes de futur. 

deis esquiadors. A l'Alt Urgell, 
la Generalitat porta a terme la 
millora del ferro de la C-14 a 
Organya, a la qua! destina 1,07 
milions d'euros. En aquesta 
mateixa carretera, el túnel de 
Tresponts esta tancat des del 
21 de setembre per reparacions 
després que es desprengués un 
deis ventiladors. De moment no 
hi ha data pera la reobertura, 
encara que quan es reprengui 
el transit s'aixecara la restricció 
que limitava la velocitat maxi
ma als 60 quilometres per hora 

ENTITATS JUTS 

i els vehicles podran circular a 
80 (vegeu les claus). A la C-14 
també esta en obres el túnel de 
Montant de Tost i es preveu que 
obri divendres. Finalment, Ter
ritori esta estabilitzant els talus
sos de la C-13 a la Font de les 
Bagasses (Camarasa). El Govern 
destina 850.000 euros a aquesta 
actuació, que estara acabada 
aquest hivern. Les obres, que 
van comenc;ar fa un mes, van 
comportar talls intermitents de 
carretera durant els primers di
es de treballs. 

1 El secretari de Mobilitat i ln
fraestructures, Marc Sanglas, 
va anunciar ahir que impulsen 
un projecte pera un nou corre
dor que un ira la C-26 i la B-420 
per millorar el recorregut entre 
Naves (Solsones) i Montmajor 
(Berguerda). 

Cadenes a Aran 
1 Les nevades seguien obligant 
ah ir a circular amb cadenes al 
port de la Bonaigua i l'accés al 
Pla de Beret. 

Projedes a les Garrigues i I'Ait Urgell 
per combatre la despoblació. 
1 LLEIDA 1 Dos iniciatives per 
combatre la despoblació rural 
del municipi de Josa i Tuixent, 
a l'Alt Urgell, i el consell de les 
Garrigues han estat premiarles 
per l'Associació Catalana de 
Municipis (ACM) en el marc 
del projecte Arrelament al 
territori. Rebran 14.000 eu
ros cadascun per desplegar un 
pla pilot que ajudi a fixar po
blació als respectius territoris. 
L'entitat municipalista ha es
collit quatre projectes contra 

la despoblació en municipis 
de menys de 2.000 habitants 
i en comarques que pateixen 
aquesta problematica. Als 
dos de Lleida, s'afegeixen un 
a l'Alt Camp i un altre a la Ter
ra Alta. 

El projecte de Josa i Tuixent 
consisteix a crear una nova zo
na lúdica i esportiva d'aigües 
amb serveis d'aromaterapia 
vinculat a l'espai de les Tre
mentinaires de Tuixent. Ha 
de servir per complementar 

l'actual oferta turística del mu
nicipi i contribuir a potenciar 
l'arrelament a la vall de Tui
xent i l'entorn. 
• Perla seua part, el projecte 
de les Garrigues incideix en 
la necessitat de dotar d'eines 
els agents locals per desenvo
lupar una taula de treball i de
bat sobre com afrontar el futur 
empresarial de la comarca des 
del punt de vista industrial i 
turístic, albera que es reactiva 
l'associació de turisme. 

rcolomina
Resaltado


	S202211301

