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La 'consellera' Mas reivindica 
la agricultura en Sant Josep, 

FOTO: Núria García I La 'consellera' de Economia, Natàlia Mas, inauguró ayer el150 aniversario de la Fira de Sant Josep de Mollerussa 

Auguran menos heladas 
en Lleida pero mós fuertes 
1 Los meteorólogos alertan en Mollerussa que subiró la temperatura media 1 PAG 2
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La floración ofrecera 
todo su esplendor 
este fin de semana en 
los campos de Aitona 
Los campos de frutales de Aitona 
viven este fin de semana el pun
to algido de la campaña de flora
ción. El municipio se transforma 
en un gran mar rosa, que atrae a 
miles de visitantes para contem
plar su paisaje espectacular. 
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FOTO: Àlex López (De Foto) I Un autocar 
lleno de visitantes cruza los campos florides 
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FOTO: LM./ Mary Bometón 
fa lledó ayer a los 76 años 

Muere la locutora 
Mary Bometón, la 
voz histórica de 
la radio en Lleida 
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Las violaciones 
se disparan un 
28% en unaño 
y aumentan los 
ciberdelitos 
Las violaciones aumentaron 
un 28,6% en Lleida durante 
el 2022, según la estadística 
del Ministerio del Interior, que 
también indica que se regis
traran 54 agresiones sexuales 
con penetración. 
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La mejora del 
Eix de Corniols 
estara acabada 
a finales de año 
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El ICG Força 
Lleida pierde en 
el primer. partido 
sin Carrera 
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F '"'U: Aj. Agramunt I Senyal a la 
C-14 al seu pas per Agramunt 

Nous senyals 
lluminosos 
a Agramunt 
per reduir 
la velocitat 
Agramunt ha instaHat dos sen
yals lluminosos (amb led solar) 
a l'entrada del municipi. Con
cretament, es tracta de dos 
senyals de velocitat de limita
ció a 50 quilòmetres per ho
ra a l'entrada d'Agramunt a la 
C-14 al seu pas pel tram urbà. 
La pantalla que incorporen els 
senyals, que indica la velocitat 
del vehicle, és per conscienciar 
que s'ha de reduir la velocitat. 
Aquests senyals són molt més 
visibles a la nit que un senyal 
normal gràcies a la lluminositat 
que desprenen els leds incor
porats. La instaHació ha anat a 
càrrec del Departament de Ca
rreteres de la Generalitat des
prés d'haver atès una reivindi
cació des de fa molt temps de 
l'Ajuntament d'Agramunt, que 
continua mantenint reunions 
amb la Generalitat amb l'ob
jectiu de millorar la seguretat 
a la intersecció de la C-14 amb 
I'LV-3025. 
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El projecte de millora de l'Eix 
de Corniols, entre Folquer i 
Isona, estarà a finals-d'any 
La variant d'Artesa de Segre entra en servei i 
Territori preveu iicitar noves obres aquest estiu 
la millora de l'Eix que 
representa l'accés principal 
al Pallars des de l'àrea de 
Barcelona, comptarà amb 
una inversió estimada d'uns 
180·mi1Jons d'euros. 
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El projecte del tram que uneix 
el nucli de Folquer i Isona i Con
ca Dellà (Pallars Jussà) es lliurarà 
durant el quart trimestre d'en
guany. Això permetrà donar un 
impuls a aquesta actuació. De fet, 
ahir divendres va entrar en ser
vei la variant d'Artesa de Segre 
(Noguera), d'1,1 quilòmetres. la 
previsió és que aquest estiu es 
licitin obres entre els nuclis del 
Pont d'Alentorn i Vall-llebrera. Al 
segon semestre de 2024 es farà el 
mateix des d'aquest punt i fins a 
Folquer. Pel tram comprès entre 
el nucli de Folquer, a Artesa de 
Segre, i Isona i Conca Dellà, s'es
tima una inversió de 129 milions 
d'eures, tenint en compte que 
és el més complex de tot l' Eix, 
ja que és punt on hi ha el Coll de 
Corniols. En aquests 13,3 quilò
metres de la C-1412b és farà una 
actuació més "contundent", tot 
incloent-hi túnels i viaductes. Pel 
que fa als 15 quilòmetres que se
paren Artesa de Segre i Folquer, 
els treballs consistiran en candi-

FOTO: Departament Territori/ Posada en funcionament ahir de la variant d'Artesa de Segre 

donar el traçat actual, eixamplant 
la calçada fins al nou metres, mi
llorant algunes corbes i, possible
ment, fer una variant al seu pas 
pel nucli de Montargull. 

També es preveu actuar en el 
pont que hi ha a Pont d'Alentorn, 
el qual incorporarà una passera 
per a vianants i el pas de bicicle-

tes. les primeres obres que es li
citaran corresponen al tram entre 
aquest nucli i el de Vall-llebrera, 
amb un pressupost de 14 milions 
d'eures. Mentre, al segon semes
tre de 2024 es licitarà la segona 
fase. El conseller de Territori, Juli 
Fernàndez, va refermar "el com
promís del Govern amb els ciu-

tadans i les ciutadanes del Pallars 
Jussà, del Pallars Sobirà i de la No
guera, amb la millora d'aquest Eix 
perquè hi hagi una millor inter
connexió entre aquestes comar
ques i també amb la millora de 
l'accessibilitat cap al Pirineu", tant 
des de la Catalunya Central com 
des de l'àrea de Barcelona. 
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