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Adjudiquen el projecte de la variant
de la Pobla, soterrada un quilòmetre
El Govern inicia al març el desdoblament de l’Eix Transversal a Lleida

INFRAESTRUCTURES LES NOVES COMUNICACIONS

� LLEIDA � El ministeri de Foment
ha adjudicat la redacció del pro-
jecte de la variant de l’Eix Piri-
nenc (N-260) a la Pobla de Se-
gur a l’empresa Sercal SA per
490.050 euros. La firma adjudi-
catària disposarà d’un termini
d’un any i mig per projectar la
circumval·lació, que haurà de
tindre una longitud d’1,95 qui-
lòmetres. Gairebé la meitat del
traçat, un total de 935 metres,
transcorrerà a través d’un túnel,
segons va anunciar ahir el mi-
nisteri de Foment.

El projecte també haurà d’in-
cloure un viaducte de 120 me-
tres sobre el riu Flamicell, així
com una calçada de 7 metres
d’ample amb voreres d’1,5 me-
tres. L’adjudicació arriba des-
prés que el ministeri licités
aquest contracte amb un pressu-
post inicial de 605.000 euros,
cinc anys després que el Govern
central inclogués la redacció
d’informes previs en els pressu-
postos de l’Estat. Aquesta serà
la primera infraestructura que
l’Executiu construeix a l’Eix Pi-
rinenc des de la inauguració del
túnel d’Envinyà, l’any 1999.

S’ha de recordar que el Go-
vern central també treballa en el
traçat de la variant de Gerri de

L’assemblea informativa per a afectats per les expropiacions de la futura autovia A-14 a Alpicat.

la Sal, un tram que ha estat ob-
jecte d’oposició per part de
l’ajuntament i veïns de la zona,
perquè les primeres propostes
del ministeri de Foment reque-
rien l’enderroc de quatre cases
habitades al nucli del Comte.

D’altra banda, la Generalitat
preveu iniciar el desdoblament
del tram lleidatà de l’Eix Trans-
versal a partir del pròxim mes
de març, segons van explicar
fonts de PolíticaTerritorial. L’ini-
ci de la nova calçada arribarà un

any després de les dates inicial-
ment anunciades. La conselleria
va recordar que, actualment,
s’estan portant a terme treballs
de reposició de serveis afectats

per les obres, com línies elèctri-
ques i de telefonia, entre d’al-
tres.

Afectats per la N-230
En un altre ordre de coses, el

sindicat Unió de Pagesos va re-
unir ahir a Alpicat un centenar
d’afectats per les expropiacions
de Foment per a l’autovia de la
N-230 (A-14) en aquest munici-
pi. Foment va licitar les obres al
novembre amb un pressupost de
67,9 milions d’euros.
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El PP vol un servei de
radiologia permanent
� SORT � Els diputats per Lleida
del PP al Parlament, Jordi
Montanya i Rafael Luna, han
presentat una proposta en
què demanen al Govern de
la Generalitat implantar a
Sort un servei de radiologia
permanent.

Lleida, amb menys
senglars que Barcelona
� LLEIDA � Les últimes dades del
programa de seguiment dels
senglars a Catalunya, facili-
tats per MediAmbient, deter-
minen que Lleida és la pro-
víncia de Catalunya on hi ha
menys exemplars, amb una
densitat d’1 o 2 per cada 100
hectàrees.

CiU del Segrià demana
aplicar l’IPC real
� LLEIDA � El grup de CiU a
l’oposició del consell del Se-
grià demana en una carta di-
rigida al govern de PSC i
ERC i a tots els consellers
que es replantegi l’aplicació
de l’IPC del setembre (4,5%)
en els serveis del 2009 i apli-
car l’IPC real de finals d’any,
gairebé tres punts per sota.

Actuacions als rius Set,
Ondara, Sió i Corb
� LLEIDA � L’Agència Catalana de
l’Aigua actuarà a les riberes
dels rius Set, Ondara, Sió i
Corb per restablir-les després
del vendaval.

Un partit de
Fraga es refunda
demà per
vincular-se a CDC
Convergència de la
Franja de Ponent

POLÍTICA

� FRAGA � La formació política
Alternativa Cívica (Alcivi),
creada el 2007 per presentar
una candidatura a les elecci-
ons municipals a Fraga, cele-
brarà demà un congrés en
què votaran canviar el seu
nom pel de Convergència
Democràtica de la Franja de
Ponent i vincular les seues
activitats amb el partit Con-
vergència Democràtica de
Catalunya (CDC) a través
d’un conveni de col·labora-
ció.

Fonts del partit fragatí van
assenyalar que el congrés té
com a finalitatat “refundar”
la formació política i ampliar
el seu camp d’acció a tots els
municipis de la Franja, “des
de la Ribagorça aragonesa
fins a la comarca del Matar-
ranya”. “Canviarem els nos-
tres estatuts, però continua-
rem sent un partit i no ens in-
tegrarem a l’estructura de
CDC”, van puntualitzar les
mateixes fonts.

El secretari general adjunt
de Convergència Democràti-
ca de Catalunya, Felip Puig,
assistirà al congrés a la capi-
tal del Baix Cinca.

� LLEIDA � L’ajuntament de Ribera
d’Urgellet tramita el projecte
d’un abocador de runa prop dels
nuclis de Sauvanyà i Torà de
Tost, amb una superfície d’unes
20 hectàrees i capacitat per a
uns 250.000 metres cúbics de
residus de la construcció. Així
ho van indicar fonts municipals,
que van assenyalar que l’expe-
dient ha iniciat el procés d’expo-
sició pública després que l’em-
presa promotora i l’associació
de propietaris de la Mancomu-
nitat de Tost Sant Germe pre-
sentessin la proposta al consis-
tori. L’alcalde del municipi,An-
toni Capdevila (CiU), va expli-
car que “no és partidari”
d’aquesta instal·lació, si bé
l’ajuntament està obligat a tra-
mitar-ne l’expedient.

El projecte d’aquest abocador
va rebre ahir crítiques de l’asso-
ciació ecologista Ipcena, el por-
taveu de la qual, JoanVàzquez,

va lamentar el “desgavell”
d’abocadors i explotacions mi-
neres a l’Alt Urgell i, especial-
ment, a Ribera d’Urgellet.
Vàzquez també va criticar
l’existència de nous projectes al
municipi per a l’extracció de mi-
nerals. En concret, va manifes-
tar el seu rebuig que l’empresa
Knauf vulgui explotar jaciments
de guix a la zona (vegeu SEGRE
del passat 16 d’octubre).

Ipcena, l’Associació en defen-
sa de l’Alt Urgell (Adeau) i l’as-
sociació de veïns de Castellar de
Tost van anunciar que presenta-
ran al·legacions juntament amb

Tramiten un abocador de
runa de 20 hectàrees a
Ribera d’Urgellet

MEDI AMBIENT EXPLOTACIONS MINERES

La zona que ha d’acollir la nova explotació minera de guix.

set entitats més al departament
de Medi Ambient per reclamar
que no atorgui permís per a una
nova explotació minera a la zo-
na, on cinc empreses més ja por-
ten a terme extraccions de gra-
va.Argumenten que aquesta ac-
tivitat tindrà un fort impacte
ambiental i paisatgístic.Així ma-
teix, van criticar que el projecte
“es tramiti de forma aïllada,
sense tindre en compte que ja hi
ha diverses graveres als vol-
tants”. Els contraris al projecte

van indicar que ja han recollit
700 firmes en contra de l’explo-
tació.

L’associació Adeau, per la se-
ua part, va reiterar la seua pre-
ocupació davant de la possibili-
tat que l’aeròdrom de la Seu
d’Urgell s’ampliï per convertir-
se en un aeroport, i va afirmar
que ampliar la pista requerirà
usar runes per modificar el re-
lleu del sòl, cosa que, segons
ells, equival a “un nou aboca-
dor”.

EXPLOTACIÓ DE GUIX

Els opositors a l’explotació

de guix a Ribera d’Urgellet

han recollit 700 firmes en

contra del projecte


