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Tàrrega redueix a lameitat
el trànsit per l’antiga N-II
Des que va ser reformada, i preveu més mesures per rebaixar-lo
més ||Hihaurà140placesd’aparcamentendos rotondesd’accés

MUNICIPISURBANISME

La rotonda de la plaça Riambau, on ja aparquen vehicles, podrà acollir fins a 70 cotxes.

XAVIER SANTESMASSES

REDACCIÓ
❘ TÀRREGA ❘ La travessia de l’anti-
ga N-II al seu pas perTàrrega
s’ha desfet en els últims anys
de prop de la meitat del trànsit
que la utilitzava abans de ser
reformada. Les obres de la tra-
vessia es van estrenar a l’octu-
bre del 2010 i van convertir la
principal artèria deTàrrega en
un carrer semivianal i amb ve-
locitats màximes de 30 quilò-
metres per hora per als vehi-
cles.

Malgrat tot, un estudi de mo-
bilitat ha revelat que el trànsit
per aquesta via encara és ex-
cessiu, motiu pel qual l’ajunta-
ment ha planejat prendre no-
ves mesures per incentivar el
pas de vehicles per altres car-
rers alternatius. Per exemple,
el carrer Segle XX (paral·lel a
les vies del tren), on s’elimina-
rà la fila d’aparcaments en un
dels dos sentits de la marxa per
millorar la fluïdesa del tràn-
sit.Aquesta actuació es porta-

rà a terme col·locant fites a la
calçada, de moment, per falta
de pressupost, segons el regi-
dor Carles Pascual.

També es modificarà la regu-
lació dels semàfors en aquest
i altres carrers alternatius a la
N-II. Pascual va avançar, a més,
que el consistori preveu regu-
lar l’aparcament a les dos ro-
tondes d’entrada aTàrrega per
la N-II, on s’habilitaran un to-
tal de 140 places d’estaciona-
ment.

E. FARNELL
❘TÉRMENS ❘ L’ajuntament deTér-
mens destinarà 490.000 eu-
ros per connectar-se a la xar-
xa de subministrament d’ai-
gua de la Mancomunitat de
Pinyana. Per fer-ho, el consis-
tori ha renunciat a les obres
de climatització del pavelló
municipal i la urbanització
de diversos carrers del muni-
cipi, per destinar les ajudes
del PUOS a la connexió amb
la xarxa de proveïment de Pi-
nyana. L’alcalde, Francesc
Sangrà, va explicar que l’ac-
tuació preveu la connexió des
del polígon de la Noguera de
Térmens fins al dipòsit deVi-
lanova de la Barca, que

aquest mateix any s’ha con-
nectat a la xarxa de proveï-
ment procedent de SantaAn-
na. “Esperem que a mitjans
del 2013 les obres de conne-
xió estiguin finalitzades i pu-
guem disposar de la nova cap-
tació per acabar així amb el
subministrament del canal de
Balaguer, que tants proble-
mes ens ha donat”, va dir
Sangrà.Així mateix, va des-
tacar que han sigut moltes les
vegades que l’actual captació
ha provocat problemes.“Fins
i tot hem hagut de prohibir el
consum d’aigua per l’aug-
ment de plaguicides, que su-
peraven el límit establert per
la normativa”, va apuntar.

Térmens dóna prioritat
a la connexió amb
Pinyana per proveir-se’n

SERVEISAIGÜES

Simulacre d’incendi a la central de Canelles
❘ OSDE BALAGUER ❘ Endesa va fer ahir un simulacre d’incendi a la
central elèctrica de la presa de Canelles per reforçar-ne els
sistemes de seguretat i millorar el protocol de reacció davant
d’una situació d’aquestes característiques.Aquesta actu-
ació s’emmarca en un programa que porta a terme l’em-
presa des del 2003 i que implica set simulacres a l’any.

El 62%demunicipis de Lleida, per la independència

❘ LLEIDA ❘ Un total de 143 ajuntaments lleidatans, el 62% dels
que conformen la província, s’han adherit a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI).Així consta al web de
l’entitat, que va anunciar ahir que ha superat els 600 muni-
cipis inscrits a Catalunya, un 63% del total.Aran i el Bar-
celonès són les úniques comarques catalanes on cap consis-
tori s’ha sumat a aquesta associació. LaVall de Boí és el
primer a fer-ho a la Ribagorça.

Municipis del Solsonès vetllen per una línia elèctrica

❘ SOLSONA ❘ El consell i ajuntaments del Solsonès actuaran con-
juntament per vetllar pels drets dels propietaris afectats pel
projecte de la línia d’alta tensió de 38 quilòmetres entre
Ribera d’Urgellet i Lladurs.

CiU demana als 12.000 catalans a Andorra que votin

❘ ANDORRA LAVELLA ❘ El cap de llista de CiU per Lleida a les elec-
cions autonòmiques,Albert Batalla, va instar ahir els 12.000
catalans residents aAndorra que votin en els comicis, ja que
es tracta d’unes “eleccions històriques”.

La CUP programaquatre assemblees obertes

❘ LLEIDA ❘ La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) celebrarà as-
semblees obertes a Sort (demà), Balaguer, Solsona (totes dos
dissabte) iAlfés (diumenge que ve).

FIRMA

Port del Comte
no apujarà el
forfet per l’IVA
Mantindrà els preus
de l’hivern passat

ESQUÍ

❘ LLEIDA ❘ L’estació d’esquí de
Port del Comte, a la Coma
i la Pedra, va anunciar ahir
que mantindrà la pròxima
temporada “tots els preus
dels forfets diaris i de tem-
porada” respecte a l’hivern
passat, malgrat l’increment
de l’IVA. L’empresa va as-
senyalar que això suposa
“un gran esforç de conten-
ció”. El domini esquiable del
Solsonès va donar a conèi-
xer ahir les novetats per a la
campanya 2012-2013, en-
tre les quals destaquen un
nou Snow Parc que estarà
obert en horari diürn i noc-
turn; millores en captacions
d’aigua per a innivació i de
murs de contenció per evi-
tar que caiguin pedres a les
pistes.

La Generalitat adjudica
el sanejament demés de
50 poblacions de Lleida

MEDIAMBIENTAIGUA

❘ LLEIDA ❘ L’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) ha adjudicat el
servei d’explotació i manteni-
ment dels sistemes de saneja-
ment d’aigües residuals d’un
total de 54 poblacions de les
comarques de Lleida, segons
es desprèn de dades de l’ACA
i de l’empresa Comsa Emte,
que va anunciar ahir haver-se
adjudicat per 4,5 milions d’eu-
ros dos dels cinc lots en què la
Generalitat va dividir el con-
curs. La inversió total ascen-
deix així a més de 8,6 milions
per contractes de dos anys,
prorrogables a dos més.

El grup Comsa Emte, a tra-
vés de la Companyia General
d’Aigües de Catalunya, s’ha ad-
judicat per 2,2 milions un lot
que engloba vuit municipis de
les Garrigues i l’Urgell, segons

costa al web oficial de l’ACA.
Així mateix, l’empresa va
anunciar l’adjudicació del lot
que inclou el sanejament de
Balaguer i unes altres 11 loca-
litats de la Noguera.

L’ACA ha adjudicat a Cada-
gua SA per 916.599 euros el
sanejament del Pont de Suert
i uns altres cinc nuclis de la Ri-
bagorça. Per la seua part, l’UTE
formada per Sim Rubatec i
MyJ Gruas portarà a terme
aquesta tasca a Sort i unes al-
tres 27 poblacions del Pallars
Jussà i el Sobirà per 3.242.284
euros.

Segons les dades del concurs
publicades per l’Agència, en-
cara queda pendent d’adjudi-
car el lot que inclou un total de
13 municipis de la comarca del
Segrià.
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