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Dos camions circulant pel tram afectat per les ondulacions (en primer terme se’n pot veure una).
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J. GABERNET
❘ LLEIDA/CERVERA ❘ El consorci que
va construir i gestiona l’autovia
de l’Eix Transversal, Cedinsa,
inicia avui les restriccions al
trànsit entre les poblacions
d’Aguilar de Segarra i Rajadell
per executar obres de reparació
de la calçada, que presenta on-
dulacions i clots en aquests deu
quilòmetres. Les deficiències
han aparegut només cinc mesos
després d’obrir-se al trànsit (con-
cretament el 4 de gener) la car-
retera desdoblada amb dos car-
rils per sentit.

Operaris contractats per la
concessionària de l’autovia van
començar a col·locar-hi cons per
procedir a desviar el trànsit per
la calçada en direcció a Lleida
(de tal manera que hi haurà un
sol carril per sentit), mentre
s’executa la reparació a l’altra.
Es col·locaran barreres de for-
migó (conegudes com a newjer-
seys)per separar un carril de l’al-
tre. Les restriccions de trànsit
es prolongaran, segons van ex-
plicar fonts del consorci, durant
un mes; des de les 08.00 hores
fins a les 20.00 en dies feiners
de dilluns a divendres.

Cedinsa, en un comunicat en-
viat a aquesta redacció, va des-
cartar que “una gestió defectu-
osa dels treballs de construcció”
hagin sigut la causa de les on-
dulacions aparegudes a l’esmen-
tat tram.“Tot apunta —va indi-
car l’empresa— a unes possibles
reaccions químiques molt difí-

Comencen les restriccions viàries
per la reparació de l’autovia de l’Eix
Unmes de pas alternatiu per arreglar ondulacions d’una via oberta el 4 de gener
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cils de preveure.” La Generali-
tat va adjudicar fa més de cinc
anys les obres de desdoblament
de l’EixTransversal al consorci
Cedinsa, que va culminar les
obres a començaments d’any.
Cedinsa s’encarrega, a més, de
la gestió i manteniment de la
nova infraestructura i, a canvi,
rep de la Generalitat un peatge
a l’ombra—una tarifa per vehi-
cle que hi passa. La Generalitat,
a més, vol aplicar l’eurovinyeta
o peatge per als vehicles de mer-
caderies.

Uns 130 expositors
a la Fira de Tremp
❘ TREMP ❘Tremp celebrarà els di-
es 11 i 12 de maig la 49a edi-
ció de la Fira de Primavera,
que inclourà la sisena Fira de
l’Embotit i el MercatArtesa-
nal del Pirineu Fantàstic. El
recinte firal acollirà 130 ex-
positors.

El Jussà vol polítiques
per a zones demuntanya
❘ TREMP ❘El consell del Jussà en-
viarà a la Generalitat i al Par-
lament una declaració del
consell d’alcaldes que recla-
ma recuperar ajudes i políti-
ques a favor de zones demun-
tanya suprimides el 2010.

Nova empresa al
viver de l’Alt Urgell
❘ LA SEU ❘ Una empresa dedica-
da al muntatge i reparació
d’equips de comunicació i in-
formàtica s’ha instal·lat al vi-
ver d’empreses de l’Alt Ur-
gell.

El PP demana retirar
un senyal a Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ El PP ha demanat
a l’ajuntament d’Almacelles
que retiri un senyal situat al
mig d’un camí.

Aragó insta amillorar
línies ferroviàries
❘ SARAGOSSA ❘ El Govern d’Ara-
gó reclama a l’Estat millorar
línies ferroviàries.

Seminari sobre turisme
al Pallars Sobirà
❘ SORT ❘ Unes 200 persones van
assistir ahir al seminari El Pa-
llars Sobirà com a destinació
turística a Sort.
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Un vehicle dels Agents Rurals al Parc de l’Alt Pirineu.

Descensos perillosos amb
bicicleta al Parc de l’Alt Pirineu
❘ SORT ❘ El Parc Natural de l’Alt
Pirineu ha rebut en les últimes
setmanes diferents denúncies
sobre descensos amb bicicleta
a la xarxa de camins d’aquest
espai protegit.Així ho va cor-
roborar el president del parc,
Agustí López, que va indicar

que aquests ciclistes posen en
perill la seguretat de les perso-
nes que caminen pel parc i ero-
sionen els camins, de manera
que elsAgents Rurals intensi-
ficaran la vigilància a les zones
on es porten a terme aquests
descensos.

ELTRAM

La zonaafectada. El tram afectat es troba entre Aguilar de Segar-
ra i Rajadell, a la comarca del Bages.

❘BARCELONA ❘ El president de la Ge-
neralitat,Artur Mas, es va com-
prometre ahir a impulsar la no-
va llei d’Aran per aprovar-la
aquesta mateixa legislatura. En
resposta a una interpel·lació del
diputat de CiU i alcalde deVi-
elha, Àlex Moga, Mas va avan-
çar que la futura normativa so-
bre el règim especial de laVal
reconeixerà la “realitat nacio-
nal” d’Aran i establirà un marc
de més autogovern i un nou fi-
nançament per al Conselh Ge-
nerau.

Moga va precisar que la llei
es prepararà a través d’una po-
nència conjunta, en què ell ma-
teix serà el ponent en represen-
tació de CiU, i que l’esborrany
per a la futura llei elaborat pels
partits aranesos i ratificat el
2009 pels plens municipals i del

Conselh “servirà com a docu-
ment base”. S’ha de recordar
que el projecte de la llei d’Aran
ha decaigut en tres ocasions des
de l’any 2009 al finalitzar les
diferents legislatures abans que
el text fos aprovat per la cam-
bra.

ÀlexMoga.

Cervera dedica
tota una
setmana a la Fira
de Sant Isidre
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❘CERVERA ❘Cervera dedicarà per
primera vegada tota una set-
mana a activitats de la 69a Fi-
ra de Sant Isidre o Fira del Pa.
Amb un pressupost de 40.000
euros, presenta 54 activitats
des del dia 13 i fins al 19 a la
Universitat i l’entorn.Hi hau-
rà 64 estands, dels quals des-
tacaran la mostra de pans del
món ambmés de vuitanta va-
rietats. L’altre gran espai de
la fira serà el de l’oferta turís-
tica, agroalimentària i de tra-
dicions de quatre municipis
de la comarca, que aquest any
són Sant Guim de Freixenet,
Sant Guim de la Plana,Mon-
tornès iTorrefeta i Florejacs,
a més del nucli deVergós, in-
forma X.S.

La Generalitat garanteix
la nova llei d’Aran per a
aquestamateixa legislatura

POLÍTICARÈGIMESPECIALDELAVAL

Rosendo Manrique
Resaltado

Rosendo Manrique
Resaltado


