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Barreres contra
les allaus a la
Bonaigua per
1,5milions
Les obres començaran
la pròxima tardor

INFRAESTRUCTURESPROTECCIÓ

Màquines retirant neu del port de la Bonaigua el passat mes de gener.

❘ LLEIDA ❘ El departament deTerri-
tori i Sostenibilitat de la Gene-
ralitat va anunciar ahir la licita-
ció del contracte per instal·lar
barreres antiallaus al port de la
Bonaigua, obra que suposarà
una despesa d’1,5 milions d’eu-
ros per protegir un tram de la
C-28 de 1.500 metres entre els
municipis de Naut Aran i Alt
Àneu. La Generalitat pretén,
d’aquesta forma, evitar que es
produeixin talls al port durant
els mesos d’hivern com els re-
gistrats entre el gener i el març
d’aquest any (ha acumulat uns
trenta dies de tancament en di-
ferents períodes i fins a nou de
seguits). Durant l’hivern, la Bo-
naigua és una ruta que utilitzen

ÒSCAR MIRÓN

els esquiadors per arribar a les
pistes de Baqueira des de la part
del Pallars.

Els tancaments continus del
port han provocat les queixes
d’empresaris hostalers d’Aran i

el Pallars, que ara reclamen la
construcció del túnel de la Bo-
naigua, una inversió milionària
que la Generalitat no pot afron-
tar en unmoment en què no dis-
posa de fons. Les obres de

col·locació de les pantalles an-
tiallaus s’iniciaran a la tardor i
estaran enllestides per a hivern,
coincidint amb la campanya
d’esquí, segons va anunciar la
Generalitat.

Petita nevada en cotes
altes en ple agost
❘ SORT ❘ El descens de tempe-
ratures va provocar la nit de
dimecres a dijous petites ne-
vades en cotes altes del Pa-
llars Sobirà i Aran, que es
va registrar al Monsent (a la
vall d’Àssua) i a la pica d’Es-
tats.Algunes muntanyes van
aparèixer amb una petita
capa blanca a la part superi-
or.

Assessoren afectats
per preferents a la Seu
❘ LA SEU ❘Veïns dels diferents
municipis de l’Alt Urgell afec-
tats per participacions prefe-
rents i deutes subordinats a
l’Alt Urgell han rebut aques-
ta setmana l’assessorament
personalitzat amb la col·labo-
ració del Col·legi d’Advocats
de Lleida i el Consorci
d’Atenció a les Persones. El
consell estima que a l’Alt Ur-
gell hi ha unes cinc-centes
persones afectades per
aquests productes.

Una grua de grans dimensions va retirar ahir la passarel·la.
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REDACCIÓ
❘ AGRAMUNT ❘ L’ajuntament
d’Agramunt va retirar ahir la
passarel·la de vianants que
creua el riu Sió per instal·lar-
ne una de nova que ha de re-
soldre els problemes d’acces-
sibilitat i de seguretat i que
ha provocat diverses polèmi-
ques des que es va instal·lar
el 1994, al costat del pont ro-
mànic. L’estructura retirada
tenia dos pendents i havia
provocat més d’una caiguda

perquè amb el gel de l’hivern
era molt relliscosa. La nova
passarel·la serà completament
plana, costarà prop de
250.000 euros (un 95% fi-
nançada amb el POUSC) i es
preveu que estigui enllestida
a l’octubre. Durant aquests
mesos s’habilitarà un pas pel
pont. L’alcalde, Bernat Solé,
va explicar que “és una obra
necessària, ja que és un dels
principals punts de connexió
del poble”.

Retiren la passarel·la de
vianants d’Agramunt

Els alcaldes demanenaAragó
actuar contra lamosca negra
FumigacionsalSegreentreLleida i laGranja ||Sinoesprenenmesures
a lazonad’Osca, l’insecteesdesplaça i afectade lamateixamanera

PLAGUES INSECTES

Imatge de l’helicòpter que fa les fumigacions, ahir a la zona de la Mitjana de Lleida.

ITMAR FABREGAT

❘ LA GRANJA D’ESCARP ❘Alcaldes del
Baix Segre, entre ells els de la
Granja d’Escarp i Massalcoreig,
i de diversos municipis de la co-
marca aragonesa del Baix Cin-
ca han reclamat al Govern ara-
gonès que prengui mesures per
eradicar la plaga de la mosca
negra, que cada estiu afecta
aquesta zona pròxima entre
l’aiguabarreig del Segre i el riu
Cinca. La Generalitat executa
des de fa alguns anys fumigaci-
ons a les zones properes al riu

Segre per eliminar les larves i
ahir va iniciar les d’aquesta
temporada, tot i que amb di-
versos mesos de retard respec-
te a les anteriors, ja que els ele-
vats cabals han impedit fer-les
abans amb les garanties d’efi-
càcia.

“LaGeneralitat fumiga el ter-
ritori català, però siAragó no
fa el mateix a la seua part els
insectes no tenen problemes
per reproduir-se a la zona de la
comunitat veïna”, va dir l’al-
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Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

calde de la Granja,Manuel So-
lé.Aquest any, els serveis de Sa-
lut han atès unes trenta perso-
nes amb picades.Aquestes són
especialment molestes i dolo-
roses.

Rosendo Manrique
Resaltado


