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❘ EL PONT DE SUERT ❘ El ministeri de
Foment va iniciar ahir la repo-
sició del pont de Malpàs, a l’Eix
Pirinenc a l’altura del Pont de
Suert, l’estructura del qual va
quedar severament danyada per
les riuades del 18 de juny; uns
treballs que van tornar a recor-
dar el lamentable estat en què
es troba aquesta carretera dis-
senyada per unir totes les valls
del Pirineu des de Girona fins a
Osca passant per Lleida. Els al-
caldes recorden que el Govern
central va finalitzar la reforma
i condicionament del tram en-
tre Senterada i Xerallo al no-
vembre del 1999 (fa catorze
anys) i, des d’aleshores, poc més
s’ha sabut de noves obres a Llei-
da excepte alguns pegats, es-
tudis informatius per salvar amb
túnels els ports de Perves iViu
de Llevata; un avantprojecte per
construir una variant entre
Adrall i Canturri, i el que sem-
blava que anava de debò (la va-
riant de Gerri) s’ha descartat i
ara s’executarà una ampliació
de la travessia actual, un coll de
botella. I el tram aragonès està
en una situació similar, mentre
que a Girona és, des de fa anys,
una autovia entre Besalú i Olot.

Les obres que van començar
ahir comportaran la substitució
del pont de Malpàs. Serà una in-
versió de 138.512 euros per a
uns treballs que comportaran el
tancament de la carretera en
aquest punt fins al 4 de setem-
bre. Una xifra ínfima compara-
da amb les desenes de milions

que, recorden els alcaldes del
Pirineu, necessita la N-260 per
a la seua millora integral, que
queda pendent com passa amb
el tram entre Xerallo i el Pont.

Els ajuntaments, en aquest
sentit, van tornar a denunciar
la “deixadesa” de la carretera.
“No està practicable”, va dir el
delegat de la Generalitat al Pi-

El Pirineu denuncia que l’Eix Pirinenc
acumula 14 anys sense obres de reforma
Comencen els talls de trànsit per substituir un petit pont danyat per la riuada

L’Eix Pirinenc, la carretera dissenyada per unir les valls del Pirineu, espera des de fa catorze anys una reforma total

als trams de Lleida i Osca. Ahir van començar les obres per reposar un pont destrossat per les riuades i els alcaldes

denuncien que és “indigne” que la N-260 tingui qualificació de via nacional pel seu mal estat.

Una grua traslladant ahir una retroexcavadora per restituir el pont destruït a Malpàs.
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138.512
EUROS

És el que costarà la substitu-
ció del pont danyat per les ri-
uades, les obres del qual van
començar ahir.
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L’avanç dels anys 90

❚ L’exministre Josep Borrell
va impulsar la millora de la
N-260 a Collegats i el PP va
seguir entre la Pobla i Xerallo.

Catorze anys ambpegats

❚ El tram Senterada-Xerallo va
ser l’última gran inversió a
l’Eix Pirinenc a Lleida. Va obrir
al novembre del 1999.

13
MILIONS

És el que va suposar constru-
ir l’últim tram totalment reno-
vat, el 1999, entre Xerallo i el
Pont de Suert.

Dos camions aMalpàs.

JOSEP DE MONER

El canvi deGerri

❚ La variant de Gerri, paralit-
zada per les retallades i amb
un traçat que els veïns van re-
butjar, no es farà. Al seu lloc
s’ampliarà la travessia.

Travessia de Gerri.

Comestanels tramsde Lleida?
❚ Entre Puigcerdà i la Seu presenta un estat
acceptable. De la Seu a Sort, diuen els alcaldes,
hi faltaria una àmplia reforma. De Sort a Xerallo
està renovat (tret de la travessia de Gerri). De
Xerallo al Pont és “deficient”.

rineu i alcalde del Pont,Albert
Alins (CiU). “Hi ha esquerdes
a la calçada i el ferm no s’aguan-
ta. En fi, el nom de carretera na-
cional és indigne per a la
N-260”, va explicar Llàtzer Si-
bís, primer edil de Sort i presi-
dent del Sobirà. “Tot està pen-
dent de fer”, va recordarAlbert
Batalla, de la Seu. El president

de la Diputació, Joan Reñé, va
dir que no és “només l’Eix Piri-
nenc”, també “falten la conne-
xió aTarragona, l’autovia aAran
i altres millores”. La diputada
lleidatana del PSC al Congrés,
Teresa Cunillera, va advocar per
“un acord entre tots per trobar
una solució a la N-260”.

Per la seua part, la subdele-

gació del Govern va explicar
que hi ha 8,9 milions d’euros
per al manteniment de l’Eix Pi-
rinenc i altres carreteres aquest
any.Així mateix, va recordar
que s’ha aprovat l’ampliació de
la travessia de Gerri i que aquest
any s’iniciarà el tram de l’auto-
via aAran entre Lleida i Rosse-
lló.

■ El tall de trànsit per les obres
de restitució del pont obligarà
els veïns de la zona entre Mal-
pàs iViu a fer una volta de 75
quilòmetres com a única alter-
nativa possible per viatjar al
Pont de Suert. Així, hauran
d’agafar la carretera fins a la
Pobla i des d’allà, per la C-13,

fins a Tremp.A la capital del
Jussà hauran de viatjar per la
C-1311 fins al Pont de Monta-
nyana, i finalment, des d’aques-
ta població dirigir-se fins al
Pont de Suert per la N-230.

Alguns dels afectats van la-
mentar que Foment no hagi fet
un accés provisional, “que no

hauria costat gaires diners”.
Per la seua part, alguns se les
han enginyat.Tenen un vehi-
cle a cada marge del barranc
de Malpàs i l’agafen a mane-
ra de relleu per anar entreViu
i el Pont. Un altre veí ha ajor-
nat visites mèdiques pel tall de
trànsit.

Anul·laciódevisitesmèdiques i ‘relleus’ de cotxes

1.700
MILIONS

L’actual ministra de Foment,
Ana Pastor, va admetre que
reformar tot l’Eix entre Girona
i Osca costaria aquesta xifra.
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