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Els treballs, que s’executen per trams, finalitzaran en unmes, segons les previsions.
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❘ LINYOLA ❘Els veïns de Linyola que
viuen a la carretera LV-3322, via
principal que creua el municipi,
hauran de suportar una setma-
na més els inconvenients de les
obres de remodelació de la via
que es porten a terme des de
l’agost.Així ho van confirmar
ahir fonts de la Diputació, titu-
lar de la via, que van destacar
que l’actuació s’executa per
trams, “i encara són necessaris
de quatre a set dies per poder
donar pas al trànsit rodat pel
centre, moment en què es fina-
litzi part de la pavimentació de
la via”, van apuntar les matei-
xes fonts.

L’alcalde, Josep Capdevila, va
assenyalar que els veïns van re-
bre una carta en què els infor-

mava del tall dels itineraris d’en-
trada i sortida, així com dels
trams alternatius per intentar
causar la menor molèstia possi-
ble. Durant l’execució de les
obres, s’han habilitat dos passos
alternatius que donen accés a la
ronda Sant Pau i a la variant.Ve-
ïns de la via van assenyalar ahir
estar molestos pel viacrucis di-
ari que suposa arribar a casa, pe-
rò que ho assumeixen “perquè
es tracta d’una obra llargament
reivindicada i necessària”. No
obstant, van sol·licitar celeritat
en les obres, ja que el primer
tram, el de la sortida de Linyo-
la en direcció a Mollerussa, es-
tà tallat des de fa dos mesos.
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S’han habilitat passos alternatius per poder accedir al centre de la localitat.
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Creuar Linyola, un‘viacrucis’
Les obres de remodelació de la carretera LV-3322 obliga els veïns a deixar els
vehicles en carrers paral·lels || El trànsit rodat estarà tallat set diesmés

LesBorges organitzarà
unaaltra fira demascotes
❘ LES BORGES ❘ L’èxit de la prime-
ra edició de la Fira Mascotes
de les Borges Blanques, tant
en participació de parades
com de públic assistent, ava-
la la celebració d’una segona
edició del certamen per al
2014.

Almacelles critica els
pressupostos del 2014
❘ ALMACELLES ❘ L’equip de govern
de l’ajuntament d’Almacelles
(CiU i ERC) presentarà una
moció al ple municipal con-
tra els pressupostos generals
de l’Estat per al 2014, al con-
siderar que es menyspreen els
interessos de Catalunya.

Aran debat sobre la
candidatura d’hivern
❘ VIELHA ❘ El ple extraordinari
del Conselh Generau d’Aran
debatrà demà sobre el pro-
jecte dels Jocs Olímpics d’hi-
vern Barcelona-Pirineus
2022, que ha exclòs la Val
d’Aran de la candidatura.
D’altra banda, el ple també
tractarà la situació i evolu-
ció de les riuades del passat
mes de juny.

Tàrrega celebra la quarta
fira de cotxes clàssics
❘ TÀRREGA ❘Tàrrega celebrarà el
pròxim 19 d’octubre la quar-
ta edició de la Fira de Ve-
hicles Antics i Clàssics.
Aquest any, la mostra comp-
tarà amb cotxes de la marca
Citroën i en motos, Ossa. El
certamen tindrà un espai per
a la compravenda de mate-
rial divers.

‘Lobby’ per alliberar el
peatge de l’AP-2
❘ MONTBLANC ❘Representants del
Manifest de Montblanc pre-
veuen reunir-se amb el con-
seller deTerritori, SantiVila,
per seguir en primera perso-
na les negociacions per a
l’alliberament del peatge de
l’AP-2 entre Montblanc i
Lleida.
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Les obres de remodelació es
porten a terme al llarg de la via
principal que creua la localitat.

Els danys de les riuades en regadius i
granges del Sobirà superen els 850.000 €
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❘ SORT ❘ Les inundacions del pas-
sat mes de juny, quan es van
desbordar rius com la Garona
a laVal d’Aran i la Noguera Pa-
llaresa al Sobirà, van danyar
explotacions ramaderes i infra-
estructures de regadiu al Pa-
llars per valor de 850.818 eu-
ros. Un total de 54 propietaris
són els que han notificat els
danys a les seues propietats al
consell del Sobirà. Molts van
fer peritar els danys tècnics i
d’altres van optar per esperar

als del departament d’Agricul-
tura. Des de la conselleria no
han arribat ni ajudes econòmi-
ques ni dels tècnics per peritar
els danys. La comunitat de re-
gants de la vall Ferrera, una de
les més afectades per les cres-
cudes del riu, ha valorat els
danys en més de 99.848 euros.
Altres comunitats de regants
afectades per les riuades són
les de la vall de Cardós, Baix
Pallars, Espot, Son del Pi, Sort
o Montardit. Dels 54 propieta-

ris amb danys a les seues fin-
ques per les inundacions, una
desena no tenen la valoració
econòmica pels danys, ja que
van optar per esperar els tèc-
nics del departament d’Agri-
cultura. Els danys a particulars
oscil·len entre els 375 i els
150.000 euros. En paral·lel, els
danys a infraestructures hidràu-
liques de la Confederació de
l’Ebre, entre la Pallaresa i la Ri-
bagorçana, són de 700.000 eu-
ros.
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Reobren lespiscinesdeMollerussa■ Les piscines cobertes de Mo-
llerussa van obrir ahir les portes després de les obres de renova-
ció de la teulada, que han suposat una inversió de 106.998 euros.
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