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COMARQUES

Baqueira Beret obrirà dissabte dia 18
amb 30 quilòmetres de pistes

www.segre.com/comarques
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Coll de Nargó cobrarà als vehicles per
accedir a les Basses del Codó
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES

La variant de Balaguer ja dibuixa el seu
traçat i manté abril com a data d’obertura

Dos quilòmetres de nova via que evitarà el pas de 2.000 vehicles diaris pel centre de la capital || Les
obres costaran 3,6 milions d’euros i Carreteres preveu que els treballs segueixin fins a la primavera
E. FARNELL

E. FARNELL

❘ BALAGUER ❘ Les obres de la variant de la C-12 al seu pas per
Balaguer segueixen el calendari previst i el traçat de la nova
ronda ja s’entreveu amb molta claredat. La carretera, que
discorre pel nord-oest del nucli
urbà de la capital de la Noguera, estarà llesta a finals del mes
d’abril vinent, segons va confirmar ahir el responsable de
la direcció general de Carreteres a Lleida, Jordi Benet. La via
tindrà dos quilòmetres i s’inicia
al final de l’actual ronda sud de
Balaguer, punt on actualment es
duen a terme els treballs per fer
un pont i una rotonda d’accés.
Les obres es van iniciar a mitjans del mes de setembre passat
i, si la climatologia ho permet
“a l’abril la via estarà llesta per
entrar en servei”, va assegurar
Benet. Finalitzarà a la C-12, a
prop del cementiri municipal,
on també hi ha prevista una
rotonda.
La variant de Balaguer ha
estat durant anys molt reivindicada atesa la seua repercussió
sobre el trànsit i perquè a més
ha d’evitar el pas de 2.000 vehicles diaris pel centre de la capital de la Noguera, que des de
Lleida es dirigeixen cap a Àger
o al Pallars. També permetrà
reduir el trajecte en 9 minuts.
En aquest sentit, l’última auditoria del Reial Automòbil Club de
Catalunya (RACC) al maig, “va
suspendre” en seguretat viària
la travessia urbana d’aquesta
carretera al seu pas per la capital. L’informe de l’entitat va

El nou traçat de la variant de la C-12 ja es dibuixa i es mantenen els terminis d’execució per tenir-la finalitzada l’abril del 2018.

LES CLAUS

Ronda. La nova ronda tindrà 2 quilòmetres i permetrà reduir
en 9 minuts el trajecte de Lleida al Jussà. Les obres mantenen
el termini d’execució previst i s’espera que l’abril de l’any que ve
estigui a punt per entrar en servei, segons Carreteres.
Execució. La variant de la C-12 a Balaguer es va adjudicar el
2010, però l’execució va quedar paralitzada per la crisi. Es va
adjudicar per 3,6 milions d’euros a Sorigué. La via ha estat molt
reivindicada per la capital per la seua repercussió en el trànsit.

apuntar que el 80% de la via
no disposa d’elements reductors
de velocitat i que el 25% dels
vehicles que circulen pel nucli
urbà ho fan superant la velocitat
màxima permesa.
La via tindrà 10 metres d’amplada i el projecte preveu dos
passos inferiors per tal de garantir les connexions a tots dos
costats de la nova carretera, que
permetran donar continuïtat als
camins Vinya dels Frares, Creu

Trencada i el Barranc dels Rucs.
Els treballs inclouen també la
millora de part d’aquests camins
i la creació d’un nou vial de 250
metres paral·lel a la variant per
donar accés a l’escorxador municipal i un altre de 350 metres,
des de la rotonda final, per connectar amb el cementiri local,
que substituirà l’actual accés
directe. El cost de la rotonda
ascendeix a un total de 3,6 milions d’euros.

MUNICIPIS INICIATIVES
Foment licita manteniment viari per 12,5 milions
❘ LLEIDA ❘ El ministeri de Foment ha tret a concurs actuacions de
manteniment viari a les carreteres N-145, N-260 i N-260R amb
un pressupost de 12,55 milions d’euros.

Condemna en costes per una antena a Alguaire
❘ ALGUAIRE ❘ El TSJC ha desestimat un recurs de Telefònica i l’ajuntament d’Alguaire per una antena de telefonia mòbil declarada
il·legal el 2015 i recentment retirada. La sentència condemna
el consistori i la companyia a pagar les costes del procés amb
un límit de 2.000 euros per a cada un.

Seixanta-sis anys de trens entre Lleida i la Pobla
❘ LLEIDA ❘ L’actual traçat de la línia ferroviària entre Lleida i La
Pobla va complir ahir 66 anys. El 13 de novembre del 1951 es
va inaugurar l’últim tram de la línia que, inicialment, havia
d’arribar fins a la localitat francesa de Saint-Girons.

Bellpuig impulsa un gimnàs públic
i un projecte d’hàbits saludables
SEGRE TÀRREGA

❘ BELLPUIG ❘ Bellpuig impulsarà
l’any vinent un projecte per
tal de promoure hàbits de vida
saludables entre els seus veïns.
L’alcalde, Salvador Bonjoch, va
explicar que la iniciativa tindrà dos punts d’actuació. D’una
banda, durant el mes de gener
engegaran un gimnàs al pavelló
poliesportiu, obert a totes les
entitats i veïns, i per l’altra, un
cicle de xarrades sobre salut i
prevenció de malalties. Segons

Bonjoch, “l’objectiu és que els
veïns tinguin una vida més saludable perquè puguin envellir
millor amb una millor alimentació i practicant esport”.
L’alcalde també va recordar
que “Bellpuig no disposa de
cap gimnàs, de manera que els
veïns que volen fer esport han
de desplaçar-se a altres localitats, i ara podran quedar-se
aquí”. El gimnàs comptarà amb
tres sales i maquinària específica, que finança Esports de la

Generalitat amb una subvenció
que forma part de les millores
al circuit de motocròs.
Està previst que el gimnàs entri en funcionament a començaments de l’any que ve. El mes
de maig passat Bellpuig va inaugurar les obres de millora del
pavelló, en el qual l’últim any
es van invertir 550.000 euros
procedents la major part del
Puosc de la Generalitat, i uns
80.000 euros que provenien de
la Diputació.
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HANDBOL

El Circuit Escolar de Cross cita
aquest any 5.000 atletes

Irina Pop, baixa
diversos mesos
a l’Associació
per embaràs

El Trofeu Diputació consta de vuit curses i comença a Tàrrega diumenge

DIPUTACIÓ

J.C.MONGE

❘ LLEIDA ❘ El Circuit Escolar de
Cros-Trofeu Diputació, que
compleix aquest any la quarta edició, comptarà en les vuit
curses amb la participació d’uns
cinc mil atletes escolars, gairebé
dos mil més que en l’última edició. “S’ha despertat l’interès per
participar en aquestes carreres,
que tenen unes distàncies menors que les federades”, explicava ahir Josep Maria Roy, secretari tècnic de l’Agrupació de
Consells Esportius de les Terres
de Lleida, durant la presentació
del Circuit, ahir a la Diputació.
“L’any passat hi van competir
un total de 3.200 escolars, des
de P-3 fins a la categoria juvenil
i en aquesta nova edició, calculem que cada una de les carreres
tindrà més atletes competint”,
va afegir. Cada participant té
el mateix dorsal en cada cursa
i a la classificació de clubs es
tindran en compte els sis millors
resultats.
A l’acte de presentació van
assistir també el diputat Joan
Ubach, així com Josep Beas,
president del Consell Esportiu
de les Garrigues; i Carles Gelonch, secretari tècnic del Consell Esportiu de les Garrigues.
Ubach va destacar l’interès de
la Diputació perquè el Circuit
arribi al màxim nombre de comarques. Començarà aquest
diumenge que ve a la capital

❘ LLEIDA ❘ La capitana de l’Associació Lleidatana d’Handbol,
Irina Pop, serà baixa durant
els pròxims mesos al confirmar-se el seu embaràs. Irina,
de 29 anys i 1,85 d’estatura,
compleix la tretzena temporada al club lleidatà i aquesta temporada és la màxima
golejadora de la categoria,
amb 61 gols.
Irina, jugadora romanesa
establerta des de fa anys a
Albalat de Cinca, únicament
va abandonar l’Associació en
la temporada 2011-12, quan
va fitxar pel Gijón, de la Divisió d’Honor. Per la seua
banda, el club no té intenció
de fitxar ningú per cobrir
aquesta baixa.

Mequinensa organitza
diumenge el III Cros
Els participants en la presentació del Circuit, que va tenir lloc ahir a la Diputació.

de l’Urgell amb la disputa del
Cros de Tàrrega, una carrera en
la qual s’espera la participació
d’“uns sis-cents atletes, mentre
que l’any passat hi van competir
uns cinc-cents”, va afegir Roy.
La resta de proves tindran com
a escenari Tremp (26 de novembre), Sidamon (3 de desembre),
Balaguer (17 de desembre), Bellvís (21 de gener), Arbeca (28

de gener), Juneda (4 de febrer) i
Golmés (11 de març). Al finalitzar el Circuit s’organitzarà una
gran festa per als esportistes i
les famílies que possiblement
tindrà lloc a Mollerussa.

Unió d’esforços
Aquestes proves són el fruit
de la unió d’esforços de l’Agrupació Territorial dels Consells

Esportius de Lleida, dels clubs
d’atletisme i les diferents Ampes dels col·legis que col·laboren
en l’organització. Així mateix,
hi participa la Diputació, amb
el suport del Consell Català de
l’Esport i els organitzadors de
cadascun dels cros. “Som prop
de 120 entitats en l’organització, incloses escoles i clubs”, va
afegir Roy.

ESPORT D’AVENTURA ACTIVITATS

Rialp acull la
I Jornada
Tècnica de
Barranquisme

JCMC

❘ MEQUINENSA ❘ El circuit del passeig fluvial de Mequinensa
acollirà aquest diumenge el
III Cros Vila de Mequinensa, des de les categories baby
fins a la cadet. Les curses
començaran a partir de les
10.00.

Un cop de pilota gairebé
mata un jugador israelià
❘ BEERXEVA ❘ El capità del Hapoel Beerxeva israelià, Elyaniv
Barda, va abandonar diumenge l’hospital on estava
ingressat des de dimecres,
com a conseqüència d’un cop
de pilota que va rebre al pit
durant un entrenament. Barda, de 35 anys, va patir un
col·lapse com a conseqüència del cop i el massatgista
de l’equip el va mantenir amb
vida administrant-li respiració artificial i massatge
cardíac fins que va arribar
l’ambulància.

Treva Olímpica durant
els Jocs d’Hivern

Organitza aquest cap
de setmana la FEEC

❘ NOVA YORK ❘ L’Assemblea General de l’ONU va aprovar
ahir una resolució que insta els estats a respectar una
treva olímpica durant els
Jocs Olímpics d’Hivern del
2018, que se celebraran a
la localitat sud-coreana de
Pyeongchang.

J.C.M.C.

❘ LLEIDA ❘ Organitzat pel nou comitè de barrancs de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), se celebraran
a Rialp aquest cap de setmana
que ve les primeres Jornades
Tècniques de Barrancs, activitat
que es va presentar ahir a la Diputació. Les jornades no estan
enfocades a la pràctica d’aquesta activitat, ja que es tracta d’un
congrés amb diferents ponències, encarat a la seguretat i la
formació.
“Cada vegada hi ha més gent
que vol practicar aquest esport i
com que cada vegada està més
massificada aquesta pràctica,
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Boston encadena davant
dels Raptors 12 victòries
Un moment de la presentació de les Jornades, ahir a la Diputació.

volem incidir en el control i la
prevenció d’accidents”, explicava Lluís Beardo, del comitè de
barrancs de la FEEC. A l’acte de
presentació va assistir també el
diputat i alcalde de Rialp, Ge-

rard Sabarich; i el representant
territorial d’Esports de la Generalitat, Joan Segura.
Sabarich va destacar que amb
activitats com aquesta “posem
en relleu el territori” i va recor-

dar que Lleida compta amb més
de dos-centes empreses dedicades als esports d’aventura. Les
jornades començaran aquest
divendres, dia 17, i acabaran el
diumenge dia 19.

❘ BOSTON ❘ Els Raptors de Serge
Ibaka van perdre 95-94 a la
pista dels Celtics de Boston,
que va encadenar així la dotzena victòria. Al seu torn, els
Thunders d’Alex Abrines van
guanyar 112-99 els Dallas
Mavericks.

