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Obres 
d’emergència al 
Pont de Suert i 
la Seu d’Urgell
Treballs per  
prevenir més danys

MUNICIPIS OBRES

C. S. / E. F.
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament del Pont 
de Suert va iniciar ahir els tre-
balls d’emergència per arre-
glar el carrer Aigüestortes, en 
el qual es va enfonsar un tram 
de via com a conseqüència de 
les filtracions d’aigua arran de 
la tempesta de dimecres passat. 

Dijous a la tarda els danys 
es van intensificar i es va pro-
duir un clot de tres metres i mig 
d’ample per més d’un metre de 
profunditat. Ahir els operaris 
van iniciar els treballs per ai-
xecar el ferm d’aquest tram del 
carrer per comprovar l’afecta-
ció real. El primer edil, Josep 
Antoni Troguet, va apuntar que 
inicialment s’ha previst fer una 

solera de formigó armat amb 
l’objectiu d’evitar que es repe-
teixi una situació similar. A més 
a més, es preveu el canvi del de-
saigüe que també està trencat 
i treballar en tot el carrer per 
frenar les filtracions. Troguet 
va assenyalar que les caracterís-
tiques del terra calcari faciliten 
la filtració d’aigua i “creiem que 
en altres trams també es poden 
produir clots”. 

Mentre durin les obres, s’ha 

habilitat una zona d’aparcament 
per als veïns d’aquesta via que 
no poden accedir als respectius 
habitatges.

D’altra banda, l’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha tret a con-
curs les obres per reconstruir 
part dels murs de contenció del 
camí de Sota Palau, deteriorats 
a causa del pas dels anys i com 
a mesura de prevenció. El camí 
serveix per comunicar dos àre-
es del centre històric, donant 

accés a diverses finques agrí-
coles. Aquesta reconstrucció, 
que representarà una inversió 
total de 34.130 euros, contem-

pla actuar en dos trams de camí, 
amb una longitud de 29 metres 
lineals. Els treballs preveuen 
demolir el paviment de la via i 
els trams de mur afectats apro-
fitant la pedra de riu, que es va 
utilitzar en el moment inicial de 
la construcció. 

Les obres no es podran allar-
gar més de dos mesos, segons in-
dica el consistori. Les empreses 
hi podran presentar ofertes fins 
al pròxim dia 10 de maig.

Protesta contra els  
danys de l’ós al Pirineu
❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos par-
ticiparà dilluns en una mani-
festació a Pau (França) contra 
els danys de l’ós al Pirineu, 
convocada per l’Associació 
per a la Salvaguarda del Pa-
trimoni Arieja-Pirineus. La 
protesta arriba després que 
França anunciés que s’allibe-
raran dos óssos més la pròxi-
ma tardor.

Trobada dels veïns  
de Tragó de Noguera
❘ LLEIDA ❘ Els antics veïns del 
poble abandonat de Tragó 
de Noguera celebren demà 
diumenge la festa major 
d’aquest municipi, que in-
clou una visita al cementiri i 
al monestir de Vallverd i un 
dinar popular.

El Solsonès repara la 
xarxa comarcal de camins
❘ SOLSONA ❘ El consell del Solso-
nès ha tret a concurs la repa-
ració de la xarxa de camins 
d’accés i nuclis de població. 
El pressupost d’aquesta actu-
ació és d’un total de 361.510 
euros i s’actuarà en set ca-
mins d’Odèn, Llobera, Olius, 
Pinell, Riner, Pinós i Claria-
na de Cardener.

Abella de la Conca millora 
els accessos al local social
❘ ABELLA DE LA CONCA ❘ L’ajunta-
ment d’Abella de la Conca ha 
aprovat de forma inicial el 
projecte per a la millora dels 
accessos al local social i la 
pavimentació d’un carrer de 
la localitat, que compta amb 
un pressupost que ascendeix 
a un total de 50.000 euros.

AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT C. SANS

Els operaris van iniciar els treballs d’emergència. El camí Sota Palau de la Seu d’Urgell.

INVERSIÓ
Les obres de la Seu d’Urgell 
preveuen una inversió de 
34.130 euros per augmentar 
la seguretat del camí

Les autoritats, ahir a la presentació a la Diputació de l’acció promocional 
del turisme familiar a Catalunya.

PATRONAT DE TURISME

X. RODRÍGUEZ
❘ LLEIDA ❘ Fins a vint-i-sis esta-
bliments de la Vall de Boí i les 
Valls d’Àneu (hotels, restau-
rants, càmpings i empreses 
d’activitats) participaran en-
tre el 18 i el 20 de maig en una 
acció promocional del turisme 
familiar a Catalunya, a la qual 
s’afegiran també la Vall d’en 
Bas, Berga, les muntanyes de 
Prades i els Ports, totes certi-
ficades per l’Agència Catalana 
de Turisme com a destinacions 
familiars de naturalesa i munta-
nya. Als dos territoris de Lleida 
s’han programat una quinzena 
d’activitats destinades al públic 
familiar, i en el conjunt de les 
comarques catalanes són sei-
xanta-cinc. El director general 
de Turisme, Octavi Bono, va ex-
plicar ahir que el territori “està 
preparat” per satisfer les neces-
sitats de les famílies, “que són 
moltes i de molts tipus”. 

El diputat de Turisme, Ge-
rard Sabarich, va assegurar 
que “l’oferta de turisme fami-
liar interessa a les comarques 
del Pirineu, perquè els nostres 
productes estan vinculats amb 
la naturalesa i el turisme actiu”. 
En aquest sentit, el director del 
Patronat de Turisme, Juli Ale-
gre, va assenyalar que entre el 
25 i el 30 per cent dels turistes 
que rep la demarcació són fa-
mílies, xifres similars a les del 
conjunt de Catalunya, en què 

Fins a 26 establiments de Lleida,  
en un projecte de turisme familiar
De la Vall de Boí i les Valls d’Àneu, en una iniciativa que se celebrarà al maig || El 30% 
dels visitants de les comarques lleidatanes són el públic objectiu d’aquesta oferta

TURISME PIRINEU

representen un 22% i generen 
un volum de negoci de 4.000 mi-
lions d’euros, aproximadament. 

Aquesta acció ja es va portar 
a terme el cap de setmana pas-
sat en un total de divuit desti-
nacions de la costa catalana i 
aquestes localitats van rebre uns 
9.000 nens i nenes amb les seu-
es famílies. Així mateix, Sort, 
Rialp i Port Ainé es troben ac-
tualment en procés de certifi-
cació com a destinació familiar.

A la ‘caça’ de la llegenda
z A través de l’aplicació Llegen-
des en família, els turistes podran 
caçar amb el mòbil diferents 
personatges de llegenda relaci-
onats amb el territori. Es tracta 
dels manairons en el cas de les 
Valls d’Àneu i de les encantàries 
a la Vall de Boí.

EL DETALL
X.R.

Imatge d’un manairó.
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REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha ad·
judicat la construcció del nou 
institut de Torrefarrera, que 
substituirà les actuals instal·
lacions de mòduls prefabri·
cats que acullen mig miler 
d’alumnes. Les obres s’han 
adjudicat a l’empresa Arnó 
per 4.537.000 euros, segons 
va avançar l’alcalde, Jordi La·
torre, que va assenyalar que el 
termini d’execució dels treballs 
és de vint·i·dos mesos segons 
les condicions de licitació. El 
primer edil va confiar que els 
treballs puguin començar el 
pròxim mes de maig, per la 
qual cosa haurien d’estar a 
punt a tot estirar cap al febrer 
del 2020. Tanmateix, va asse·
nyalar que hi ha la possibilitat 
que finalitzin abans, de cara a 
finals del 2019.

L’obra ja compta amb els 
permisos de l’ajuntament i els 
treballs s’han programat per·
què siguin compatibles amb 
l’activitat habitual del centre i 
dels estudiants. Els barracons 
de Torrefarrera (amb el col·legi 
Pinyana de Lleida són les úni·
ques instal·lacions que seguien 
en mòduls prefabricats des que 
es van estrenar fa anys) s’ubi·
quen al costat del solar on es 
construirà el nou institut, de 
manera que “una part del nou 
edifici va al pati del centre ac·
tual”, va assenyalar Latorre. 
En canvi, el terra que ocupen 

els barracons es convertirà en 
zona verda una vegada que 
s’hagin retirat els mòduls.

El concurs per a la construc·
ció de l’institut de Torrefarrera 
va rebre fins a quinze propos·
tes de les principals empreses 
del sector, vuit de les quals van 
ser descartades al presentar 
baixes desproporcionades res·

pecte al pressupost inicial de la 
licitació, que ascendia a 6,49 
milions.

Almenar i Mollerussa
La construcció d’aquest cen·

tre se sumarà a les obres per 
al nou institut de Secundària 
d’Almenar, adjudicades a co·
mençaments d’aquest mes a 
la firma Romero Polo per 3,3 
milions d’euros i amb un termi·
ni d’execució de divuit mesos, 
per la qual cosa s’haurà d’inau·
gurar el curs 2019·2020. Així 
mateix, el nou centre de Se·
cundària de Mollerussa haurà 
d’entrar en servei el curs que 
ve amb mòduls prefabricats.

TERMINIS
El nou centre de 
Secundària haurà d’estar  
a punt entre finals del  
2019 i principis del 2020

Adjudiquen l’institut de 
Torrefarrera per 4,5 milions
La firma Arnó haurà d’iniciar cap al maig les obres, que duraran 
gairebé dos anys || L’edifici substituirà els mòduls prefabricats

EDUCACIÓ CENTRES

Els mòduls prefabricats de l’institut de Torrefarrera.

AMADO FORROLLA

Pràctiques de motoserra per als oficials forestals

❘ ALT ÀNEU ❘ El bosc del Gerdar, al Pallars Sobirà, ha acollit du·
rant aquests últims dies les primeres pràctiques dels dotze 
alumnes que s’especialitzen en motoserra a l’escola d’Oficials 
Forestals de València d’Àneu.

Diputats d’ERC es reuneixen amb Serret a Brussel·les
❘ BRUSSEL·LES ❘ Quatre dels cinc diputats d’ERC al Parlament 
per Lleida van viatjar ahir a Brussel·les per reunir·se amb 
l’exconsellera d’Agricultura Meritxell Serret, que va encap·
çalar la llista del partit per al 21·D i va renunciar a l’escó.

ACN

ERC

Impuls a la candidatura Starlight d’Aigüestortes
❘ ESPOT ❘ Alcaldes dels municipis del Parc Nacional d’Aigües·
tortes i de l’àrea perifèrica es van comprometre ahir, al 
patronat del parc, a impulsar la candidatura per obtenir la 
qualificació de reserva i destinació turística Starlight. Hi va 
assistir la subdelegada del Govern, Inma Manso.
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