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JOAN GÓMEZ
❘ IVARS D’URGELL ❘ L’ornitòleg i na-
turalista Jordi Sargatal serà el 
nou director tècnic de l’Estany 
d’Ivars i Vila-sana. Així ho va 
aprovar ahir el consorci gestor, 
que es va reunir a l’edifici de 
Cal Sinén. Sargatal, que va di-
rigir l’antiga fundació Territori 
i Paisatge de l’Obra Social de la 
Caixa de Catalunya i també ha 
presidit l’Associació d’Amics del 
Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà, va assegurar que 
treballarà perquè la zona tin-
gui una rellevància internacio-
nal, seguint el conveni Ramsar 
(Convenció sobre Aiguamolls 
d’Importància Internacional, 
dels quals formen part 160 es-
tats de tot el món, amb 1.950 
aiguamolls). 

“El treball de recuperació que 
s’ha portat a terme ha estat es-
pectacular, un somni fet realitat 
que ha de seguir”, va remarcar 
Sargatal. Va avançar que treba-
llarà per adaptar i modernitzar 
el pla d’usos de l’estany. L’eutro-
fització de les aigües i l’excessi-
va presència de peixos invasors 

o conills són alguns dels proble-
mes que Sargatal haurà d’afron-
tar com a director tècnic de la 
zona humida més important de 
la Catalunya interior, un càrrec 
que va ostentar Toni Costa des 
de l’inici de la recuperació fins 

al 2017. El president de la Dipu-
tació i del consorci, Joan Reñé, 
va lloar el prestigi “reconegut 
i inqüestionable” de Sargatal i 
va afirmar que va ser un dels 
“pares de l’Estany”. 

Durant la reunió també es 

va presentar el pressupost del 
2019, de 430.000 euros, i l’ad-
judicació de les obres a la pri-
mera planta de Cal Sinén per 
un import de 60.000 euros per 
habilitar una zona d’atenció al 
visitant amb un espai de bar.

Sargatal, amb els alcaldes de Vila-sana i Ivars i els presidents del consell del Pla i la Diputació.

JOAN GÓMEZ

L’Estany d’Ivars fitxa l’ornitòleg Jordi 
Sargatal com a nou director tècnic

NATURALESA GESTIÓ D’ESPAIS

Anuncia millores al pla de gestió i un projecte per donar-li rellevància internacional

La Torre de Capdella 
busca solucions per 
reobrir Aguiró

CARRETERES

❘ LA TORRE DE CAPDELLA ❘ L’ajunta-
ment de la Torre de Capdella 
ha encarregat un estudi tèc-
nic per buscar una solució i 
reobrir l’accés a Aguiró (ve-
geu SEGRE d’ahir) després 
d’un despreniment que el 
manté tallat des de dissab-
te. El consistori va assegurar 
ahir que l’obra es farà amb 
caràcter d’urgència ja que és 
un nucli habitat.

El transport carrega 
contra la desviació 
de camions a l’AP-2

SEGURETAT

❘  LLEIDA ❘  La Confederació 
Espanyola de Transport de 
Mercaderies (CETM) va re-
butjar ahir la desviació obli-
gatòria de camions de les 
carreteres nacionals a les 
autopistes de peatge com a 
Lleida de l’N-240 a l’AP-2 
des d’aquest mes. En canvi, 
la plataforma Rescap-2 va 
demanar que la desviació 
s’ampliï al tram entre Lleida 
i les Borges Blanques.
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Excavats nou metres del 
túnel de Tres Ponts a la C-14
Les obres de reforma de la via van començar a l’abril || La duresa 
de la roca alenteix la perforació a l’espera de les voladures

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

De moment, els operaris han pogut excavar els primers nou metres de la boca nord.

C. SANS

C. SANS
❘ ORGANYÀ ❘ Les obres del túnel 
de Tres Ponts avancen a bon 
ritme i han permès excavar els 
primers nou metres de la boca 
nord. La galeria, situada a la C-
14 entre Organyà i la carretera 
d’accés a Montant de Tost, tin-
drà 1,3 quilòmetres de longitud 
i millorarà la seguretat en un 
tram de carretera de munta-
nya en el qual són habituals els 
despreniments de roques. Els 
treballs al túnel van començar  

el mes d’abril. Fonts pròximes 
al projecte van explicar ahir 
que el ritme és “més lent del 
que estava previst” i que la 
“duresa extrema” de la roca 
impedeix avançar més ràpid. 
Per això, han iniciat els tràmits 
per avançar les voladures.

La Generalitat, responsable 
dels treballs, ja tenia previst 
utilitzar mitjans mecànics “al 
primer tram d’entre quinze o 
vint metres” de cadascuna de 
les boques i la resta, amb ex-

plosius. Ara esperen avançar 
aquesta fase. Les voladures, 
al seu torn, comportaran talls 
de trànsit. 

La previsió és que el túnel i 
les galeries d’emergència que-
din excavats de cara a la prò-
xima primavera. La reforma 
d’aquest tram de la C-14 va co-
mençar al novembre, durarà 
tres anys i costarà trenta-cinc 
milions d’euros. La calçada, al 
marge del túnel, s’ampliarà fins 
als deu metres d’ample.

Militars i representants territorials ahir a l’acadèmia.

FORMACIÓ MILITAR

REDACCIÓ
❘  TAL ARN ❘  Poc més de 500 
alumnes van iniciar ahir 
el nou curs de suboficials a 
l’Acadèmia General Bàsica 
(AGBS) de Talarn, que es 
prolongarà fins al pròxim 
desembre. Dels 500 alumnes 
d’aquesta XLVI promoció, 
cent han ingressat per accés 
directe i quatre-cents, per 
promoció interna i, del total, 
vint-i-sis són dones. D’altra 
banda, la XXIX Promoció del 
Cos de Músiques Militars la 
componen 30 alumnes, dels 
quals tres són dones.

L’acte de començament 
de curs va comptar amb una 
lliçó magistral inaugural a 
càrrec del coronel Francisco 
Escribano García. La xifra 
d’alumnes és similar a la de 
cada any des que va comen-
çar el nou pla d’estudis. De 

fet, a més del curs de subofi-
cials i del de música, el cen-
tre de Talarn inclou altres 
ofertes formatives que fan 
que al cap del curs el nom-
bre d’alumnes que passa per 
l’acadèmia rondi el miler. 
L’acte d’ahir va comptar amb 
la presència dels alcaldes de 
la zona, el subdelegat del Go-
vern a Lleida, José Crespín, 
subdelegat de Defensa, el co-
ronel Fernando Rodríguez, 
entre altres representants.

El subdelegat va aprofitar 
per reunir-se amb els alcades 
de Talarn, Inés Moré, amb 
la qual va tractar sobre la 
promoció del patrimoni his-
tòric; de Baix Pallars, Josep 
Maria Semino, que li va mos-
trar el mal estat del ferm de 
l’aparcament al costat de la 
carretera N-260, i de Salàs, 
Francesc Borrell.

Mig miler d’alumnes 
estrenen el curs a 
l’Acadèmia de Talarn
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