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Calvet garanteix que 
el túnel de Tresponts 
estarà enllestit al 2020
Informa que ja s’ha trobat una nova 
empresa arran de la rescisió
El conseller de Territori va 
informar durant la sessió 
de control al Govern que 
les obres de construcció 
d’aquest túnel estan 
avançant amb normalitat 
i que estaran acabades a 
finals del 2020.

Barcelona
SILVIA JARDÍ (ACN)
El conseller de Territori, Damià 
Calvet, ha garantit que el túnel de 
Tresponts a la C-14 estarà enlles-
tit a finals del 2020. En la sessió 
de control al Govern, preguntat 
per la construcció del túnel, Cal-
vet va explicar que les obres es-
tan avançant “amb normalitat” i 
que estaran acabades “quan to-
ca”, a finals del 2020. El conse-
ller va informar que després d’un 
conflicte entre les dues empreses 
que hi treballaven, se n’ha rescin-
dit el contracte d’una i ja s’ha tro-
bat una nova empresa per fer les 
voladures a la galeria auxiliar. “Els 
treballs no s’han aturat ni un sol 
dia”, va insistir el conseller, que va 
criticar les “intoxicacions medià-
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tiques i socials” en aquesta qües-
tió. Calvet va recordar que aques-
ta obra suposa un gran esforç per 
part del Govern i va afirma que 
significarà més confort i més se-
guretat en aquesta via. 

El tram de carretera C-14 on 
s’actua forma part de la xarxa bà-
sica primària i discorre per un te-
rreny accidentat a través del Con-
gost de Tres Ponts, a la Vall del riu 
Segre, a la comarca de l’Alt Urgell. 

L’àmbit d’actuació és entre la sor-
tida d’Organyà i el túnel del Mon-
tant de Tost, abans de la intersec-
ció amb la LV-4001.

La longitud on s’intenvindrà té 
una longitud de 3,3 km i la inten-
sitat de trànsit és de 6.344 vehi-
cles per dia.

El nou túnel tindrà una longi-
tud de 1,3 km i vol evitar el pas 
per un tram especialment sinuós 
del congost de Tres Ponts.

La vicepresidenta del Patronat 
de Turisme, Rosa Pujol, es va re-
unir ahir al migdia a Tremp amb 
els representants del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per 
abordar diferents temes vincu-
lats amb la promoció turística 
del territori i a la tarda van visi-
tar la Reserva Nacional de Caça 
de Boumort amb l’objectiu de 
conèixer l’oferta ecoturística del 
territori coincidint amb el tram 

final de temporada de la brama 
del cérvol, un espectacle de la 
natura que s’està convertint en 
els últims anys en un important 
reclam turístic dels Pirineus. Pu-
jol va destacar les grans poten-
cialitats que té la demarcació de 
Lleida en l’àmbit de l’oferta tu-
rística vinculada amb l’ecoturis-
me, del qual va dir que “hem de 
potenciar i difondre per la seva 
pròpia rellevància”.

Rosa Pujol visita el Pallars 
per conèixer l’oferta 
ecoturística de la zona
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TREMP REP DOCUMENTACIÓ RELACIONADA amb 
l’obra artística de Pujol Grau i amb la Passió a Tremp. Ahir es va 
signar a Tremp el contracte de cessió en comodat entre l’Ajun-
tament de Tremp i els Sr. Joaquim Pujol Grau i la Sra. Dolors Vila 
Revés, els quals han cedit un seguit de documents relacionats 
amb l’obra artística de Pujol Grau (publicacions, reculls de prem-
sa i ressenyes diverses), així com un recull de documents sobre 
La Passió a Tremp (1959-1969).

L’Ajuntament de Torrefarrera or-
ganitza un curs d’informàtica de 
nivell elemental, cada dimecres 
d’11.30 a 13.00 h al CEI de To-
rrefarrera fins al 18 de desem-

bre. Enguany s’hi han inscrit 15 
persones i des de l’Ajuntament 
s’estudia la possibilitat d’oferir 
un altre curs de tres mesos més 
en finalitzar aquest. 

Torrefarrera organitza un 
curs bàsic d’informàtica

FOTO: Aj.Torrefarrera / Assistents al curs d’informàtica

Tàrrega 
promou el 
patrimoni 
industrial del 
Museu Trepat
Tàrrega acostarà al públic el 
patrimoni històric industrial 
del Museu Trepat mitjançant 
una vintena d’activitats el 
dissabte 19 i el diumenge 20 
d’octubre. Són les dates de la 
quarta edició del McTrepat, 
esdeveniment que omplirà 
l’antiga factoria targarina de 
diferents exposicions, audio-
visuals, xerrades, diferents 
concerts, tallers familiars 
i gastronomia entre altres 
propostes lúdiques i divulga-
tives. 

L’eix temàtic serà, una ve-
gada més, la cultura popular 
dels Estats Units. 

L’Ajuntament de Vielha e Mija-
ran i el Conselh Generau d’Aran 
es van mostrar ahir a favor del 
compliment de la sentència en 
la que una jutgessa de Vielha 
ordena a una mare a entregar 
al seu pare biològic, veí de la lo-
calitat, la filla de set anys i que 
des de la setmana passada es 
troba tancada amb la menor a 
la seu del Consolat d’Uruguai, 
d’on és la progenitora, a Barce-
lona després que el cònsol es 
negués divendres a fer l’entrega 
de la custòdia. En aquest sentit, 
en un comunicat l’Ajuntament 
de Vielha i el Conselh Generau 
d’Aran manifesten “el seu res-
pecte als procediments i resolu-
cions judicials”. També exposen 
“la necessitat que els poders 

públics d’Espanya i de la Repú-
blica d’Uruguai treballin conjun-
tament per al compliment de la 
sentència i perquè es lliuri a la 
menor al seu pare el més aviat 
possible”. Finalment, posen en 
relleu “la seva preocupació per 
l’estat de la menor, retinguda en 
el consolat, tant a nivell físic com 
moral i psicològic”.

Vielha i el Conselh, a favor 
d’entregar al pare la nena 
‘tancada’ al consolat uruguaià

Diuen que s’ha 
de respectar 
la resolució 

judicial
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Els camps de cultiu van evitar que 
l’incendi originat a les Terres de 
l’Ebre fos deu vegades més gran
Els experts avisen que un paisatge agrícola viu pot 
evitar els megaincendis que portarà el canvi climàtic
Vinebre
ANNA FERRÀS (ACN)
Catalunya perd deu mil hectàrees 
agrícoles cada any. A les Terres de 
l’Ebre s’ha passat de tenir menys 
del 10% de terreny forestal a te-
nir-ne més del 70% però els focs, 
com insisteixen es Bombers, no-
més s’apaguen aviat si afecten 
“mosaics agrícoles vius”. El foc 
de la Torre de l’Espanyol, que 
va afectar diverses hectàrees de 
Maials, Llardecans i Bovera, n’ha 
estat l’última prova, com es va 
analitzar ahir en una jornada de 
prevenció d’incendis, amb una 
cinquantena de participants. Els 
experts reclamen polítiques per 
incentivar l’econòmica rural, la 
gran aliada dels cossos d’extinció. 
Quantifiquen que caldria recupe-
rar quinze mil hectàrees agrícoles 
anuals per evitar els “mega-in-
cendis” que durà el canvi climàtic.

El foc de la Torre de l’Espanyol 
hauria pogut convertir-se en un 
dels pitjors malsons dels cossos 
d’extinció i afectar una zona de 
gairebé noranta mil hectàrees. 

L’inspector dels Bombers, Marc 
Castellnou, va explicar que “a la 
Ribera d’Ebre hi ha un mega-in-
cendi possible, que començaria 
a la zona d’Almatret-Riba-roja i 
amb el mestral creuaria tot l’alt 
de la comarca, el Priorat i es plan-
taria al massís de Prades”. Aquest 
és un dels hipotètics focs de gran 
impacte que els Bombers analit-
zen i simulen a futur en el con-
text del canvi climàtic i del des-
poblament rural. L’incendi de la 
Torre de l’Espanyol hauria pogut 
ser-ne l’inici si no hagués estat 
per la feina encoberta d’extinció 
que van ajudar a fer els camps de 
conreu que encara es mantenen 
a la zona. “El mosaic agrícola és 
clau per mantenir un paisatge viu 
però sobretot és molt important 
per extingir incendis forestals”, va 
recordar Castellnou.

Els Bombers insisteixen que 
el pagès no només produeix ali-
ments, sinó que crea “seguretat 
per al conjunt de la societat” i 
aquest és un servei que amb “po-
lítiques de país” cal retribuir. “No 
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es tracta només del preu de l’oli, 
la vinya o els pistatxos. Hauríem 
de repensar el model i com pa-
gar a la societat rural el servei que 
presta al conjunt de la societat”, 
va manifestar Castellnou.

Des del Centre de Ciència i 
Tecnologia Forestal de Catalunya 

(CTFC) quantifiquen i dissenyen 
les tasques de conversió que seri-
en necessàries. En aquest sentit, 
l’objectiu seria recuperar quin-
ze mil hectàrees agrícoles cada 
any perquè la proporció de grans 
incendis forestals (de més de 
cinc-centes hectàrees) es reduís. 
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Arrestat per 
robar en un 
domicili de les 
Borges Blanques
Els Mossos van detenir dimarts 
a les Borges Blanques un ho-
me de 39 anys, colombià i veí 
de Badalona, com a presumpte 
autor d’un delicte de robato-
ri amb força A les 14.00 hores 
es va produir un robatori en 
un domicili de l’Aviguda Presi-
dent Tarradellas, on els lladres 
es van endur joies i diners. Un 
agents fora de servei va veure 
a dues persones corrents per 
la citada via, després de sortir 
de l’edifici. Amb el suport d’una 
patrulla va aconseguir detenir 
a un d’ells, que té antecedents. 
L’altra persona va aconseguir 
fugir en un cotxe.

Apaguen un petit 
incendi prop d’una 
granja a Vallfogona 
de Balaguer
Els Bombers de la Generalitat 
van extingir ahir un incendi al 
costat d’una granja de Vallfogo-
na de Balaguer que va cremar 
palla. En aquest sentit, segons 
va informar fonts del cos, els 
serveis d’emergències van ser 
alertats del foc a les 12.25 ho-
res. Ràpidament, es va activar 
el protocol d’extinció d’incen-
dis i fins al lloc dels fets es van 
desplaçar un total de tres dota-
cions dels Bombers. El foc no va 
afectar la granja.

Els Agents Rurals van denunciar 
dos homes per pescar en zona 
prohibida i amb esquer prohibit a 
la zona de pesca lliure sense mort 
del Noguera Pallaresa, a la Pobla 

de Segur. Els membres del cos va 
explicar que estaven a menys de 
50 metres de la presa de Llania 
i ho feien amb culleretes de tres 
hams, prohibides a la zona.

Denunciats per pescar en 
zona prohibida a la Pobla

FOTO: Agents Rurals / Els dos pescadors que van ser denunciats 

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir dimarts un veí de Tremp de 
37 anys com a presumpte autor 
d’un delicte contra la salut pú-
blica. A principis d’any, la policia 
va tenir coneixement que un veí 
de la localitat s’estava dedicant 
a la venda de substàncies es-
tupefaents des del seu domicili 
del carrer Adoberies de la capi-
tal del Pallars Jussà. Els Mossos 
van obrir una investigació i, un 
cop confirmades les sospites, 
van detenir dimarts al presump-
te autor dels fets. Ahir, agents de 
la policia catalana van registrar 
el pis de l’arrestat on van loca-
litzat objectes i indicis que rela-
cionen el detingut amb el tràfic 
de drogues. En total, la policia 
va comissar al domicili un total 
de 145,2 grams de cocaïna, tres 

bàscules digitals, material divers 
per embolcallar la droga, 955 
euros i dos telèfons mòbils.Des-
prés de mesos de seguiment, la 
policia va concretar la identitat 
del sospitós i confirmar la ven-

da de cocaïna des d’un domicili 
al carrer Adoberies. Durant les 
vigilàncies, els agents també van 
constatar que l’investigat es des-
plaçava a la plaça de Capdevila i 
altres carrers del nucli antic.

FOTO: M. E. / Imatge del que va ser comissat al domicili de l’arrestat

Detingut a Tremp per vendre 
cocaïna des d’un pis de la localitat
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