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La Pobla
aposta per
reduir els
plàstics
d’un sol ús
L’Ajuntament de la Pobla de Segur ha decidit deixar d’utilitzar
ampolles i gots de plàstic a les
dependències municipals per
reduir els plàstics d’un sol ús.
Fins ara, aquests productes es
feien servir per al consum dels
treballadors i treballadores del
consistori i també a les sessions
plenàries, juntes i reunions del
consistori. L’Ajuntament ha instal·lat dispensadors d’aigua i
ha repartit ampolles d’alumini
als treballadors i treballadores
del consistori. Als plens i les reunions, les ampolles de plàstic
s’han substituït per ampolles.

Vielha tindrà
connexió amb
Toulouse,
Montpelier,
Nimes i Lió
Vielha disposarà a partir del
pròxim mes de novembre
d’una nova línia d’autobús internacional. El major operador
europeu de línies regulars d’autobús de llarga distància, FlixBus, ha inclòs Vielha en la línia
nocturna N748 que connecta
la capital aranesa amb Lió.
D’aquesta manera, la capital
aranesa estarà connectada
amb Toulouse, Montpelier, Nimes i Lió a partir del mes de
novembre. Aquest operador
intrenacional tindrà freqüència diària.

Les voladures al túnel de
Tresponts es reprendran a
mitjans del mes de novembre
El Departament de Territori calcula que la nova
galeria, a la C-14, estarà llesta a finals del 2020
El nou túnel de Tresponts,
a la C-14, tindrà una
longitud de 1,3 quilòmetres
i permetrà millorar la
seguretat vial d’aquesta
carretera al seu pas pel
congost de Tresponts, a la
comarca de l’Alt Urgell.
Organyà
REDACCIÓ
El Departament de Territori de la
Generalitat va informar ahir que
les voladures per la construcció
del nou túnel de Tresponts, a la
C-14, a la comarca de l’Alt Urgell, es reemprendran a mitjans del
proper mes de novembre després que estiguessin aturades
unes setmanes per un problema
amb una de les empreses subcontractades.
En el marc de la comissió de
seguiment de les obres a la C-14
que es va celebrar ahir es va informar que l’entitat competent ja
ha donat el pertinent permís de
voladures.
La galeria principal ja està tota
excavada i ara es treballa en les
diferents galeries de connexió.
La Generalitat preveu tal i com
es desenvolupen les obres que
aquesta nova infraestructura,
que millorarà la seguretat vial al
seu pas pel congost de Tresponts,
estigui acabada a finals del 2020.
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Comença la perforació del
túnel del Coll de Lilla, a l’A-27
Aquesta setmana han començat
els treballs de perforació del túnel del Coll de Lilla de l’A-27, segons ha pogut confirmar l’ACN.
Després d’anys de retards, la
maquinària ha començat a definir la galeria que permetrà millorar la connexió entre l’Alt Camp
i la Conca de Barberà. L’autovia
està projectada entre Tarragona

i Montblanc, però actualment
acaba a Valls. En els darrers mesos s’ha construït un mur de contenció i s’ha assegurat l’entrada
del túnel, que tindrà una longitud d’1,5 quilòmetres i fins a 120
metres de profunditat. Segons
es va informar al febrer, s’estima
un any i mig d’obres per enllestir
el forat del túnel. La galeria for-

ma part del quart tram de l’autovia A-27, amb un pressupost
d’uns 115 MEUR. A mitjan juliol
van començar les voladures a
l’entorn del nucli de Lilla, a la
vessant nord, com a pas previ
a l’inici de la perforació del túnel. S’ha construït un mur de
contenció amb 65 pilons de formigó per sostenir la muntanya
i per assegurar l’entrada del túnel, atesa la presència d’argiles
expansives. La màxima complexitat és que el túnel travessarà
uns terrenys difícils.

