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Al jutge la parella d'Artesa de
Segre per la mort del seu nadó.
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Cervera reprèn l'obra del Sindicat
després de pujar el pressupost un 40%.
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INFRAESTRUCTURES CARRETERES

El túnel de Tresponts, limitat a 60 km/h a
l'estar encara /Ien proves" als 3 mesos -d'obrir
La Generalitat no considera l'obra finalitzada i continua duent a terme controls abans de rebre-la li Els
conductors que circulen a 90 km/h per la carretera han de disminuir la marxa a la galeria
Google Maps omet
aquest tram i
proposa una volta
de110km

C. SANS

I LA SEU D'URGELL I El límit de velocitat al túnel de Tresponts,
a la carretera C-14 al seu pas
per l'Alt Urgell, és de només
60 quilòmetres per hora. Això
obliga els conductors a disminuir la marxa quan travessen
aquest pas subterrani, d'1,3 quilòmetres entre Organyà i l'encreuament de Montant de Tost.
Tant a la boca nord de la galeria
com a la sud, el límit és de 90
km/h. Això es deu al fet que la
Generalitat considera que les
obres estan encara en període
de proves i encara no les considera oficialment acabades, tres
mesos després de l'obertura del
túnel. Així ho van corroborar
aquesta setmana fonts oficials
del departament de Territori,
que van explicar que les obres
"no han estat rebudes" per part
de la Generalitat i, per tant, es
consideren encara en curs.
El Govern va inaugurar el
túnel de Tresponts el passat 24
de novembre, en un acte oficial
que no va incloure l'obertura
al trànsit. En aquell moment,
estava encara pendent d'integrar el sistema de vigilància i
d'emergències de la galeria al
centre de control viari que la
Generalitat té a Vic. Des d'allà
es vigilen a distància diferents
túnels i trams de les carreteres
catalanes.

Quatre anys d'obres
El pas subterrani va poder
obrir finalment al trànsit de vehicles el 3 de desembre passat.
La construcció es va portar a

Un senyal lluminós a l'entrada del túnel de Tres ponts adverteix del límit de velocitat de 60 km/h.

LA INVERSIÓ M~S GRAN

Aquest pas subterrani és
la inversió més gran dels
últims anys del Govern a la
seua xarxa viària a Lleida
terme al llarg de quatre anys,
un més del previst, i la meitat
dels treballs es van dur a terme
en plena pand~mia de la Covid.
Tanmateix, la Generalitat no
considera encara que les obres

del túnel hagin finalitzat. En
aquest sentit, fonts del departament de Territori van indicar
que continuen fent "diferents
controls" en aquesta nova infraestructura i van assegurar que
aquest procediment és "l'habitual en obres d'aquest tipus".
Aquest pas subterrani és l'obra
de més magnitud de la Generalitat a la xarxa viària de Lleida en
els últims anys, amb una inversió de 35,4 milions d'euros. A
més de la construcció del túnel,
els treballs van incloure la re-

forma d'un tram d'uns tres quilòmetres de la carretera C-14.
L'Executiu català va abordar
aquesta obra per donar resposta
a les peticions dels ajuntaments i
veïns de la zona, preocupats per
la seguretat viària en un tram
de la carretera C-14 que, al llarg
dels últims anys, havia registrat diversos despreniments de
roques. La qliguda de pedres,
algunes de gran mida i fins una
tona de pes, va arribar a ocasionar importants accidents de
trànsit.

• Un error al servei de
cartografia online Google
Maps provoca confusió
entre els conductors que
el consulten per viàtjar a ·
l'Alt Urgell. La ruta que
proposa des d'Oliana a la
Seu exclou la C-14 i, al seu
lloc, aconsella una llarga
volta de 110 quilòmetres i
més de dos hores a través
de sinuoses carreteres de
muntanya de Bassella, la
Coma i la Pedra i Josa i
Tuixent.
L'alcalde d'Organyà,
Celestí Vilà, va dir que,
arran d'aquesta equivocació, "va trucar a l'ajuntament per saber si el túnel
està tallat" i va valorar
que pot deure's al fet que
Google Maps "encara té
al registre el vell tram
de la C-14 pel congost de
Tresponts", tancat després d'obrir el túnel. Vilà
va lamentar que això "pot
fer-nos perdre visitants".
En canvi, al en consultar
a Google Maps com viatjar des de la Seu a Oliana,
sí que recomana anar per
la C-14. El programa estima que els 41 quilòmetres
es poden recórrer en 38
minuts.
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Dimiteix l'alcaldessa de Puiggròs al"discrepar" dels edils

Deu professionals
del sector digital
treballaran a Tremp

Ha presentat una carta de renúnèia al seu grup municipal i deixarà l'ajuntament i el consell
A.GONZALEZ

I PUIGGRÒS IL'alcaldessa de Puiggròs, Montse Ruiz (JxCat), va
enviar ahir als seus companys
de govern la seua carta de dimissió. Segons la mateixa Ruiz,
la renúncia arriba per una llarga
sèrie de "discrepàncies" amb
els membres el seu propi equip i
amb diversos veïns d'aquest mumcipi de les Garrigues. "M'han
demanat la dimissió i els l'he
donat", va confirmar ahir l'encara alcaldessa, que formalitzarà la renúncia al pròxim ple

municipal, encara sense data.
Ruiz es va estrenar com a alcaldessa de Puiggròs després
de les eleccions municipals del
2019. Encapçalava la candidatura de Junts Per Puiggròs (JxCat),
l'única que es va presentar als
comicis i que, en conseqüència,
va obtenir els set regidors de
l'ajuntament.
Ruiz abandonarà el consistori
i també el consell de les Garrigues, on actualment és responsable de l'àrea d'Ensenyament.
El president de l'ens comarcal,

Jaume Setó, va confirmar ahir
la renúncia, però va declinar
donar-ne detalls "al tractar-se
d'un assumpte intern d'un ajuntament", va explicar.
Encara no s'ha anunciat qui

RELLEU

La dimissió es formalitzarà
en el pròxim ple i encara es
desconeix qui serà el relleu
de Ruiz a l'alcaldia

rellevarà Ruiz a l'alcaldia de
Puiggròs. Els dos tinents d'alcalde, Jordi Llobet i Joel Muro,
van emplaçar a la celebració del
pròxim ple municipal per conèixer el successor. "Tot just hem
rebut avui la carta de l'alcaldessa i encara és molt aviat per decidir alguna cosa i nomenar un
successor, hem d'esperar al ple
per designar el pròxim alcalde",
va manifestar l'edil Joel Muro.
Un membre .de la llista electoral
de JxCat cobrirà la vacant que
deixarà Ruiz.

ILLEIDA ITremp serà una de les
seus del projecte Catalunya
Rural Hub, una iniciativa de
la Generalitat i Mobile World Capital per atreure professionals del món digital a
entorns rurals. La capital del
Jussà acollirà del22 al27 de
maig deu professionals del
sector digital que treballaran
a distància, segons va anunciar ahir el conseller de Polítiques Digitals i Territori,
Jordi Puigneró. L'altra seu
serà Móra d'Ebre.

