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Adjudiquen la 
redacció del 
projecte de 
millora de la 
N-260 a la Seu 
El Ministeri de Transports, Mo
bilitat i Agenda Urbana ha adju
dicat per 720.720 euros el con
tracte de serveis per redactar 
l'estudi informatiu de millores 
de I'N-260 entre la Seu d'Ur
gell i el nucli d'Adrall, a Ribera 
d'Urgellet (Alt Urgell). Es trac
ta d'un tram que suporta molt 
trànsit, amb una mitjana diària 
de 15.000 vehicles i pics estaci
onals de fins a 22.000 durant el 
mes d'agost. L'objectiu és defi
nir i comparar diferents alter
natives, ja sigui aprofitant l'ac
tual traçat o plantejant variants 
allà on sigui necessari. 

Aproven 
restituir els 
serveis médics 
als nuclis de 
la Noguera 
La Comissió de Salut del Par
lament va aprovar ahir la Pro
posta de Resolució del Grup 
Parlamentari Socialista per a 
" la restitució de l'assistència 
mèdica a diversos nuclis urbans 
de la Noguera". El nuclis bene
ficiats serien d'Aiberola, Gerb i 
el Monestir de les Avellanes a 
Os de Balaguer; Tartareu, Santa 
Linya i Vilanova de la Sal a les 
Avellanes; Agulló, Corsà, Font
depou, els Massos de Millà, 
Millà, la Règola, Sant Josep de 
Fontdepou i Vilamajor a Àger; i 
Castelló de Farfanya. 

El conseller de Territori 
posa avui en servei la nova 
variant d'Artesa de Segre 
L'obra ha costat cinc · milions d'eu ros i-forma part 
de les actuacions de millora del Port de Com iols 
Artesa de Segre 
REDACCIÓ 

El conseller de Territori, Juli Fer
nàndez posarà avui en servei la 
variant d'Artesa de Segre, una 
nova carretera, d'1,2 quilòme
tres de longitud, que evitarà el 
pas de vehicles per l' interior del 
nucli d'aquesta localitat de la No
guera. El punt d'inici de la variant, 
que ha costat S milions d'euros, 
se situa al sud-est del nucli urbà 
d'Artesa de Segre, al quilòmetre 
104,7 de la carretera C-14, i conti
nua des d'aquest punt mitjançant 
un nou traçat en direcció nord
oest fins a connectar amb la car
retera L-512, a l'est del nucli urbà. 
La nova via té una amplada de 9 
metres, amb dos carrils de circu
lació de 3,5 metres cadascun, i 
dos vorals d'1 metre. 

Aquesta actuació forma part 
de les actuacions de millora de 
tot el corredor del Port de Comi
ols. Precisament avui mateix el 
conseller aprofitarà la visita a la 
zona per presentar les actuacions 
que el Departament està desen
volupant per a millorar aquest 
corredor. A la trobada hi partici
paran representants dels consells 
comarcals de la Noguera, el Pa
llars Jussà i el Pallars Sobirà i al
caldes i alcaldesses de la zona als 
que s'explicarà la programació de 
les properes obres. 

FOTO: Núria Garda / Les obres de la nova variant d'Artesa de Segreja estan acabades 

Posen malles 
en una via de 
Sant Esteve 
de la Sarga 
Aquesta setmana han col·lo
cat malles de protecció a una 
de les carreters de Sant Esteve 
de la Sarga, concretament en el 
tram que passa pel conegut Ba
rranc Gros. L'alcalde Jordi Nava
rra va explicar a les xarxes que 
també s'ha sanejat la zona per 
evitar despreniments. 

FOTO: J.N./ Imatges dels treballs de col· locació de les malles de seguretat 
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