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INFRAESTRUCTURES CARRETERES 

Inversió de més d'1 milió 
. ' 

per millorar_ l'Eix Pirinenc 
Per renovar el ferm a Soriguera li I l'estudi del tram de la Seu 
d'Urgell a Adrall, que determinarà si caldran variants 

REDACCIÓ 
1 LLEIDA 1 El ministeri de Trans
ports va anunciar ahir una in
versió de més d'un milió d'eu
ros en dos accions per millo
rar l'Eix Pirinenc (N-260). La 
primera és la rehabilitació del 
ferm en un tram de 3,5 quilò
metres de la carretera al seu 
pas per Baro, al municipi de 
Soriguera. 

El Govern espanyol ha ad
judicat aquestes obres, que te
nen un pressupost de 326.000 
euros i s'emmarquen en el pro
grama de conservació i mante
niment de la xarxa de carrete
res de l'Estat. 

La segona actuació se cen
trarà en els 7 quilòmetres que 
separen la Seu i Adrall, a Ri
bera d'Urgellet. En aquest cas, 
el ministeri ja ha encarregat 
per 721.000 euros la redacció 
de l'estudi informatiu per a la 
millora d'aquest tram. Haurà 
de definir les alternatives per a 
la renovació del traçat, ja sigui 
condicionant la infraestructu
ra actual o plantejant variants 
en el traçat on sigui necessari. 

El Govern central i la Ge
neralitat van acordar, a través 
d'esmenes als pressupostos ge
nerals de l'Estat, un conveni 
entre les dos administracions 
que planteja una aportació plu
riennal de Madrid d'uns 260 
milions per a l'N-260. Es pre
veu que la major part es destini 
al tram de Lleida. 

SALUT EQUIPAMENTS 

Imatge d'arxiu de l'Eix Pirinenc al seu pas per la Seu. 

La Generalitat obre avui al trànsit 
la variant d'Artesa de Segre 
• La Generalitat preveu 
obrir avui al trànsit la va
riant d'Artesa de Segre a la 
C-1412b, unes obres amb 
un pressupost de 5 milions 
d'euros. El conseller de Ter
ritori, Juli Fernàndez, visi
tarà a primera hora de la 
tarda aquesta població de 
la Noguera per assistir a la 
posada en servei d'aques
ta nova infraestr uctura. 
La variant forma part de la 
millora de la carretera de 

Corniols, de 30 quilòmetres 
entre Artesa de Segre, a la 
Noguera, i Isona i Conca 
Dellà, al Pallars Jussà. 

Obres a Com iols 
Abans de la inauguració, 

Fernàndez es reunirà al ma
tí amb alcaldes i els consells 
de la Noguera, el Pallars 
Jussà i el Pallars Sobirà per 
presentar-los la programa
ció de les obres a l'eix viari 
de Corniols. 

Esterri d'Àneu tindrà un nou 
consultori mèdic el 2024 
REDACCIÓ 
I ESTERRI D'ÀNEU I El conseller de 
Salut, Manel Balcefls, va visitar 
ahir els terrenys on es cons
truirà el nou consultori mèdic 
d'Esterri d'Àneu. El consistori 
cedirà la parceHa per a aquest 
equipament, que tindrà 300 
metres quadrats i acollirà qua
tre consultes. El titular de Salut 
va avançar que suposarà una 
inversió de 700.000 euros i que 
podria estar en funcionament 
a finals del 2024. 

Balcells va afegir que s'es
tudiarà la possibilitat de cons
truir un heliport a la localitat, 
per donar una resposta més 
ràpida a les emergències en 
vols nocturns medicalitzats. 
La construcció del consultori 
mèdic és una petició llarga
ment reivindicada que s'ha des
encallat al poder construir-lo 
a 100 metres del riu. La seua 

El conseller Balcells, durant la visita a Esterri d'Àneu. 

construc~ió reforçarà el con
junt de l'Area Bàsica de Salut 
del Pallars Sobirà. 

D'altra banda, el conseller 
de Territori, Juli Fernàndez, va 

defensar ahir la necessitat de 
construir un sistema ferroviari 
integral català per "gestionar 
tots els trens i vies que passen 
per Catalunya", va dir. 

POLÍTICA PLENS 

SEGRE 
Divendres, 17 de març del 2023 

Na ut Aran impulsa pisos 
de lloguer social per 
pal·liar la falta d'habitatge 
REDACCIÓ 
I NAUT ARAN I El ple de l'ajunta
ment de Naut Aran va apro
var ahir una modificació del 
pressupost que inclou una 
partida de 100.000 euros per 
acabar la reforma d'un local 
de Tredòs que es destinarà a 
habitatge de lloguer social i 
60.000 euros més per rehabi
litar l'antic pis de l'escola de 
Garòs també per a aquesta 
finalitat. L'objectiu és ampli
ar el parc de pisos socials del 
municipi. 

L'alcalde, César Ruiz Ca
nela, va explicar que durant 
aquest mandat s'han posat en 
marxa accions per promou
re aquest tipus d'immobles i 

'minimitzar la problemàtica 
habitacional del municipi, 
com les que s'han dut a ter
me a Salardú, per un valor de 
700.000 euros, el macrocom
plex de Naut Aran, la borsa 
d'habitatge o el canvi de lli
cències d'ús comercial a ha
bitacional. La modificació del 
pressupost també contempla 
altres inversions per renovar 
l'enllumenat públic de Garòs 
(32.000 euros), urbanitzar 
el carrer Major de Salardú 
(175.000 euros), pavimen
tar carrers d'Arties (200.000 
euros) i per finançar projec
tes de les EMD del municipi 
que ascendeixen a 750.000 
euros més. 

La capital de la Noguera estrena imatge corporativa 

I BALAGUER I La Paeria de Balaguer va presentar ahir la nova 
imatge corporativa i el manual d'identitat visual del con
sistori. L'objectiu del nou disseny és deixar enrere el nom 
d'ajuntament per ser Paeria de Balaguer. 

Ajuts per evitar riuades en zones urbanes 

I LLEIDA I L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) destinarà 
425,000 euros a finançar la redacció de 21 projectes per 
minimitzar el risc d'inundacions en zones urbanes de Lleida. 
Els ajuts serviran per estabilitzar cursos, instaHar basses o 
recuperar la capacitat hidràulica, entre altres. 

Àger recuperarà el camí vell de Mont·rebei 

I ÀGER I Àger recuperarà el camí vell de Mont-rebei. Es tracta 
d'una via que passa per les antigues mines de Corçà, que 
ara són visibles a causa del baix nivell d'aigua de Canelles, 
i permetrà reduir 45 minuts l'accés a peu al congost. L'ajun
tament organitzarà una jornada de voluntariat per netejar 
el camí. Quan l'embassament recuperi reserves caldran dos 
petites passareHes per creuar. 

Balaguer encarrega el projecte de l'alberg 

I BALAGUER I Balaguer ha encarregat el projecte de l'alberg al 
Molí de l'Esquerrà, després que la CHE deixés de conside
rar-lo inundable. L'alcalde, Jordi Ignasi Vidal, va explicar 
que desconeixen el cost de les obres, tot i que ja compten 
amb una subvenció de la Diputació, segons Ràdio Balaguer. 

Adjudiquen el contracte del porta a porta a Olius 

I OLIUS I Volem Feina Serveis Ambientals s'encarregarà S anys 
més de la recollida d'escombraries porta a porta a Olius. 
L'ajuntament i l'empresa han firmat l'adjudicació, que ga
ranteix contractar persones en risc de vulnerabilitat. 
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Futbol. El Balaguer jugarà a porta tancada 
aquest diumenge davant del Martinenc. 

El Força Lleida visita l'Alacant, en 
el primer partit sense Michael Carrera. 
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FUTBOL TERCERA CATALANA 

El Pobla torna a casa 
El club del Pallars Jussà inaugura aquest diumenge el nou camp de futbol, estrenat al gener després 
de dos anys jugant a Rialp li La jornada inclourà un partit contra els veterans del Barça 

Imatge del nou camp de la Pobla de Segur, que es va començar a construir el febrer del 2022 al Barri de l'Estació. 

MIQUEL PASCUAL PRAT 
llA POBLA DE SEGUR I El2023 ha su
posat la tornada a casa per al 
CF Pobla de Segur. El seu antic 
camp, l'històric Camp de les 
Escoles que va veure créixer 
Carles Puyol, va ser enderro
cat a finals de 2020 per conver
tir-se en una zona enjardinada i 
l'equip de futbol, que competeix 
a Tercera Catalana, es va que
dar sense lloc per jugar. 

"Hem jugat dos anys sen
cers a Rialp, i també un temps 
a Tremp, i ens entrenàvem en 
un camp de la Fundació Johan 
Cruyff que és de dimensions 
molt reduïdes", va explicar ahir 
a SEGRE Ramon Vila, president 
del Pobla, que es va mostrar 
molt agraït "als jugadors i les 
famílies per continuar confi
ant en el club, ja que jugàvem 
tots els partits com a visitants i 
hem mantingut l'equip amateur 
a Tercera Catalana i tenim 90 
nens a l'escola". 

Tots els integrants del club 
poden gaudir el nou camp des 
de mitjans del mes de gener, a 
pesar que el president detalla 

que "l'obra no està encara com
pleta, perquè, per exemple, fal
ten els vestidors". 

Tanmateix, Vila va destacar 
la rapidesa dels treballs, que 
malgrat estar projectats des del 
2020 no van començar fins al 
febrer del 2022 per problemes 
amb la titularitat del terreny 
del nou camp, situat al Barri de 
l'Estació. 

La inauguració oficial de la 

CANVI D'ÚS 

L'històric Camp de les 
Escoles es va enderrocar 
el 2020 per convertir-se 
en una zona enjardinada 

instaHació se celebrarà aquest 
diumenge, amb la presentació 
del futbol base, un partit dels 
veterans del Pobla davant dels 
del Barça i es tancarà amb el 
matx del primer equip del Po
bla contra el Bellpuig, un duel 
directe a la part alta del grup 15 
de Tercera Catalana. 

L'equip del Pobla, després del primer partit a casa, el20 de gener. 

Els actes arrancaran a les 
10.45, amb un discurs a càrrec 
de l'alcalde, Marc Baró, i una 
xarrada amb els presidents his
tòrics de l'entitat que precedirà 
la presentació del futbol base, 
prevista a les 11.00. 

Una hora més tard (12.00) co
mençarà el partit de veterans 

davant de l'Associació Barça 
Jugadors, en el qual participa
ran fins i tot alguns jugadors del 
primer equip del Pobla. Poste
riorment es farà un dinar popu
lar a la zona contigua a l'estadi 
i es tancarà la jornada amb el 
Pobla-Bellpuig de Tercera Ca
talana (18.00). 

Sortejada la fase 
final del grup 
lleidatà de 
Segona Catalana 
• La Federació Catalana 
de Futbol va celebrar ahir 
el sorteig de la segona fase 
del grup lleidatà, el cinc, 
de Segona Catalana. Els 
22 equips, dividits en cinc 
subgrups -quatre de per
manència i un d'ascens
tornaran a la competició 
el cap de setmana del dia 
26 d 'aquest mes. Els sis 
equips que es juguen pu
jar de categoria jugaran 
fins al 4 de juny, mentre 
que els quatre grups de 
descens acabaran gaire
bé un mes abans: el 7 de 
maig. 

La fase d'ascens arran
carà amb un Artesa de Se
gre-Artesa de Lleida, un 
duel directe entre els dos 
campions de grup en la 
primera fase. Per la seua 
part, el Linyola (segon del 
subgrup B) rebrà l'Algu~i
re (tercer de l'A) la prime
ra jornada i el tercer partit 
serà un Borges-Guissona. 
Al final de les deu jorna-

XOC DE L(DERS 

El grup d'ascens 
s/estrenarà amb duel 
entre Artesa de Segre 
i Artesa de Lleida 

des, aquests sis equips es 
repartiran, com a mínim, 
tres places d'ascens a Pri
mera Catalana. 

El grup 1 de perma
nència començarà amb 
un Alcarràs-Cervera i 
un Tremp-Castellserà. 
Per la seua part, el grup 
2 enfrontarà l'Angulària 
contra el Pardinyes i el 
Lleida B davant del Sol
sona la jornada inaugural, 
mentre que en el tercer 
grup el Balàfia s'estrena
rà rebent l'Agramunt i el 
Palau ho farà davant del 
Torrefarrera. 

El quart grup de per
manència tindrà un Or
ganyà-Térmens i un la 
Seu-Juneda d'inici. 
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