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GUIA | pàg. 36
mor mary Bometón, una de les 
primeres veus femenines de la ràdio  
de lleida i activista contra el càncer

esports | pàg. 24
el Força lleida planta cara a l’alacant 
però acaba perdent (79-76) en el 
primer partit sense michael Carrera

1,70 €

Fiscalia obre diligències per agressió 
sexual a un alumne de Cervera
Desenes de pares van protestar ahir per aquest cas i un altre de suposat bullying

comarques ❘ 15

El Govern es compromet  
a legislar per al món rural

és notícia ❘ 3-5

jordI eChevarrIa

La consellera Mas 
i l’alcalde Solsona, 
a la cabina d’un 
tractor.

Sant Josep || La consellera 
d’Economia, Natàlia Mas, 
obre la Fira de Mollerussa

Sector primari || Reconeix 
que l’agricultura vertebra el 
territori i que necessita ajuts

Joves || Reivindiquen més 
facilitats per assegurar el 
relleu generacional

jordI eChevarrIa

Artesa de Segre va estrenar ahir 
la variant que connecta la car-
retera C-14 amb l’L-512. És el 
primer tram de la reforma de 
l’eix viari de Comiols, que uneix 
la Noguera amb el Pallars.

Artesa de Segre 
estrena la variant, 
primer tram de la 
reforma de Comiols

comarques ❘ 13

Catalunya començarà a vacunar 
els nadons del virus sincitial, 
que provoca la bronquiolitis, i 
els nens d’entre sis mesos i cinc 
anys (fins als 59 mesos) contra 
la grip amb l’objectiu de reduir 
tant el nombre d’hospitalitza-
cions en aquesta franja d’edat 
com els contagis.

lleida ❘ 9

Salut vacunarà 
contra la 
bronquiolitis
nadons i de grip 
menors de 5 anys
La tardor vinent, per 
tal de reduir contagis

Els Pompièrs i els Bombers de 
la Generalitat continuaven tre-
ballant ahir en l’extinció de l’in-
cendi forestal de Canejan, que 
ja ha cremat 200 ha de bosc i 3 
cabanes de muntanya.

L’incendi de Canejan  
ja afecta unes 200 
hectàrees de bosc  
però sense perill urbà

comarques ❘ 17
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Comencen els descensos de ràfting
en la Pallaresa a l’inici del desglaç.

p. 14
La Baronia cobrirà l’església de Gualter 
per habilitar un local sociocultural.

p. 16

jorDi eChevarria

x. rodríguez
❘ tremP ❘ Artesa de Segre va estre-
nar ahir la variant que connecta 
la carretera C-14 amb l’L-512. 
És el primer tram de la refor-
ma de l’eix viari de Comiols, 
que uneix la Noguera amb el 
Pallars. Ha costat 5,7 milions i 
ara la Generalitat treballarà per 
cedir a l’ajuntament la travessia 
el 2025. El conseller de Territo-
ri, Juli Fernàndez, va explicar 
que la ronda permetrà que “la 
connexió amb l’eix de Comiols 
sigui molt més fluida, còmoda i 
segura” i implicarà “treure de 
l’interior d’Artesa de Segre les 
emissions” dels vehicles.

Fernàndez també va presen-
tar ahir a alcaldes i els consells 
del Pallars Jussà i el Sobirà les 
actuacions que duran a terme 
per millorar Comiols, que comp-
ten amb un pressupost de 180 
milions. El conseller va anun-
ciar que les obres s’iniciaran “a 
començaments del 2024” i se 
centraran en els 5 quilòmetres 
que separen la nova variant i 
Vall-llebrera. Aquests treballs 
sortiran a concurs a l’estiu i in-
clouen la millora del pont del 
Pont d’Alentorn, on s’habili-
tarà una passarel·la per a via-
nants i bicicletes. Quant als 9 
quilòmetres entre Vall-llebre-
ra i Folquer, es preveu que les 
obres surtin a concurs el segon 
semestre del 2024. En aquest 
tram es preveu la construcció 
d’un viaducte per a la variant 
de Montargull.

El tram que s’emportarà la 
major part de la inversió és el 
que uneix Folquer i Isona, amb 

Artesa de Segre estrena variant i les obres 
d’uns altres 5 quilòmetres de Comiols, el 2024
El tram entre la nova ronda i Vall-llebrera, que costarà 14 milions || La Generalitat no concreta quan 
estarà llesta la reforma de l’eix entre la Noguera i el Jussà, en què invertirà uns 180 milions

infraestructures carreteres

un pressupost de 129 milions 
per a 13,3 quilòmetres amb tú-
nels i viaductes. Un estudi previ 
va apuntar que serien quatre ga-
leries, tot i que això ho haurà de 
determinar el projecte que s’està 
redactant. L’objectiu és treure a 
concurs algun tram d’aquest tra-
çat a començaments del 2024.

Fernàndez va mostrar el com-
promís de la Generalitat per 

reforçar “la connexió entre la 
Noguera i el Pallars” amb un 
eix que “millora l’accessibili-
tat al Pirineu”, també des de la 
Catalunya central i Barcelona. 
El conseller no va concretar el 
calendari per al final de totes les 
obres (fa un any estava previst 
el 2025) i va assenyalar que els 
projectes “determinaran la du-
rada de la intervenció”.

elS tramS de comiolS

Variant d’Artesa de Segre
z La variant d’artesa de Segre, 
que es va estrenar ahir, té una 
longitud d’1,1 quilòmetres i ha 
costat 5,7 milions.

D’Artesa a Folquer
z La primera fase, de 5,2 km fins 
a vall-llebrera, inclou un pas 
per a vianants i ciclistes al pont 
del Pont d’alentorn. La Genera-
litat licitarà les obres a l’estiu. 
La segona, de 9 quilòmetres 
de vall-llebrera a Folquer, pre-
veu una variant a montargull. 
el projecte estarà llest el primer 
semestre del 2024 i el Govern 
espera treure l’obra a concurs 
el segon semestre.

Entre Folquer i Isona
z aquest tram, de 13,3 quilòme-
tres, costarà 129 milions. Com-
portarà la construcció de túnels 
(un estudi previ els va xifrar en 
4) i viaductes. territori espe-
ra licitar alguna fase d’aques-
tes obres a començaments del 
2024.

Cessió de la travessia el 2025 ■ La Generalitat preveu cedir el 2025 a Artesa de Segre la travessia 
després d’obrir la variant. Invertirà 1,2 milions en la millora de la via. L’alcaldessa, Maria Cusola, 
va dir que la ronda permetrà “alleujar el trànsit” a l’interior de la població i va avançar que hauran 
de continuar treballant per “donar rellevància a Artesa com a punt de parada per accedir al Pallars”.

Urbanisme deixa en suspens quatre 
grans centrals solars al Pallars Jussà

energia renovables

r.r.
❘ LLeiDa ❘ La comissió d’Urbanis-
me del Pirineu va deixar ahir 
en suspens els projectes de 
quatre grans centrals al Pallars 
Jussà. Tres d’aquestes ja havi-
en rebut el vistiplau ambiental 
de la Generalitat, mentre que 
una quarta tenia una resolució 
d’impacte desfavorable. Totes 
les centrals són d’un mateix 
promotor: Energies Renovables 
Terra Ferma SL, una societat 
participada per la firma d’en-

ginyeria Blueprom i Sinia Re-
novables, la divisió d’energies 
netes del Banc Sabadell.

Tres de les centrals solars en 
suspens estan previstes al mu-
nicipi d’Isona i Conca Dellà. 
Són les de Les Alzineres (40 
MW) i Costa Gran (28 MW), 
que sumen més de 100 hectàre-
es i tenen una resolució ambi-
ental favorable; i la de Llau de 
Juncs, de 40 MW de potència, 
una extensió de 63 hectàrees i 
una declaració d’impacte am-

biental desfavorable. La quarta 
central en suspens, la de Neret 
(35 MW), és de 50 hectàrees a 
Tremp.

Parc eòlic de Forestalia
D’altra banda, el grup Fores-

talia torna a tramitar el parc eò-
lic Basses Roges 1, de 49 MW, a 
Almatret, Seròs i Maials. El seu 
procés d’autorització va quedar 
interromput l’octubre del 2021 
a l’aprovar-se l’actual decret de 
renovables.
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