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Mor el xòfer d’una furgoneta en un
xoc a Puigverd de Lleida.
p.
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Ivorra aborda de nou la restauració
de la torre medieval.
p.

infraestructures carreteres

El Govern central inicia la reforma
de l’A-2 i tallarà una calçada el dia 1

El tram entre Torrefarrera i Corbins i les obres duraran sis setmanes || Es tracta de
la primera fase d’un projecte de 7,6 milions que afectarà 15 km d’autovia
itmar fabregat

x. rodríguez

❘ lleida ❘ L’Estat començarà el
pròxim 1 de juny l’esperada
reforma del ferm de l’A-2 entre
Torrefarrera i els Alamús, ac·
tualment amb nombrosos clots
i esquerdes. En concret, el mi·
nisteri de Transports, Mobilitat
i Agenda Urbana abordarà les
obres en el tram comprès en·
tre aquesta primera localitat i
Corbins en direcció Barcelona,
la qual cosa comportarà el tan·
cament dels dos carrils que van
en aquest sentit durant sis set·
manes, que és el que es preveu
que durin els treballs.
D’aquesta manera, el tràn·
sit es concentrarà a la calçada
oposada, que serà bidireccional
mentre durin les obres, segons
va explicar ahir el subdelegat
del Govern espanyol a Lleida,
José Crespín. D’altra banda, la
nit del dimecres 27 al dijous 28
i la del dijous 28 al divendres
29 es portaran a terme treballs
previs que també comportaran
desviacions de trànsit entre les
22.00 i les 06.00 hores.
També hi haurà restriccions
al pas dels transports especials
en el tram afectat per les obres,
que quedarà limitat a vehicles
amb una amplada màxima de
3,5 metres entre els dilluns a les
07.00 hores i els divendres a les
13.00 hores.

Primera fase
Aquesta és la primera fase del
projecte, que es va adjudicar per
7,6 milions d’euros a l’empresa
Becsa i que té per objectiu refer
el ferm de 15 quilòmetres d’au·
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entitats

Pallarsactiu
debat els
efectes de la
crisi sanitària
❘ lleida ❘ Pallarsactiu ha orga·
nitzat aquest mes trobades
telemàtiques amb els seus ac·
cionistes per conèixer els pro·
blemes i l’afectació de la crisi
del coronavirus a les institu·
cions públiques del Pallars i
empreses. En aquestes reu·
nions, es va parlar de la im·
portància de la digitalització
dels negocis i la venda online.
També es va debatre sobre
la necessitat de fer una bona
campanya turística dirigi·
da al turisme d’interior per
mantenir l’activitat d’aquest
sector i atreure població al
territori.

educació

Preinscripcions
en línia en els
centres de
Balaguer
Imatge del tram de l’autovia A-2 on començarà la reforma del ferm l’1 de juny.

tovia en el tram de la variant de
Lleida. El conjunt dels treballs
tenen una durada prevista de 20
mesos i es millorarà el paviment
de la calçada, els accessos i els
carrils laterals. El mal estat de la
calçada de l’autovia A-2 ha pro·
vocat nombroses queixes d’ajun·
taments i consells comarcals,
que des de fa anys reivindiquen
la millora d’aquesta carretera,
que és un dels principals eixos
de comunicació de les comar·
ques del pla de Lleida (vegeu el
desglossament).

Un tram amb 40.000 cotxes al dia
n El tram de l’autovia A-2
entre Torrefarrera i els Ala·
mús en el qual s’actuarà és
un dels que registren més
trànsit d’aquesta carretera,
amb uns 40.000 vehicles al
dia, dels quals més de 10.000
són camions. De fet, el dete·
riorament va provocar que
els consells del Pla, Urgell i
Segarra, així com diversos
ajuntaments de Lleida, apro·

vessin l’any passat mocions
per demanar millores en la
seguretat viària de l’A-2. Ai·
xí mateix, els alcaldes del Pla
van firmar a finals de setem·
bre un manifest per exigir la
reforma de l’autovia. De fet,
l’any passat es van compta·
bilitzar almenys 5 víctimes
mortals per accidents a l’A-2,
el doble de la mitjana anual
de l’última dècada.

❘ balaguer ❘ Balaguer ha pre·
parat tots els tràmits perquè
les famílies puguin fer les
preinscripcions online per a
l’escola bressol, l’Escola Mu·
nicipal de Música i l’Aula de
Dansa, encara que s’oferirà
atenció presencial si és ne·
cessari, segons va explicar
l’alcalde, Jordi Ignasi Vidal.
Per a la bressol, les famílies
poden presentar la seua sol·
licitud a través de l’oficina
virtual de la Paeria fins al
divendres 29 de maig i cal·
gués fer-ho en persona s’ha
d’informar prèviament per
correu electrònic.

