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comarques

Cervera exhibeix 22 locals
per facilitar que els lloguin

www.segre.com/comarques
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Tanquen per despreniments
una passarel·la a Camarasa
p.
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infraestructures carreteres

Cues a l’Eix Transversal i a l’N-230 per obres
a Gerri de la Sal i la variant nord de Lleida

Baix Pallars reclama reduir l’espera en el pas alternatiu, que es va estendre ahir al cap de setmana
òscar mirón

r. ramírez

❘ lleida ❘ Obres del ministeri de
Foment van provocar ahir retencions a la carretera N-230
entre Torrefarrera i Lleida; i a
la travessia de l’Eix Pirinenc
(N-260) a Gerri de la Sal. Les
primeres, pel tall de la variant
nord de l’A-2 entre les 4.00 i les
10.00 del matí per connectar-la
amb l’autovia Lleida-Aran (A14); les segones, pel pas alternatiu de vehicles amb motiu
de les obres per eixamplar la
travessia de Gerri. Fins ara, les
restriccions en aquest tram es
limitaven als dies feiners; ahir
es van estendre al cap de setmana i així continuaran durant
els propers mesos, cosa que ha
provocat queixes del sector turístic, a les portes de la temporada d’estiu (vegeu SEGRE de
dimecres passat).
Les retencions a l’N-230 com
a conseqüència de la desviació
del trànsit de l’A-2 es van limitar
a les primeres hores del matí i el
trànsit va recuperar la normalitat poc després de les 10.00. Foment preveia un nou tall ahir a
la nit, amb el mateix horari que
el de divendres a la nit. L’alcalde
de Torrefarrera, Jordi Latorre,
va assenyalar que la desviació
de vehicles va complicar la circulació en un tram de l’N-230 ja
per si mateix saturada de trànsit. No obstant, va recordar que
el ministeri va avisar amb temps
i ho va considerar un inconvenient lleu i puntual en el marc
de les obres per fer arribar l’autovia A-14 fins a Lleida, cosa
que permetrà descongestionar
la carretera nacional.
No tan comprensius es van

n L’ajuntament de Baix
Pallars proposarà a Foment substituir els semàfors instal·lats als dos extrems de la travessia de
Gerri per operaris per agilitzar el pas alternatiu de
vehicles per aquest tram
en obres de l’N-260. L’alcalde, Josep Maria Semino, va indicar que, mentre
que ahir hi havia retencions en sentit nord, el contrari tot just tenia trànsit.
Malgrat tot, els que anaven al Pirineu havien d’esperar davant del semàfor
en roig mentre que ningú
passava pel sentit contrari. “Volem que donin pas
en funció dels vehicles que
circulen”, va dir.

Les obres per connectar l’A-14 amb l’autovia A-2 van obligar a tallar un tram de la variant nord.

mostrar ahir al Pallars Sobirà,
on el pas alternatiu es prolongarà almenys al llarg de set mesos. En el primer cap de setmana
amb restriccions, les cues van
augmentar respecte a les dels
feiners per l’arribada de visitants a la comarca. Si bé no es
qüestiona l’ampliació de la travessia, considerada necessària
per seguretat, conductors, veïns
i l’ajuntament de Baix Pallars
creuen que les esperes en el
tram en obres són massa llargues. El consistori plantejarà
a Foment una alternativa per
donar fluïdesa al trànsit (vegeu
el desglossament).

Proposen substituir
els semàfors
per operaris

ajuntament de baix pallars

les claus

Tall programat

z Foment tornarà a tallar el tram
de la variant nord que connectarà amb l’A-14, fet que obligarà
a desviar de nou el trànsit entre
les 4.00 i les 10.00.

Pas alternatiu
z Les retencions al pas alternatiu a Gerri van augmentar ahir
amb l’arribada de visitants a la
comarca, i els conductors creuen que els semàfors provoquen unes esperes excessives.

Cua a l’entrada de Gerri, on semàfors donen pas alternatiu.

josep ullés
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Portes obertes a
l’aeroport de la
Seu d’Urgell

Rosselló obre
avui una fira
sobre ciclisme

❘ la seu d’urgell ❘ L’aeroport Andorra-la Seu va obrir ahir al
matí les portes al públic, en
una jornada durant la qual els
assistents van poder recórrer
l’interior del recinte i conèixer
el funcionament de la torre de
control, així com de diferents
avions a càrrec de pilots de la
Federació Aèria Catalana. A
l’exterior de l’aeroport es van
instal·lar diferents punts de venda d’aliments i altres productes
d’alimentació.

❘ rosselló ❘ Rosselló acollirà
avui la primera edició de
Fira Bike, una fira dedicada al ciclisme que comptarà
amb disset expositors. Durant la jornada, el municipi
inaugurarà un circuit pump
track per a bicicletes. El Club
Ciclista Rosselló organitza
aquest nou certamen en col·
laboració amb l’ajuntament.
Els organitzadors esperen
rebre al voltant de cinc mil
visitants.

El públic va poder conèixer el funcionament dels avions a càrrec de pilots.

