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redacció
❘ lleiDa ❘ Les obres per connec-
tar l’autovia a Aran (A-14) amb 
l’A-2 a Lleida van ocasionar ahir 
a la tarda fins a vuit quilòmetres 
de retencions, segons Trànsit. 
Els treballs per reasfaltar l’A-2 
obliguen a tallar-la en direcció 
a Saragossa fins divendres i a 
desviar el trànsit per un carril 
habilitat a la calçada en sentit 
Barcelona. A partir de dilluns 
vinent, serà aquesta la que que-
darà tancada per pavimentar-la 
i els vehicles es desviaran a la 
calçada en sentit oposat fins al 
dia 31. 

Aquesta actuació i la col·loca-
ció de nous senyals culminaran 

la construcció del tram de l’A-14 
entre Lleida i Rosselló, que ha 
d’entrar en servei al maig, se-
gons Foment.

L’entrada en servei d’aquest 
nou tram se sumarà al de Ros-
selló-Almenar, obert el 2012 
i que, des d’aleshores, només 
ha absorbit un 14 per cent del 
trànsit que circula per la car-
retera N-230. Les últimes da-

des publicades pel ministeri 
de Foment situen la intensitat 
mitjana de vehicles de l’A-14 en 
poc més de 700 al dia, davant 
els més de 5.000 a l’N-230 al 
seu pas pel Segrià. A partir del 
maig, la fins ara coneguda com 
a “autovia cap enlloc” connec-
tarà amb Lleida i passarà dels 
10 quilòmetres actuals a 16, la 
qual cosa permetrà desconges-

tionar el trànsit de la carretera 
nacional i evitar als conductors 
una vintena de rotondes entre 
Lleida i Almenar.

Per la seua part, els projectes 
per prolongar l’A-14 des d’Alme-
nar fins al límit amb la provín-
cia d’Osca estan en procés de 
revisió per part del ministeri, 
que preveu licitar obres aquest 
any. En un altre ordre de coses, 

la Diputació va iniciar l’asfaltat-
ge de la C-230a entre Torres de 
Segre i Sarroca de Lleida.

els treballs d’asfaltatge obliguen a habilitar un carril a la calçada en sentit a Barcelona.

òscar mirón

Cues de fins a 8 km per obres que 
connecten l’autovia a Aran amb l’A-2
Última etapa dels treballs perquè el tram entre Lleida i Rosselló obri al maig || 
L’únic que ha obert fins ara només absorbeix el 14% del trànsit de l’N-230
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Aigüestortes, 
entre els millors 
d’Europa

parcs

❘ lleiDa ❘ El Parc Nacional d’Ai-
güestortes i Estany de Sant 
Maurici és un dels millors es-
pais naturals d’Europa per a 
la pràctica de l’ecoturisme, 
segons Hundredrooms, em-
presa dedicada a comparar 
preus de cases i apartaments 
de vacances. 

L’únic parc nacional de Ca-
talunya apareix juntament 
amb espais protegits del Reg-
ne Unit, França, Alemanya, 
Itàlia, Noruega i Croàcia. La 
firma destaca la possibilitat 
de trobar apartament per a 
quatre persones a partir de 
55 euros per nit.

Pressupostos  
per a l’església 
de Rosselló

obres

❘  lleiDa ❘  L’ajuntament de 
Rosselló ha instat el bisbat 
de Lleida a obtenir diferents 
ofertes de constructores per 
rehabilitar l’església de Sant 
Pere, després que la setmana 
passada es tanqués l’acord 
amb la Generalitat i la Di-
putació per sufragar la pri-
mera etapa dels treballs (que 
no inclou el campanar que 
es va esfondrar el 2016). El 
consistori espera així que les 
empreses plantegin millores 
respecte al projecte inicial de 
les obres, que s’han d’iniciar 
aquest mes.

cap a oSca
Foment revisa projectes 
dels trams fins al límit amb 
Osca i preveu licitar obres 
aquest mateix any

La notícia,  
a Lleida tv

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

ajustament boscos

els participants podran fer tota mena de treballs.

Més de 200 voluntaris per 
gestionar boscos al Sobirà
❘ llaVOrsÍ ❘ Avui se celebra el Dia 
Internacional dels Boscos, de-
clarat per l’Organització de les 
Nacions Unides per conscien-
ciar sobre la importància de 
la gestió sostenible d’aquests 
ecosistemes.

Coincidint amb aquesta efe-

mèride, el Projecte Boscos de 
Muntanya obre les inscripcions 
per als voluntariats d’aquest 
any. Fins a 216 d’ells participa-
ran en dos projectes al Pallars 
Sobirà i gestionaran els bos-
cos, les pastures i els camins 
ramaders.


