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Rosselló insta a millorar la drecera
a l’A-14 al quedar-se sense accés
r. r.

retera de l’aeroport. L’alcalde,
Josep Abad, va explicar que els
veïns utilitzen aquesta “drecera” i que han iniciat contactes
amb Carreteres de l’Estat per
proposar treballs per millorar-lo, en el marc de la reposició de camins a l’entorn de

Obres del canal destapen
vuit tombes medievals
❘ torrefeta i florejacs ❘ Els treballs de control a les obres de
la xarxa terciària del canal
Segarra-Garrigues al paratge de Teuladells, a Torrefeta
i Florejacs, han permès posar al descobert vuit tombes
medievals (del segle XII) que
s’han atribuït a la necròpoli de l’església romànica de
Santa Maria de Teuladells.
Els responsables presentaran
avui les troballes.
L’empresa Aigües del Segarra-Garrigues i els serveis
territorials de Cultura van
arribar a un acord i van de-

El tram de l’autovia A-14 a Rosselló, pràcticament acabat.

❘ lleida ❘ Rosselló, sense accés
directe a l’A-14, demana a Foment millores al Camí d’Almacelles, una via municipal que
suposa un trajecte més curt fins
a l’autovia que recórrer l’N-230
fins a Alguaire i després la car-
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l’autovia. Val a recordar que el
projecte inicial de l’A-14 preveia un accés a Rosselló, que es
va descartar per reduir costos.
Abad va recalcar que no renuncien a reivindicar-lo. El tram
Lleida-Rosselló haurà d’obrir
a finals de juny.

cidir documentar totes les
restes que van aparèixer a
la rasa oberta i excavar les
parts de les estructures que
es poguessin veure directament afectades per la col·locació de la canalització.

Ampliació de la prospecció
Així mateix, s’ha proposat
que, una vegada acabades les
obres, s’obri l’espai necessari
dins de l’àrea d’afectació dels
treballs per poder ampliar la
prospecció del jaciment trobat i l’excavació de les estructures que s’han localitzat.

medi ambient fauna

Ipcena s’afegeix al rebuig d’una
competició de tir al plat a Rialp
❘ lleida ❘ L’associació ecologista Ipcena va denunciar ahir
davant de la delegació del
departament de Territori a
Lleida la competició de tir al
plat que s’ha de celebrar del
16 al 18 de juny a les instal·
lacions de Port Ainé, a Rialp,

al considerar que pot perjudicar el gall fer. L’entitat s’afegeix així al rebuig d’aquest
esdeveniment esportiu, que
ja va denunciar setmanes enrere l’associació ecologista
Depana (vegeu SEGRE del
passat dia 14).

