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comarques

infraestructures carreteres

El ministre de Foment inaugurarà
dilluns l’autovia entre Lleida i Rosselló
Un tram de sis quilòmetres que se sumarà als deu ja oberts fins a Almenar
itmar fabregat

redacció

❘ lleida ❘ L’autovia A-14 entre
Lleida i Rosselló entrarà en servei dilluns vinent, després d’un
acte inaugural que presidirà el
ministre de Foment, Íñigo de la
Serna. Són poc més de sis quilòmetres, però suposaran una important millora en la mobilitat
al nord del Segrià, ja que connectaran la capital amb els deu
quilòmetres d’autovia ja oberts
fins a Almenar. Això permetrà
descongestionar l’elevat volum
de trànsit de l’N-230 i agilitzarà
la circulació a la carretera nacional, que concentra més d’una
vintena de rotondes en tot just
24 quilòmetres.
Amb les obres finalitzades, és
possible apreciar des de l’exterior senyals que indiquen trams
on el límit de velocitat serà de
100 quilòmetres per hora, en
lloc del genèric de 120 km/h.
També apareix en cartells la nova denominació d’“Autovía de
la Ribagorza” que ha adoptat el
ministeri per a l’A-14.
El primer tram entre Rosselló
i Almenar, obert fa cinc anys,

El nou tram de l’autovia A-14 entre Lleida i Rosselló.

amb prou feines ha registrat
trànsit des d’aleshores, a causa
que requereix una llarga volta
tant d’entrada com de sortida
per recórrer tan sols deu quilòmetres d’autovia.
La prolongació fins a Lleida

donarà més utilitat a aquesta
infraestructura, el tram de la
qual fins al límit provincial amb
Osca haurà de sortir a concurs
aquest mateix any, segons les
previsions del Govern.
La seua continuïtat fins a

La Fuliola

Sopeira és objecte de nous projectes actualment en procés de
redacció, mentre que Foment
haurà d’elaborar nous estudis
per establir quin tipus d’infraestructura adoptar des d’allà fins
a Aran.

La planta de
purins de Vag, a
Juneda, obre la
setmana que ve
Aprovades les noves
primes estatals
❘ lleida ❘ La planta de purins de
Vag, una de les dos de Juneda
que van tancar el 2014 per la
tisorada de l’Estat a les energies renovables, reobrirà la
setmana que ve. Així ho van
confirmar fonts de l’agrupació que engloba 160 ramaders de la comarca. Aquesta
reobertura se suma a la de la
planta de Miralcamp l’estiu
passat i arriba després que
el ministeri d’Energia rectifiqués setmanes enrere les
retallades com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Suprem. Les plantes
de Vag i la de Miralcamp són
les úniques que es beneficiaran d’aquestes noves primes
a Lleida. L’ordre ministerial
que va donar compliment a la
sentència va limitar les retribucions a les plantes de fins
a quinze anys d’antiguitat,
cosa que deixa fora la d’Alcarràs i Tracjusa, a Juneda.
Aquesta limitació és objecte
de nous recursos del sector
davant dels tribunals.

| Festes del Segar i del Batre

La pagesia i l’art, plegats a la festa
El lema de la 38 edició de les festes és ‘crear per créixer’. la innovació són les belles arts
La Fuliola celebra enguany la
38 edició de les Festes del Segar i del Batre incloent com a
novetats l’art per valorar les tasques tradicionals del camp i una
mostra d’animals per recollir
tots els usos del blat. Les festes,
presentades amb el lema Crear
per créixer, se celebren en dos
dies ben diferenciats. El dissabte
16 de juliol es durà a terme la
Festa del Batre, i el passat dia
2 d’aquest mes, va tenir lloc la
Festa del Segar.
El vessant artístic agafa protagonisme amb la incorporació
d’un mercat d’artistes i artesans,
una lectura de poesia, una exposició efímera als arbres de dites relacionades amb el camp.
També, aquesta edició comp-

medi ambient

ACN

Dues joves batedores a l’era de l’edició de l’any passat.

ta amb l’actuació de Lo Pau de
Ponts i la recuperació del tradicional concurs de pintura que
es va deixar de realitzar per

falta de patrocinadors que es
fessin càrrec de les despeses dels
premis.
L’era, l’espai on es realitza-

ran els actes que promouen
l’essència de la festa, és a dir,
l’activitat de batre, es dividirà
en diferents ambients, on els visitants podran veure animals
com senglars, vedells, gallines,
porcs, cavalls i ases, entre d’altres. Les dues celebracions es
consoliden com la segona festa
més antiga i que recupera tradicions més importants de Lleida
després de la dels Raiers que se
celebra a la Pobla de Segur, també durant l’època estival.
El president de l’Associació
les Festes del Segar i del Batre,
Oriol Farré, considera que amb
l’esdeveniment es vol “difondre
el vessant del pagès més filosòfic i contemplatiu, en comunió
amb el paisatge”.
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08.00 Trobada dels i les batedores a
l’era.
08.30 1a tanda de carregar les garbes
al carro i esparpillar-les a l’era.
09.00 Inici exposició de tractors
antics.
09.30 Esmorzar tradicional dels i les
batedores.
10.00 Rebuda de les autoritats.
11.00 Demostració del molí fariner i
mostra d’animals.
11.00 2a tanda d’esparpillar les
garbes.
12.00 1a demostració d’una màquina
de batre del 1925.
13.00 Entrega de premis del concurs
d’Instagram i pintura fet al Segar.
17.00 Fer colls, separant la palla del
gra amb les forques de dos pues i les
triances.
18.00 Lectura de poesies i fragments
literaris de la pagesia a càrrec del Club
de Lectura de La Fuliola i Boldú.
18.30 Ús de la ventadora manual.
19.00 2a demostració de la màquina
de batre.
Fi de la festa amb ball a l’era.

