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L’autovia ja té cap a on anar

Foment estrena demà el tram de l’A-14 que permetrà evitar fins a tretze rotondes a l’N-230 i enllaçar
amb l’aeroport des de l’A-2 || Donarà sortida als deu quilòmetres ‘enlloc’ estrenats el 2012
h.c.

E

l ministeri de Foment obrirà
demà a la circulació el tram
de sis quilòmetres de l’autovia a Aran (A-14) que va de
la variant de Lleida (autovia a
Barcelona, A-2) a Rosselló, on
enllaçarà amb el ja inaugurat el
maig del 2012 fins a Almenar,
de deu quilòmetres, que durant
anys s’ha conegut com l’autovia
que no va enlloc. I això perquè
han estat deu quilòmetres de
via ràpida de quatre carrils als
quals s’havia d’accedir des de
l’N-230 (on en els últims anys
s’ha construït una rotonda per
quilòmetre de via), cap a la carretera local que porta a l’aeroport d’Alguaire, o bé des de
l’N-230 cap a l’A-14 a Almenar.
Han degut passar una mica
més de cinc anys des que va
entrar en servei l’autovia que
no va enlloc. Però a partir de
demà dilluns tindrà una sortida
cap al sud, a través de l’enllaç
amb l’A-2, fet que implicarà que
l’autovia de Barcelona tingui un
accés directe i ràpid a l’aeroport
d’Alguaire i també als primers
setze quilòmetres de la via ràpida cap a la Val d’Aran.
Els usuaris podran evitar

òscar mirón

d’aquesta manera les tretze
rotondes que hi ha a l’N-230
(paral·lela a l’A-14) entre Torrefarrera i la segona rotonda
d’Almenar (a l’altura de Copalme). Malgrat tot, són només setze quilòmetres dels 188 que té
l’actual carretera entre Lleida i
la frontera aranesa amb França, que absorbeix un trànsit de
4.625 vehicles diaris dels quals
555 són camions.
Des de l’any 2010 ha re-

l’n-230, pendent

El traçat d’autovia
d’Almenar a Sopeira i
l’N-230 fins a la frontera
a Aran, encara en l’aire
gistrat més de 400 accidents
amb una vintena de víctimes
mortals i 600 ferits de diferent
consideració.
Les últimes previsions de Foment per a aquesta via eren desdoblar-la fins a Sopeira i d’allà
cap a la frontera amb França
construir una carretera més àgil
però de menor impacte que una
autovia.

L’A-14, batejada Autovia de la Ribagorça, discorre paral·lela a l’N-230 i té uns 16 km construïts.

les claus

Lleida-Alfarràs

z A partir de demà quedarà només pendent el tram d’Almenar
a Alfarràs, el projecte del qual ja
estava redactat.

Alfarràs-Sopeira
z Discorrerà per Aragó i ha de
ser autovia de quatre carrils.
Encara s’ha de construir.

Sopeira-frontera amb França

Institucions de Lleida i Osca van demanar seguretat a la via actual.

Manifestació a Vilaller per demanar millores a la carretera N-230.

z Ha de ser carretera convencional. Institucions de Lleida i Osca exigeixen posar solució ja als
trams de més perill.

ajuntament d’almenar

municipis reformes

Almenar inaugura la rehabilitació
dels dipòsits modernistes i la Bassa
❘ almenar ❘ L’alcaldessa d’Almenar, Teresa Malla, va inaugurar
ahir els dipòsits modernistes,
la Bassa i el carrer de la Baixada del Calvari. L’objectiu de
l’actuació que s’ha dut a terme
ha estat millorar els serveis del
poble, preservar el patrimoni
arquitectònic i donar usos alternatius a instal·lacions en desús
com l’antiga Bassa.
La restauració del dipòsit està
inscrita en l’estratègia municipal
de conservar el patrimoni cul-

tural del municipi i també s’han
enterrat els cables telefònics que
estaven a la façana i s’ha construït un mur de pedra al costat
del carrer Arc Iris perquè les
aigües pluvials no embrutin els
carrers.
Així mateix, a la zona de la
Bassa s’ha tret el reixat metàl·
lic i s’ha instal·lat una barana
de protecció a la baixada a l’interior del dipòsit per facilitar
l’accés a les activitats lúdiques
que es realitzen en aquest espai.

A més, a la Baixada del Calvari
s’ha urbanitzat la vorera dreta i
s’ha renovat i ampliat la xarxa
de subministrament de llum i
d’aigua.
En aquest sentit, s’ha instal·lat
una canonada més ampla i amb
una capacitat més gran d’aigua
potable. A la nit, es va organitzar un sopar popular amb
productes locals, una cantada
d’havaneres a càrrec del grup
Peix Fregit i una degustació de
rom cremat.

Els actes de celebració per a la inauguració de les instal·lacions.

