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Sunyer crida a retirar els fèretres de 
nínxols en ruïnes abans de tirar-los

p. 13
Instal·len càmeres a la plaça del
Codina per les queixes veïnals
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Imatge d’arxiu d’un tall a l’N-230 per un un camió carregat de metà a Sopeira que va bolcar.
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R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ Aran reclama avançar 
“immediatament” en la cons-
trucció d’un tercer carril per fa-
cilitar els avançaments en trams 
de l’N-230 al Pirineu, sense es-
perar el projecte de Foment per 
refer-la entre Sopeira i el túnel 
de Vielha amb un nou traçat 
mitjançant viaductes i passos 
soterranis (com va avançar SE-
GRE el 16 de gener). Aquesta 
és la principal al·legació que el 
Conselh Generau presentarà a 
la proposta del ministeri, sense 
data per a les obres. El síndic 
d’Aran, Carlos Barrera, va ex-
plicar que, d’aquesta manera, 
“no serà necessari esperar una 
eternitat” per millorar la segu-
retat i la mobilitat en aquesta 
carretera. El consell i alcaldes 
de la Ribagorça, per la seua 
banda, reclamen que els tre-
balls que projecta el ministeri 
s’executin amb celeritat.

Tant el projecte de Foment 
com la proposta que el mateix 
Conselh va elaborar l’any passat 
per millorar l’N-230 preveuen 
un tercer carril en alguns trams 
de la carretera. No obstant, el 
ministeri el planteja en menys 
de dos quilòmetres de trams en 
pendent, una cosa que l’admi-
nistració aranesa veu insufici-
ent. En lloc d’això, en demana 
en uns quatre quilòmetres a la 
zona d’Areny i en planteja un 
altre a prop de la Terreta per 
facilitar que els cotxes avancin 
els camions.

El trànsit de vehicles pesants, 
especialment el transfronterer, 
és motiu d’una altra al·legació 

Aran exigeix ja un tercer carril en més trams 
de l’N-230 sense esperar la reforma de Foment
Al·legacions al projecte del ministeri, de més envergadura i sense data prevista per a les obres ||  
El consell i alcaldes de la Ribagorça reclamen també que les executi “al més ràpidament possible”

CARRETERES PROJECTES

del Conselh. Considera que Fo-
ment ho ha “obviat” i se centra 
en la circulació interna entre 
Lleida i Osca. Tenir o no en 
compte el trànsit internacional 
condiciona les inversions que 

el ministeri considera econòmi-
cament viables. El seu projec-
te recull dos alternatives per a 
la carretera N-230 i defensa la 
menys costosa, de 295 milions 
d’euros, davant una altra de més 
ràpida i segura valorada en 363 
milions.

En aquest sentit, les al·lega-
cions del Conselh instaran Fo-
ment a incorporar al projecte 
alguns trams de la segona opció 
de Foment i demana construir 
rotondes a l’entrada i la sortida 
del Pont i Vilaller. D’altra ban-

da, el president del consell de la 
Ribagorça, Josep Lluís Farrero; 
l’alcalde del Pont de Suert, José 
Antonio Troguet, i l’alcaldes-
sa de Vilaller, María José Erta, 
van recalcar la necessitat que 
el projecte de Foment s’executi 
“al més ràpidament possible” 
per guanyar seguretat i reduir 
la sinistralitat. Ho van fer en 
una reunió de l’executiva del 
PDeCAT de la comarca amb el 
director general de polítiques 
de muntanya, Albert Alins, i la 
senadora Mayte Rivero.

TRÀNSIT DE CAMIONS
El Conselh creu que  
Foment “obvia” el  
trànsit pesant a l’N-230, en 
especial el transfronterer

Alt Àneu tindrà una escola d’Oficials 
Forestals especialitzats en motoserra

ENSENYAMENT FORMACIÓ

ACN
❘ ALT ÀNEU ❘ València d’Àneu aco-
llirà a partir de l’abril la primera 
Escola d’Oficials Forestals, on 
quinze alumnes es formaran per 
obtenir el certificat europeu de 
motoserra, molt sol·licitat pel 
sector, i obtenir coneixements 
sobre la conducció de maqui-
nària específica, aprofitament 
forestal i tala d’arbres. Aquesta 
és una iniciativa de tres joves 
del Jussà, Montsià i la Garrotxa 
que han format una cooperativa 

per crear aquest centre, que for-
marà oficials forestals altament 
qualificats. 

Les classes teòriques es por-
taran a terme a l’antic ajunta-
ment, mentre que les pràctiques 
tindran lloc en un magatzem ce-
dit pel consistori. A més, comp-
taran amb terrenys comunals 
per realitzar treballs als boscos. 
El projecte ha rebut una subven-
ció per a projectes singulars en 
el marc de la Xarxa d’Ateneus 
Cooperatius i projectes Ara-

coop. La ubicació de l’escola a 
Alt Àneu respon a la tradició fo-
restal del municipi i a la necessi-
tat de gestió dels boscos, segons 
va explicar Josep Plasencia, un 
dels socis del projecte. 

Per la seua banda, l’alcaldes-
sa, Laura Arraut, va explicar 
que la implantació d’aquest cen-
tre ajudarà a la dinamització so-
cial i va destacar la necessitat de 
gestionar la gran massa forestal 
de la qual disposen en aquesta 
localitat del Sobirà.

A.L.B.B.

LES CLAUS

Proposta d’Aran
z El Conselh Generau va elabo-
rar a finals del 2017 una propos-
ta per millorar la seguretat de 
l’N-230 que plantejava un ter-
cer carril per avançar amb se-
guretat i valorava les obres en 
uns vuitanta milions. Per la seua 
banda, Foment ha fet públic el 
projecte per refer la carretera 
entre Sopeira i el túnel de Vi-
elha, valorat en 295 milions. 
Aquesta és l’opció preferida del 
ministeri davant d’una altra de 
més costosa, de 363 milions.

Al·legar sense retardar
z Barrera va subratllar que les 
al·legacions del Conselh plante-
gen el tercer carril en zones pla-
nes i aprofitar alguns trams de 
l’alternativa que Foment va ela-
borar per a l’N-230, per la qual 
cosa creu que al·legar no retar-
da la tramitació del projecte de 
Foment, de més envergadura.

Recerca de consens
z El síndic d’Aran es va reunir 
ahir amb el president del con-
sell de la Ribagorça, Josep Lluís 
Farrero, per exposar-li les al·le-
gacions del Conselh. Així ma-
teix, demanarà a la Diputació 
una nova reunió de la platafor-
ma de Lleida i Osca que reclama 
la millora de l’N-230. L’objectiu 
del Conselh és consensuar un 
front comú per introduir millo-
res al projecte de Foment per a 
aquesta via.

Homenatge a Pere Mies ■ L’alcalde de les Borges, Enric Mir, va 
descobrir ahir a la plaça de la Constitució una placa en memòria 
de Pere Mies Codina, conseller de Puig i Cadafalch i de Francesc 
Macià que va passar la seua vida adulta en aquesta localitat.
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Circo Alegría presenta per primera vegada a Lleida  
l’exitós espectacle ‘Circo Sobre Agua’
El xou es desenvolupa en una pista convertida en piscina amb 24.000 litres d’aigua en circuit tancat, en la qual més de quaranta ar-
tistes, entre ells el duo Acrodreams, realitzaran números com a cèrcol aeri, trapezi volant, cable, roller skater, xarxa aèria o màgia

Circo Alegría representarà a 
Lleida el nou espectacle Circo 
Sobre Agua, en què més de 
24.000 litres d’aigua comparti-
ran protagonisme amb la com-
panyia d’artistes d’aquesta es-
pectacular producció. Les fun-
cions tindran lloc del 2 a l’11 de 
febrer sota el gran carpa clima-

CIRCO ALEGRÍA

CIRCO ALEGRÍA

CIRCO ALEGRÍA

El muntatge ha estat concebut com la producció més sorprenent i arriscada de la companyia.

Tot un homenatge a l’aigua.

titzada del circ instal·lada al 
costat de Decathlon.

Estrenat a les Canàries l’oc-
tubre del 2016, ha estat conce-
but com la producció més sor-
prenent i arriscada que Circo 
Alegría ha produït des dels 
seus inicis, l’any 2009. 

“Mai hem realitzat un tre-
ball tan costós tant a nivell 
d’esforç humà com econòmic”, 
assegura Dicky Faggioni, direc-
tora artística de la companyia. 
El resultat “és sorprenent”, ex-
plica.

Els espectadors es trobaran 
una piscina, amb 24.000 litres 
d’aigua, convertida en pista de 
circ. El muntatge suposa un 
nou repte, ja que combina qua-
litat musical, bases creades i 
gravades en un estudi de Mia-
mi, veu en directe, efectes es-
pecials d’il·luminació i fonts 
d’aigua ballant al compàs de la 
música.

Per descomptat, com a pro-
tagonistes hi haurà els quaran-
ta artistes que realitzaran nú-
meros tan sorprenents com 
cèrcol aeri, roller skater, anti-
podisme, trapezi volant, con-
torsionisme, cable, xarxa aèria, 

Una carpa 
climatitzada 

instal·lada al costat 
de Decathlon 

acollirà les funcions

màgia i, per descomptat, la co-
micitat del trio de pallassos 
Alegría. Entre l’elenc d’artistes 
hi haurà Acrodreams, guanya-
dors d’Insuperables, de TVE.

Pirates, sirenes, taurons, pei-
xos i tot un món de fantasia es 
donaran cita en aquesta pro-
ducció, que pren l’aigua com 
un element essencial. El xou 

explica la història d’un naufra-
gi a finals del segle XVIII en 
aigües internacionals. La tripu-
lació arriba nadant a una illa 
poblada per artistes de circ, on 
admiraran els seus trucs i des-
treses. Les entrades poden ad-
quirir-se des de 8 euros a la 
pàgina web circoalegria.es i a 
les taquilles del circ.

Talls a 3 km de la  
C-14 per construir el 
túnel de Tres Ponts

CARRETERES

❘ LLEIDA ❘ Les restriccions de 
trànsit a partir d’avui a la 
C-14 a l’Alt Urgell per cons-
truir el túnel de Tres Ponts 
(vegeu SEGRE de diumenge 
passat) inclouran un tram de 
tres quilòmetres entre Or-
ganyà i Montant de Tost, en 
què els talls es faran de forma 
intermitent i es donarà pas 
alternatiu, segons va confir-
mar Territori.

Formació i treball 
per a 21 persones  
al Pallars Jussà

OCUPACIÓ

❘ TREMP ❘ El consell del Pallars 
Jussà ha contractat vint-i-
una persones en el marc del 
programa Treball i Formació, 
dedicat a formar i facilitar 
experiència laboral a deso-
cupats que tenen dificultats 
d’integració en el mercat 
laboral. En aquesta ocasió, 
ha incorporat una línia es-
pecífica dirigida a dones en 
situació de desocupació de 
llarga durada.

R. RAMÍREZ
❘ LLEIDA ❘ L’ajuntament de Sunyer 
ha fet una crida a retirar els fè-
retres d’una trentena de nínxols 
abans de demolir-los. Com que 
no s’han pogut localitzar els 
propietaris de cadascun, ha 
emès un decret per informar-los 
que ha posat en marxa el procés 
per declarar-los en ruïnes i que 
això representarà exhumar les 
restes humanes que contenen. 
El document, que el consistori 
va fer públic ahir, apunta que 
“tornaran a inhumar-los imme-
diatament” al lloc on demanin 
els seus respectius familiars, 
mentre que dipositaran en una 
fossa comuna els que ningú re-
clami. Els nínxols, visiblement 
deteriorats, formen part de l’an-
tic cementiri, situat als afores 
del poble en direcció a Alfés. 
L’estat de deixadesa i el del seu 
entorn contrasta amb l’aspecte 
cuidat del nou cementiri, que 
s’alça a uns quants metres del 
vell. 

“Volem dignificar aquest 
espai”, va explicar l’alcalde de 
Sunyer, Isaac Beà. El primer 

edil va apuntar que preveuen 
conservar únicament les tom-
bes excavades a terra i que, 
una vegada enderrocades les 
construccions, tenen intenció 
d’enjardinar la zona. 

Beà va apuntar que instal·la-

ran una placa gravada amb els 
noms d’aquelles persones a les 
quals pertanyen les restes que 
han descansat fins ara als vells 
nínxols. 

L’expedient per declarar en 
ruïnes la trentena de nínxols 

ha iniciat aquesta setmana un 
període d’exposició pública d’un 
mes a les oficines de l’ajunta-
ment de Sunyer, per la qual cosa 
la resolució definitiva per part 
del consistori tindrà lloc a partir 
del pròxim mes de març. 

Els nínxols en ruïnes que l’ajuntament preveu demolir i el nou cementiri al fons.

ÒSCAR MIRÓN

Sunyer crida a retirar els fèretres de 30 
nínxols en ruïnes abans d’enderrocar-los

MUNICIPIS EQUIPAMENTS

Els inhumarà de nou on demanin els familiars o els dipositarà en una fossa comuna
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