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X. RODRÍGUEZ / M. MOLINA
❘ EL PONT DE SUERT ❘ El Pont de 
Suert demana al ministeri de 
Foment la construcció d’un tú-
nel d’1,2 quilòmetres a l’altura 
del barranc de Sirès i fins al 
riu Noguera de Tor a la vari-
ant que preveu el projecte per 
refer l’N-230 entre Sopeira i la 
boca sud del túnel de Vielha. 
L’alcalde, José Antonio Tro-
guet, va explicar que el traçat 
que preveu Foment pot perju-
dicar el creixement urbanístic 
de la capital de l’Alta Ribagorça 
i que, per aquesta raó, dema-
nen la construcció del túnel. 
El primer edil va apuntar que 
aquesta és una de les al·legaci-
ons que presentaran al projecte 
i va assegurar que també sol-
licitaran que s’elimini la zona 
de pàrquing d’emergència per a 
300 camions que preveuen ha-
bilitar a la recta de Sarroqueta 
i que es traslladi a les zones de 
serveis de què disposa l’N-230. 
Així mateix, va apuntar que la 
pèrdua del trànsit pel centre de 
la localitat pot “perjudicar” els 
negocis, encara que la intenció 
del consistori és que afecti “al 
menys possible” el turisme. Va 
afegir que les variants perme-
tran “reduir el trànsit pesant” 
pel Pont.  

Per la seua part, el síndic 
d’Aran, Carlos Barrera, va 
indicar que el Conselh, en la 
seua al·legació, qualifica la 
proposta de Foment de “ten-

denciosa” ja que obvia les 
conseqüències per al territori 
del transport pesant i utilitza 
dades de trànsit de fa més de 
dos anys, atès que el compta-
bilitzador de vehicles del tú-
nel de Vielha no funciona des 
del 2015. Va remarcar que el 
ministeri ha d’optar per una 
opció que resolgui el trànsit de 
camions i va reclamar roton-
des que canalitzin el trànsit a 
totes les poblacions. A més, el 
grup de Catalunya en Comú 
del Pirineu i Aran també ha 
presentat les seues al·legacions, 
al considerar que el projecte té 
carències que “és necessari que 
es corregeixin”.

El Pont demana un túnel d’1,2 
quilòmetres a la nova N-230
A l’altura del barranc de Sirès i fins al riu Noguera de Tor || 
L’ajuntament, contra la zona de pàrquing per a 300 camions

INFRAESTRUCTURES CARRETERES

Imatge d’arxiu de l’N-230 al seu pas pel Pont de Suert.
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El Conselh prepara 
al·legacions al 
tram aranès
n El Conselh i l’ajunta-
ment de Vielha ja prepa-
ren al·legacions a la mi-
llora del tram aranès de 
l’N-230 (vegeu SEGRE 
de dimarts). La millora 
d’aquesta carretera se-
rà un dels temes que es 
tractaran en el pròxim 
Conselh Consultiu, que 
reuneix primers edils, 
alcaldes pedanis i con-
selhers, a finals de mes.

❘ TREMP ❘ La Fundació del Món 
Rural i l’Institut per al Desen-
volupament i la Promoció 
de l’Alt Pirineu i l’Aran han 
editat una publicació, que es 
va presentar ahir a Tremp, 
que recull les conclusions del 
primer congrés de transhu-
mància i camins ramaders 
de Catalunya, on demanen 
avançar en la classificació 
d’aquestes vies i reconèixer 
el treball dels pastors, per-
què contribueixen a impulsar 
l’activitat econòmica a les zo-
nes rurals. També demanen 
que es tinguin en compte les 
oportunitats econòmiques de 
la transhumància. El director 
de la fundació, Marc Riera, 

i el de l’institut, Pere Porta, 
van remarcar que treballaran 
conjuntament per preservar 
les aportacions de la transhu-
mància i per això estudiaran 
els reptes i línies de treball 
que es van identificar en el 
congrés, que es va celebrar el 
2016. Durant la jornada que 
es va dur a terme ahir a la ca-
pital del Jussà es va analitzar 
la situació i les perspectives 
d’aquesta activitat i es van 
celebrar ponències sobre les 
aportacions de la transhu-
mància al territori. La publi-
cació d’aquestes conclusions 
ha comptat amb el suport de 
la Diputació de Lleida i la de 
Barcelona.

Insten a classificar camins 
ramaders i reconèixer         
el treball dels pastors

JORNADES TRANSHUMÀNCIA

❘ ALPICAT ❘ L’ajuntament d’Alpi-
cat ja ha aprovat la licitació 
de les obres de reurbanitza-
ció de la plaça de l’Església i 
plaça Espanya, que a petició 
ciutadana passarà a dir-se 1 
d’Octubre, per un pressupost 
de 343.000 euros. L’alcalde, 
Joan Gilart, va explicar que 
la previsió és que els tre-
balls estiguin acabats a fi-
nals d’any. 

El projecte inclou una ac-
tuació en els espais que es 
troben al voltant de l’esglé-
sia, la zona de la Unió i les 
futures dependències del 
consistori, a l’edifici de Cal 
Negre, i preveu la substitució 
de tots els serveis i prioritzar 
el pas dels vianants. Del to-
tal del pressupost, 135.000 
euros seran aportats per la 
Diputació.

Alpicat licita per 340.000 € les 
obres de la plaça de l’Església
Preveuen acabar els treballs a finals d’any

MUNICIPIS INFRAESTRUCTURES

Alcarràs dedica 
un espai al 
referèndum          
de l’1 d’octubre

INICIATIVES

❘ ALCARRÀS ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs va aprovar en el ple de 
dijous destinar un espai públic 
per recordar els fets de l’1 d’oc-
tubre a la localitat, així com 
construir una escultura per 
instal·lar-la a la façana de l’edi-
fici de Lo Casino, “en reconei-
xement dels veïns i veïns que 
van resistir, pacifícament”. 
S’ha de recordar que l’1-O els 
agents de la Guàrdia Civil no 
van poder arribar a entrar al 
col·legi electoral malgrat les 
càrregues a l’impedir-ho els 
veïns. Així mateix, en la ses-
sió, també es va donar llum 
verda a una moció en defensa 
del model de l’escola catala-
na i es va aprovar una altra 
moció en defensa del sector 
porcí, després del programa de 
televisió Salvados sobre unes 
granges de porcs.

A concurs la seguretat        
de les preses de la CHE
❘ LLEIDA ❘ La Confederació Hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE) 
va treure ahir a concurs la 
gestió anual de la seguretat 
de les preses de titularitat de 
l’organisme per un pressupost 
de 855.405 euros, segons el 
ministeri d’Agricultura.

Demanen crear una borsa 
d’habitatge social a la Seu
❘ LA SEU ❘ El grup d’ERC a la 
Seu presentarà en el ple de 
dilluns una moció per dema-
nar a l’ajuntament que s’arribi 
a acords amb els propietaris 
d’habitatges buits per crear 
una borsa d’habitatge social 
i oferir lloguers assequibles.

Pràctiques de rescat en 
allaus a la Val d’Aran
❘ VIELHA ❘ El grup de rescat de 
muntanya d’Aran va dur a ter-
me ahir una jornada de pràc-
tiques de rescat en allaus en 
col·laboració amb Baqueira.
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Què significa que la història tren-
ca amb el conformisme històric?
Tendim a pensar que tot allò 
que ha passat havia de passar 
però la història mai està escrita. 
M’interessava posar en escena 
esdeveniments i personatges 
que prenguessin un camí ima·
ginari que és creïble en certa 
mesura.
Tot i així, el protagonista és el 
jove Agustí Vilamat, que preci-
sament va nàixer a Solsona.
Sí, és un petit acte d’amor cap 
a aquesta ciutat. M’interessava 

que el personatge principal fos 
algú que a priori fos impossi·
ble que fes alguna acció bèl·li·
ca. Viu en un món imaginari 
protagonitzat per la literatura 
catalana popular i el diccionari 
de Pompeu Fabra.
D’on ve la seua passió per la llen-
gua catalana?
És una fascinació relacionada 
amb la diversitat lingüística i 
que crec que comparteix molta 
gent. El català ha sobreviscut 
malgrat que ha estat condem·
nat a mort en diverses ocasions.

ART MOSTRES
ÒSCAR MIRÓN

‘Dones d’art’, exposició col·lectiva a Lleida de quinze artistes
❘ LLEIDA ❘ La galeria d’art Espai 
Cavallers va inaugurar ahir 
l’exposició Dones d’Art, coin·
cidint amb la setmana del Dia 
Internacional de la Dona. 

La mostra, que està composta 
per obres de quinze dones ar·
tistes, pretén reivindicar el seu 
treball més enllà del fet de ser 
dones i té la intenció de mostrar 

la seua presència i la seua im·
portant tasca en el món de l’art 
i la cultura. 

L’exposició reuneix peces 
d’artistes ja consolidades i tam·

bé de joves amb potencial, amb 
noms com Sònia Alins, Rosa 
Torres i Lily Brick. La mostra 
es podrà visitar a l’Espai Cava·
llers fins al dia 7 d’abril.

M. CABELLO
Jo soc aquell que va matar Franco 
planteja un canvi en els esdeve-
niments històrics i quan va reco-
llir el Premi Sant Jordi 2017 la va 
definir com una “revenja” contra 
el franquisme.
Sí, matar Franco em sembla 
un propòsit raonable per a 
qualsevol persona assenyada 
i els novel·listes tenim el pri·
vilegi de poder escriure sobre 

el que vulguem. Com a lector 
sempre m’havia interessat la 
ucronia i tenia molt clar que si 
pogués canviar el passat ma·
taria Franco molt abans. Tot 
i així, considero que mai ens 
venjarem prou del que va fer 
el franquisme i la seua descen·
dència. I sé que, en vista dels 
últims esdeveniments, podria 
tenir problemes per haver pu·
blicat aquest llibre.

ENTREVISTA LITERATURA

«Puc tenir problemes per ‘matar’ Franco»
Joan-Lluís Lluís

❘ ESCRIPTOR  ❘

MAGDALENA ALTISENT

Segona edició del 
festival fotogràfic 
Photo Tremp

CERTAMEN

❘ TREMP ❘ El fotògraf Andoni 
Canela inugura avui la sego·
na edició del festival Photo 
Tremp, el punt de trobada 
de fotògrafs de naturalesa. 
El certamen, que finalitza 
demà, compta amb ponèn·
cies a càrrec d’experts en el 
tema, i també d’activitats i 
projeccions. Ahir es va inici·
ar el festival amb una sortida 
fotogràfica nocturna.

‘La nit de 
Halloween’, al 
Festival de Sitges

CINE

❘ SITGES ❘ La 51 edició del Fes·
tival de Sitges commemorarà 
el 40 aniversari del film La 
nit de Halloween a l’octubre. 
El certamen també celebra·
rà el bicentenari de la novel·
la Frankenstein, en què es 
ressaltarà la seua naturalesa 
femenina, destacant moltes 
de les adaptacions fílmiques 
com La nòvia de Frankens-
tein i la figura de la seua es·
criptora, Mary Shelley.

Ofertes exclusives per als 
subscriptors del diari SEGRE

Més informació a la web:
www.segre.com/clubsubscriptors

Telèfon del Club
973 248 008
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