
La Farga de Moles 
tindrà lectura 
automàtica de 
matrícules
La Agència Tributària presenta 
avui el sistema de lectura au-
tomàtica de matrícules de la 
duana de la Farga de Moles. La 
directora del Departament de 
Duanes i Impostos Especials de 
l’Agència Tributària, Pilar Jura-
do, explicarà el funcionament 
del nou sistema, que permetrà 
reforçar i agilitzar les tasques 
de control a la duana. La pre-
sentació es farà a la duana.

L’Aran, a un 
seminari de plantes 
aromàtiques a 
Sevilla
Els dies 28, 29 i 30 de novem-
bre es va celebrar a Sevilla la 
Jornada transnacional de clau-
sura i presentació de resultats 
del projecte de valorització de 
plantes aromàtiques Value-
PAM. El Conselh Generau va 
participar com a convidat a la 
jornada i va parlar sobre l’ex-
plotació de gençana a la Val 
d’Aran.

Un permís de la CHE retarda 
l’inici de les voladures per obrir 
el túnel de Tres Ponts, a la C-14
Cal l’autorització per abocar aigües al Segre
La Conselleria de Territori de 
la Generalitat va informar 
ahir que s’està a l’espera per 
poder iniciar les voladures 
del nou túnel de Tres Ponts, 
a la C-14, d’un permís de la 
Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre (CHE) per a poder 
abocar aigües al riu Segre.

Organyà
CARME QUINTANA
La Conselleria de Territori de la 
Generalitat preveu que el permís 
de la CHE “arribi en breu” i que 
per tant es puguin iniciar les vo-
ladures. El nou túnel tindrà una 
longitud de 1,3 quilòmetres i evi-
tarà el pas pel congost sinuós de 
Tres Ponts, a  la comarca de l’Alt 
Urgell. El projecte global contem-
pla la millora d’un tram de tres 

quilòmetres de la C-14 entre la 
població d’Organyà i Montant de 
Tost. L’actuació suposarà una in-
versió de 35,4 milions d’euros.

La Conselleria va informar ahir 
que en aquests moments els tre-
balls se centren en l’ampliació 
d’una obra de drenatge existent, 

en l’acabament d’un sistema de 
depuració d’aigües necessari per 
a la perforació amb explosius, i 
en el condicionament i prepara-
ció de la zona d’implantació dels 
equips de detonació.

EMBOCADURES

En els darrers mesos s’han 
dut a terme, entre d’altres ac-
tuacions, els treballs d’ampliació 
d’un dels trams de calçada pre-
vistos, l’excavació de les emboca-
dures del nou túnel amb mitjans 
mecànics i la instal·lació de les es-
tructures de sosteniment corres-
ponents.

El termini d’execució de l’obra 
és de 36 mesos i ha estat adjudi-
cat a la unió temporal d’empreses 
formada per Acciona, Construc-
ción, SA & Copcisa, SA.

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu de les primeres obres
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El SOC aprova el projecte per a la 
inserció laboral dels joves impul-
sat per l’Oficina Jove del Pallars 
Jussà, juntament amb l’entitat 
social Reintegra, Pai2 Pallars, ser-
veis educatius i el Consorci de la 
Vall del Ges, Bisaura i Orís.

El projecte, que preveu aten-
dre 45 joves, té un pressupost 
de 202.000€, el més subvencio-

nat dels que s’han aprovat al Pi-
rineu dins el programa “Singulars 
2018” de Garantia Juvenil. De la 
desena de projectes que es duran 
a terme a la demarcació de Lleida 
dins d’aquest mateix programa, 
el projecte pallarès, anomenat 
“Arrela’t, Pallars Jussà”, és el se-
gon més subvencionat. En aquest 
sentit, el president del Consell 

El projecte d’inserció laboral 
del Jussà, el segon més 
subvencionat de Lleida

Comarcal del Pallars Jussà, Cons-
tantí Aranda, s’ha mostrat molt 
satisfet per la bona acollida del 
projecte per part del SOC la qual 
cosa evidencia la bona feina fe-
ta per part de les entitats que hi 
participen i l’experiència que han 
demostrat en projectes anteriors.
El projecte aglutina diverses ini-
ciatives comarcals que tenen com 
a principal objectiu ajudar a cada 
jove a seguir el seu propi procés 
per tal de millorar la seva ocupa-
bilitat i posicionar-se en condi-
cions òptimes de cara a la recer-
ca de feina o al retorn al sistema 
educatiu. FOTO: CC Pallars Jussà / El projecte està impulsat per l’Oficina Jove
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