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El telefèric de 
la Vall Fosca 
tanca amb 
22.240 viatgers, 
un 13% menys 

El telefèric de la Vall Fosca, si
tuat a la Torre de Capdella, al 
Pallars Jussà, ha tancat la tem
porada d'estiu d'aquest any amb 
una afluència de viatgers lleu
gerament inferior. En els mesos 
de juliol, agost i setembre es van 
transportar 22.240 viatgers, un 
13% menys que l'any passat. El 
mes de juliol va ser el que més 
es va aproximar a les xifres del 
2021, amb un descens d'un 8%. 
Agost i setembre van ser els que 
van registrar una davallada més 
important. No obstant això, du
rant aquests dos mesos es van 
transportar més de 15.000 pas
satgers. Durant aquest període, 
la cabina del telefèric va esde
venir l'ascensor i porta d'accés 
a una trentena d'estanys, nom
brosos itineraris de senderisme 
i paisatges únics de gran bellesa 
dins l'entorn natural del Parc Na
cional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. A més a més, tam
bé es va utilitzar per fer un res
cat de muntanya. 

El 62% de les inversions de l'Estat 
es destinaran a la xarxa viària 
Millores a dos nous trams de l'autovia A-2, a cinc 
de I'N-230 i a I'N-240, entre Lleida i les Borges 
El 62,8% de les Inversions 
que durà a terme l'Estat 
a les comarques de Ueida 
durant el 2023 correspon 
a la Direcció General de 
Carreteres per executar 
diferents projectes a la 
xarxa viària. 

Lleida 
A. SANCHEZ 

Dels gairebé 81 milions d'eures 
que preveuen invertir els PGE, 
50,4 corresponen a aquesta par
tida i serviran per fer infraestruc
tures noves, redactar estudis in
formatius, executar obres o bé 
fer actuacions de conservació, 
vialitat i rehabilitació. 

El subdelegat del Govern a 
Lleida, José Crespin, va destacar 
l'execució de la millora de dos 
nous trams a l'autovia A-2, en 
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concret, els trams són el de Llei
da-Alcarràs, amb una longitud de 
17 quilòmetres i una inversió de 
14 milions d'eures i la variant de 
Cervera, amb una extensió de 8 

quilòmetres (PK 514 - 522) i una 
inversió total d'11,8 milions. 

Els PGE també preveuen dues 
actuacions a I'N260. Una partida 
de 500.000 euros per a la futura 

variant de la Pobla de Segur i un 
milió d'eures per licitar l'estudi in
formatiu per al projecte de millo
ra del tram entre la Seu d'Urgell i 
Adrall. A I'N-230, hi haurà actua
cions a cinc trams per millorar les 
condicions de seguretat viària, 
millora de les interseccions i tra
vessies i millora de la capacitat de 
la via. A I'N-240 s' invertirà mig mi
lió d'euros per duplicar la calçada 
i millorar la seguretat viària en
tre Lleida i les Borges Blanques i 
a I'A-2, hi haurà la redacció dels 
projectes de construcció de nous 
enllaços a Castelldans i Vimbodí. 

Els pressupostos també pr~
veuen una inversió de 54 milions 
d'eures en la modernització de 
regadius, amb la previsió que 
els projectes es puguin executar 
a partir de l'any 2025, segons va 
avançar Crespí n. 

Àger i la UAB signen un conveni 
que permetrà crear un campus 
d'arqueologia al municipi 
L'acord tindrà una durada de 4 anys, prorrogables a vu it 

L'Ajuntament d'Àger ha 
signat un conveni de 
coHaboració amb la 
Universitat Autonoma 
de Barcelona (UAB) amb 
l'objectiu de crear el 

Projecte al CAP d'Oliana per 
prevenir la discapacitat en 
persones majors de 70 anys 

campus d'Arqueologia UAB 
Vall d'Àger, que permetrà als 
estudiants fer pràctiques als 
jaciments arqueològics del 
territori. 

Àger 
REDACCIÓ Deu persones de més de 70 an

ys han iniciat aquest setembre 
al CAP Oliana (Alt Urgell) un pro
grama pilot que té per objectiu 
prevenir la discapacitat en la 
gent gran. Es tracta del projecte 
europeu AMICOPE, que compta 
amb la participació de professio
nals de medicina de família, in
fermeria, treball social, benestar 
emocional i nutrició, de I'EAP Alt 
Urgell Sud. Concretament, el pla 

proposa una intervenció multi
component amb sessions gru
pals dirigides a persones grans 
"fràgils", les quals duen a terme 
una sèrie d'activitats per al man
teniment de la seva autonomia 
personal. Amb aquestes es vol 
mantenir o millorar l'activitat fí
sica, la nutrició, els aspectes psi
cosocials, l'estimulació cognitiva 
o la revisió de la medicació, en
tre d'altres. 

L'acord, que permetrà la recerca 
arqueològica a Àger, tindrà una 

- durada de quatre anys, i serà pro
rrogable fins als vuit anys. D'ara 
endavant, el consistori d'Àger ga
rantirà al personal acadèmic i als 
estudiants de la UAB l'accés i l'ús 
de les instaHacions i els serveis 
municipals, mentre que la uni
versitat es responsabilitzarà de la 
realització de la docència de les 
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pràctiques de camp del grau d'Ar
queologia, màsters o doctorats al 
municipi. 

En concret, la col·laboració 
consistirà en la realització de les 
pràctiques de camp del grau d'Ar-

queologia i de treballs arqueolò
gics, espec_ialment al jaciment 
arqueològic de Santa Coloma. El 
consistori va destacar que l'acord 
farà possible la investigació i el 
desenvolupament científic. 
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