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Incredulitat i aplaudiments
per l’anunci de la millora de la
N-230 de Sopeira a Vielha
Els diferents traçats surten a informació pública
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Alfarràs premia al comerç
‘Cal Gumer’ d’Almenar
L’Ajuntament d’Alfarràs va lliurar el passat dissabte el premi al
millor comerç 2017 a Cal Gumer
d’Almenar en el marc del sopar
de l’Associació de Comerciants i

Empresaris d’Alfarràs per la festa
de Sant Sebastià i que enguany
va reunir a unes 80 persones. El
sopar va reunir al món empresarial d’Alfarràs.
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La Granja d’Escarp abaixa
el teló de la Festa Major
La Granja d’Escarp va posar
aquest diumenge el punt final a
la seva Festa Major de Sant Sebastià després de tres intenses
jornades en què s’han progra-

mat actes per a tots els gustos
i edats.El darrer dia de festa va
començar amb un esmorzar i va
seguir amb la setena edició de la
MotoTrobada de Clàssiques.

Soses celebra Sant Sebastià

Soses va celebrar aquest cap de setmana la seva Festa Major de
Sant Sebastià, que va estar marcada per l’elevada participació en
tots els actes organitzats. /FOTO: Aj.Soses

El Butlletí Oficial de l’Estat
(BOE) del passat 15 de
gener va publicar l’anunci
on sortia a informació
pública l’estudi informatiu
de millora d’aquest tram
pirinenc de la N-230, a cavall
entre Aragó i Catalunya.
Vielha
CARME QUINTANA
L’anunci del Ministeri de Foment
de treure a informació pública
l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la millora de
la carretera N-230 entre Sopeira
(Osca) i la boca sud del nou Túnel
de Vielha (Lleida) ha despertat
diferents reaccions per part dels
alcaldes afectats.
Així, l’alcalde de Sopeira, José
María Ariño, afirmava ahir que
l’anunci suposa “un brindis al sol”
i que el que exposen “no es farà
mai de la vida perquè suposa una
barbaritat d’inversió”. Per la seva
part, l’alcalde de Vielha-Mijaran,
Juan Antonio Serrano, valorava
ahir de “notícia molt positiva”
que Foment sotmeti a informació pública l’estudi dels diferents
traçats. “Es tracta del tram més
conflictiu, amb més corves, la
zona més difícil de la N-230 i és
important que es comenci a par-
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lar perquè en aquest tram alguna
cosa s’ha de fer”.
Per la seva banda, l’alcalde
de Sopeira indicava ahir malgrat
la incredulitat que manifestava
que aquest tram desperta moltes
queixes “i s’ha de fer algo i s’ha
d’arreglar d’alguna manera”.
A dia d’ahir ni l’estudi informatiu ni el de l’impacte ambiental
havien arribat als ajuntaments i
els alcaldes diuen que tenen informació a partir dels mitjans de
comunicació i del propi Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), que va
publicar els anuncis el passat 15

de gener. A partir d’ara totes les
persones i entitats que ho desitjin
podran presentar les pertinents
al·legacions.
L’estudi informatiu, que defineix els diferents traçats possibles
per executar la millora, afecta els
termes de Sopeira, Bonansa, El
Pont de Suert, Vilaller, Montanuy,
Vielha-Mijaran i Tremp.
Precisament és aquest tram
de la N-230 el que registra l’índex
de siniestralitat més alt degut en
molt dels casos al continu pas de
camions per un traçat força estret
i sinuós vorejant pantans.

El consorci Globalleida signa un
acord amb l’Ajuntament d’Alfarràs

El conseller delegat de GLOBALleida, Oriol Oró i l’alcalde d’Alfarràs, Kleber Esteve van signar
ahir un acord de col·laboració a
la seu del consorci amb l’objectiu
d’establir un protocol de col·laboració en qüestions d’interès
comuns dirigides a fomentar el
talent i la cultura emprenedora, la formació, el desenvolupament econòmic i la potenciació
de la creació de noves empreses,
així com la consolidació i creixement de les existents. Mitjançant
aquest acord, GLOBALleida oferirà a l’ajuntament d’Alfarràs el
programa d’accions formatives,
“EmForma”, que inclou diferents
accions de formació en creació
d’empreses, en novetats per la
gestió empresarial i en el reforç
i desenvolupament d’habilitats
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personals i professionals. El consorci coordina el procés de publicació d’aquesta oferta formativa

des de la definició de l’estructura
i contingut, la recepció de les propostes i l’edició del catàleg.

