
Osca i Lleida faran un 
front comú per reclamar 
les millores de la N-230
Els aragonesos defensen que s’acabi 
l’autovia fins al nucli de Benavarri
Lleida
ESTELA BUSOMS (ACN)
El president de la Diputació d’Os-
ca i alcalde d’Areny de Noguera, 
Miquel Gràcia, va acceptar la pro-
posta del seu homòleg lleidatà, 
Joan Reñé, d’actuar com a grup 
de pressió conjunt per reclamar 
millores a la N-230, que uneix 
Lleida i França per la Val d’Aran. 
Gràcia defensa que el tram prio-
ritari per acabar l’autovia és fins 
a Benavarri, mentre que a la resta 
de traçat de moment cal millorar 
la seguretat amb altres actua-
cions fins que no s’aclareixi com 
resoldre el desdoblament en un 
territori amb una orografia molt 
complicada. Encara no hi ha data, 
però la voluntat és fer una troba-
da conjunta de les diputacions, 
ajuntaments afectats i també re-
presentants parlamentaris per 
escenificar el front comú dels dos 
territoris en aquesta qüestió.

Segons el president de la Di-
putació d’Osca, “nosaltres pen-
sem que l’autovia en aquests mo-

ments té sentit fins a Benavarri, 
que és un nus de comunicacions 
amb sortides cap a Barbastre, Be-
nasc, Val d’Aran, Tremp i Lleida; el 
que no té sentit és pujar l’autovia 
fins a Sopeira, on l’abocaríem a 
morir al congost d’Escales, on hi 
ha una carretera molt deficitària 
i amb moltes corbes, per tant, no 
hi ha pressa, el dia de demà ja es 

farà”. A més, recorda que “preci-
sament on està millor la carretera 
és de Benavarri a Areny”. 

Cal recordar que el president 
de la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, va anunciar el 15 de gener 
que impulsaria un front comú 
amb institucions d’Osca per re-
clamar al futur govern espanyol 
la millora urgent de la N-230.
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Les obres per acabar de desen-
runar l’església de Rosselló i con-
solidar les parets que han que-
dat dretes acabaran divendres 
que ve, segons han confirmat els 
responsables de l’obra al rector 
de la població, Víctor Espinosa. 
El Bisbat ha demanat a l’alcalde, 
Josep Abad, que convoqui una 
reunió amb totes les instituci-
ons implicades per abordar el 

finançament de la reconstrucció 
del temple. De moment, però, 
encara no està acabat l’informe 
que ha de quantificar econòmi-
cament els treballs ni tampoc 
el que ha de detallar les causes 
de l’esfondrament del campa-
nar. Espinosa reconeix que sen-
se l’ajuda de l’administració serà 
impossible que el Bisbat pugui 
afrontar les despeses.   

Les obres per desenrunar 
i consolidar l’església de 
Rosselló acabaran divendres

Un camió bolca a la N-240    
a Alpicat i talla la carretera
Un camió va bolcar ahir a la carretera N-240 a Alpicat 
i va obligar als agents del Servei Català de Trànsit a ta-
llar aquesta via durant una hora. 

El sinistre va tenir lloc a les 12.30 hores aproxima-
dament, segons fonts del Servei Català de Trànsit. El 
camió va vessar gasoil a la via i va ser necessària la in-
tervenció dels Bombers. La sortida 458 a Alpicat en di-
recció Saragossa va quedar tallada mentre van retirar 
el vehicle. El conductor va resultar il·lès.

FOTO: Lídia Sabaté / El camió va quedar bolcat a la carretera N-240 i es haver de tallar el trànsit a la via
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El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, i l’alcalde de 
Torrefarrera, Jordi Latorre, van 
ser els encarregats de descobrir 
la placa inaugural de la Ràdio 

Torrefarrera, situada a la ter-
cera planta de l’Ajuntament de 
Torrefarrera, i seu del Consorci 
d’Emissores Municipals de les 
Terres de Lleida (Emun FM).

Torrefarrera inaugura la ràdio 
municipal i seu d’Emun FM

FOTO: Aj. de Torrefarrera / Moment de la descoberta de la placa

Cervera presenta el seu carnaval amb un 
concurs de disfresses i una rua infantil
Durant el dia d’avui tindrà lloc el Carnaval de Cervera, que presenta 
algunes novetats destacades respecte el de l’any passat, com el 1r 
carnaval infantil, que inclourà una rua al centre de la ciutat per la 
tarda i un ball amb concurs de disfresses al pavelló polivalent per la 
nit. Enguany l’objectiu és augmentar la participació de la ciutadania.

Mollerussa 
acosta el vi i 
la cervesa a      
la biblioteca  
La Biblioteca Jaume Vila de 
Mollerusa va acollir el passat 
dijous en el marc del projec-
te Biblioteques amb DO una 
Conversa entre professionals 
amb l’ènoleg Tomàs Cusiné i 
Quim Català, mestre cerve-
ser. L’objectiu que persegueix 
aquest projecte és acostar la 
cultura del vi i de la cervesa . 
El cicle acabarà el dissabte 27.

Demà a Cervera tindrà lloc una 
nova edició de la tradicional 
processó del Puro que enguany 
arriba a la 10a edició. S’iniciarà 
a la Plaça Major a les 12.30 ho-
res, després del toc de les cam-
panes, i recordarà als 48 morts 
amb que va acabar la batalla del 
16 de febrer de 1875. La proces-
só seguirà el seu recorregut ha-
bitual amb l’arribada al cementi-
ri. La cloenda serà a càrrec dels 
Bombollers de Cervera.

La tradicional 
processó del Puro 
arriba a la 10a edició
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Premi a la creació  
de llocs de treball 
dignes i pròxims
n “Impulsar la creació de llocs 
de treball dignes en el nostre 
entorn.” Aquesta és la màxi-
ma de la Fundació Hope (es-
perança) Projects, creada fa 
tres anys per un emprenedor 
(Pere Merino), que va deixar 
la direcció general d’una mul-
tinacional per contribuir a una 
societat més sostenible, solidà-
ria i justa. La fundació ja ha 
posat en marxa cinc empreses 
i ha creat més de trenta llocs 

de treball. Ara convoca un nou 
concurs de projectes, en el qual 
espera la participació d’empre-
nedors lleidatans. 

El debat de Lleida Activa 
(15.00 h) presenta avui a Llei-
da, per primera vegada, la Fun-
dació Hope Projects.

lleida tv

El president de RTVE 
va guanyar 154.000 
euros l’exercici 2015
n El president de la Corpora-
ció RTVE, José Antonio Sánc-
hez, va percebre el 2015 una 
retribució bruta de 154.209,97 
euros, que inclouen el comple-
ment variable del període en-
tre l’octubre i el desembre del 
2014. El seu predecessor, Le-
opoldo González-Echenique, 
va percebre d’1 de gener a 25 
de setembre 125.177,79 euros, 
amb la retribució abonada el 
2014 corresponent al 2013.

públiques

Resum diari del  
Saló de l’Esport i 
Turisme de Muntanya
n A les 22.00, Lleida TV emet 
el primer resum del Saló de 
l’Esport i Turisme de Munta-
nya, que se celebra a Fira de 
Lleida, conduït per Xavier Lo-
zano. A més d’entrevistar les 
figures destacades que passa-
ran per la fira, com l’alpinis-
ta Núria Picas i l’emprenedor 
Carlos Barrabés, també parla-
rà amb els organitzadors, les 
firmes expositores i resumirà 
les activitats.

lleida tv
lleiDa televisió

L’estudi instal·lat a Sant Joan en el moment en què va intervenir ràdio Lleida.

els directors de rNe i ràdio Lleida, amb les autoritats lleidatanes. eMUN FM, de Torrefarrera, entrevistant Mariví Chacón.
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Dotze hores ininterrompudes 
d’emissió de cara al públic des 
d’una carpa instal·lada a la plaça 
Sant Joan, a càrrec d’un total de 
nou emissores de ràdio lleidata-
nes, va servir per commemorar 
el seu dia mundial, instaurat per 
la Unesco a proposta d’Espanya, 
i per reivindicar-se com el mitjà 
de comunicació de més proximi-
tat i amb més immediatesa per 
antonomàsia.

Organitzat pel Col·legi de Pe-
riodistes, Cadena SER, RNE, 
Cata lunya Ràdio, Cadena 
COPE, Onda Cero, UA1, EMUN 
de Torrefarrera, Alpicat Ràdio 
i Ràdio Balaguer van desplaçar 
els seus redactors i van mostrar 
al públic com es fa un programa 
de ràdio. Ràdio Lleida, la dega-
na de la província, amb 82 anys 
de servei als lleidatans, va fer 
ostentació del seu arxiu sonor, 
començant per l’actuació de l’in-
signe pianista Ricard Viñes en 
les proves d’emissió de l’emis-
sora el 12 de gener del 1934, i 
continuant amb els principals 
esdeveniments que ha viscut la 
província fins a avui.

Catalunya Ràdio va entrevis-
tar la presidenta del Col·legi de 
Periodistes, Neus Bonet, i RNE 
va fer el mateix amb el de la de-
marcació de Lleida, així com les 
principals autoritats locals i pro-
vincials. La resta de les emisso-
res, inclòs un programa conduït 
per alumnes de la UdL, també 
van contribuir a la commemora-
ció amb entrevistes, reportatges 

les emissores de lleida es reivindiquen
Van emetre ahir dotze hores ininterrompudes de programació en directe i de cara al públic des de 
la plaça Sant Joan || Celebren el dia mundial amb la participació de nou ràdios de la província

ràdio commemoració

Un moment de l’enregistrament d’‘el debat de Lleida Activa’.

la notícia,  
a lleida tv

vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

i magazins. Fins i tot la jornada 
va servir per inaugurar les ins-
tal·lacions de l’emissora EMUN 
FM, de Torrefarrera, inaugura-
des pel president de la Diputa-
ció de Lleida, Joan Reñé, i per 
l’alcalde, Jordi Latorre. Al matí, 
va emetre des de Sant Joan i, a 
la tarda, des dels seus estudis, 
amb més entrevistes i actuaci-
ons musicals.

Unir totes les emissores llei-
datanes en un sol estudi i a l’ai-
re lliure és una iniciativa que 
no s’havia fet mai, ni tan sols a 
Barcelona.


