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Els Pressupostos Generals de 
l'Estat preveuen invertir prop 
de 81 milions a la demarcació 
Les principals partides previstes .als comptes de l'any 2023 es 
destinen a fer actuacions en carreteres i a la xarxa ferroviaria 
lleida 
JUDIT CASTELLA 

El projecte de Pressupostos Ge
nerals de I'Estat per al 2023 pre
veu una inversió de 80.932.290 
euros per la demarcació de llei
da. La principal que es contempla 
es preveu destinar a la conserva
ció i explotació de carreteres es
tatals. 

Concretament, el Ministeri 
de Transports hi invertira uns 45 
mllions d'euros, així com també 
3 milions per actuacions noves 
a I'AP-2. Per la seva banda, Adif 
destinara 16,5 milions l'any que 
ve i Renfe en preveu destinar 6,6. 
El projecte de pressupostos tam
bé contempla altres partides més 
petites com 500.000 euros per 
al tram de I'N-230 entre el túnel 
de Vielha i Aubért i 306.700 per 
al tram entre Sopeira i la boca 
sud del túnel. També es preve
uen 500.000 euros per al tram 
entre Almenar i Osea a I'A-14 i la 
mateixa quantitat per la variant 
de la Pobla de Segur, a I'N-260, 
així com per la duplicació de I'N-
240, entre el tram de lleida-les 
Borges. A més a més, els comt
pes contemplen una partida de 
150.000 euros per a l'estudi de 
renovació del centre historie de. 
Maials. 

Respecte a l'ambit ferroviari, 
Adif contempla destinar-hi prop 
de 16,5 milions d'euros, deis 
quals només un milió anira desti
nat als trens d'alta velocitat. Per 
la seva banda, Rente invertira 6,6 
milions d'euros l'any vinent, re
partits entre reparacions, actu
acions en estacions, inversions i 
sistemes d'informació. 

Un altre ambit a destacar és 
el de la transició energetica. En 
aquest cas, el ministeri pivotat 
per Teresa Ribera, estipula una 
partida de 100.000 euros per al 
Consorci Segre-Rialb, per al seu 
manteniment de les zones verdes 
i un projecte d'adequació ambi
ental de l'entorn de la presa de 
Rialb. 

En aquest mateix ambit, pero, 
destaquen les inversions en la 
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Inversió Quantitat 
Canals d'Urgell 1 milió d'euros 

Duplicació N-240 entre Lleida i les Borges 500.000 euros 

Actuacions a l'AP-2 

Restauració de la Seu V ella 

Adif 

conservació de la biodiversitat 
deis Canals d'Urgell, perles quals 
es marca una partida d'1 milió 
d'euros. Així mateix, es destinaran 
150.000 euros per condicionar, 
millorar i mantenir les conques 
deis rius de la CHE. Altres actua
cions que es contemplen són les 
d'AcuaMed a les depuradores i 
coJ.Iectors d'Aicoletge (506.000 
euros) i Térmens i Menarguens 
(127.000 euros). En cultura, els 
PGE també tenen la vista posada 
a lleida. En concret, es preveu 
una partida de 400.000 euros per 
a la restauració de les cobertes de 

3 milions d'euros 

400.000 euros 

16 milions d'euros 

Es contemplen 
actuacions 
a Térmens i 
Menarguens 

la Seu Vella. Cal recordar, pero, 
que l'any pas~at també hi havia 
una partida pressupostada pero 
no es van licitar les obres. També 
a lleida ciutat, Paradores destina
ra 68.000 euros a millorar el Para-

Hiha una 
partida pel 
parador de 

Lleida 

dor de lleida. 

PRIMERES VALORACIONS 

Amb aquest projecte de pres
supostos, que és si fa no fa sem
blant al de l'any passat, els pri-

meres a treure'n pit van ser els 
socialistes lleidatans. 

La diputada al Congrés, Mont
se Mínguez, i la senadora Lorena 
González, van destacar que "les 
inversions per la nostra demar
cació creixen gairebé un 11%". En 
aquest sentit, asseguren que "es 
recullen partides importants do
nant impulsa millores en carrete
res i a les connexions ferroviaries, 
així com inversions en patrimoni 
i infraestructures de regadiu, en
tre altres". Mínguez i González 
remarquen que "més enlla de 
les xifres i el detall d'inversions, 
aquest és sobretot un pressupost 
necessari per afrontar un context 
especialment complicat, en que 
famílies, pensionistes, joves, em
presaris, treballadors i treballa
dores del país hi tenen un espe
cial protagonisme amb un seguit 
de mesures que han de garantir 
la justicia social i la protecció de 
la nostra economía". (Més infor
mació a la pagina 25). 
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FOTO: ACN 1 La consellera de Justicia va visitar ahir la fossa de Canturri 

Recuperen a r Alt Urgell 
les restes de 12 soldats 
morts a la Guerra Civil 
A 1'-excavació de la fossa de Canturri 
Montferrer i Castellbó 
ACN 

Els arqueolegs han aconseguit re
cuperar gracies a les tasques d'ex
cavació els cossos de 12 soldats 
morts durant la Guerra Civil que 
estaven enterrades a la fossa de 
Canturri (Montferrer i Castellbó, 
a I'Ait Urgell). Pel que fa a !'origen 
de les víctimes exhumades, es 
tractaria de soldats republicans 
ferits al front del Pallars i evacuats 
per Canturri, on l'exercit republica 
tenia un equip quirúrgic instal·lat 
a Cal Gravador. Un cop exhumats, 
les seves restes seran estudiades 

i s'extrauran mostres genetiques 
per a la seva identificació. 

La consellera de Justicia, Lour
des Ciuró, que ahir va visitar l'ex
cavació, va demanar que la gent 
s'inscrigui al Programa d'ldenti
ficació Genetica i al cens de per
sones desaparegudes, on ja s'han 
apuntat unes 500 persones en so
lament tres setmanes. 

Anna Camats, directora ar
queologa de l'excavació, va expli
car que els treballs arqueologics 
de l'excavació han permes loca
litzar, de moment, a 12 individus. 
Les restes han aparegut en fosses 

individuals no gaire profundes 
i disposades en dues fileres, on 
els individus apareixen principal
ment en posició bocaterrosa. 

Camats va relatar que junta
ment amb els cossos hi havia di
ferents objectes com insígnies 
del cos de seguretat, cinturons, 
botons o botes, que s'han recu
perat i que ajuden a identificar 
la indumentaria. També s'han lo
calitzat objectes personals com 
una cartera, llapis o plomes esti
lografiques. La fossa es va localit
zar grades al record d'un veí de 
Canturri. 

Una vintena de trucades al 
dia per incendis durant la 
campanya estival a Lleida 
El telefon d'emergencies 112 va 
rebre durant la campanya d'es
tiu un total de 2.031 trucades 
per alertar d'incendis de vegeta
ció a les comarques lleidatanes, 
el que representa una mitjana 
de 22 avisos al dia. La majoria 
de les trucades alertaven de cre-

Al conjunt de 
Catalunya van 
cremar 6.000 

hectarees 
mes de marges agrícoles. o en • 
cunetes, toes en zona foreStal 
arbrada i columnes de fum prop hectarees tot i que el departa

ment d'lnterior va destacar que 
en van arribar a perillar 100.000. 
La campanya estival va registrar 
260 incendis forestals i més de 

de terrenys de cultiu, segons va 
informar ahir el departament 
d'lnterior. 

En el conjunt de Catalunya 
i en aquest període, del 15 de 
juny al 15 de setembre, es van 
cremar menys hectarees que la 
mitjana deis darrers 15 anys. En 
concret, es van calcinar 6.136 

-

2.415 focs de vegetació, un 7% 
més que la xifra del 2021. Inte
rior també va remarcar que ha 
disminu'it el nombre d'incendis 
provocats per l'acció humana. 
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Crema una hectórea de 
vegetació agrícola a Oliola 
Un incendi registrat ahir al mig
dia a Oliola va cremar una hec
tarea de vegetació agrícola-

Segons van informar els Bom
bers, el toe es va originar cap a 

les 12.40 hores en uns matolls 
davant de les Granges Civit. Tres 
dotacions van extingir les flames 
i l'incendi es va donar per finalit
zat al cap de dues hores. 
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