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Demanen a l’Estat que 
millori els camins a Soses
❘ soses ❘ La senadora d’ERC, 
Sara Bailac, va instar el Go-
vern a emprendre les obres 
de millora dels camins de 
Soses la titularitat dels quals 
competeix al ministeri de 
Transports.

Presenten el centre 
tecnològic del formatge
❘ lleiDa ❘ La CUP va presentar 
ahir a la UdL el projecte del 
centre tecnològic i de desen-
volupament de la llet i el for-
matge a la Seu d’Urgell, que 
contempla col·laboració del 
sector públic i privat.

Seminari sobre els  
fons europeus
❘ lleiDa ❘ Un total de 93 tècnics 
municipals participen en el 
curs, impulsat pel Patronat 
de Promoció Econòmica, 
sobre els fons europeus i la 
transformació econòmica del 
conjunt de la demarcació.

Noves obres  
en ramals 
d’accés a l’A-2  
al Segrià

carreteres

❘ lleiDa ❘ El ministeri de Trans-
ports avança a dilluns les 
obres de rehabilitació del 
ferm de la variant de Llei-
da de l’A-2, als ramals i el 
tram d’unió dels Alamús, 
que uneix la carretera Ll-11 
amb l’autovia. 

Les obres suposaran el 
tancament del carril d’ac-
celeració en els dos sentits. 
Com a alternativa, els usua-
ris hauran d’agafar la sortida 
de Balaguer i Bell-lloc. 

També es tancarà el tram 
d’unió entre l’A-2 i l’Ll-11, 
per la qual cosa no serà pos-
sible accedir des d’Alcoletge 
a l’Ll-11 ni fer el moviment 
invers. Les obres costaran 7,6 
milions d’euros.

j.g.m.
❘ mollerussa ❘ Mollerussa estre-
narà el 2025 un pas soterrat per 
a cotxes i vianants davant del 
consell comarcal; el Vial Nord, 
que enllaçarà amb l’N-II a Gol-
més i comportarà la construcció 
d’un pont elevat sobre la via del 
tren, així com vies verdes cap a 
La Serra. Aquests són projectes 
que va anunciar ahir l’alcalde, 
Marc Solsona (PDeCAT), a la 
conferència anual Mollerussa, 
avui, que va tenir lloc al teatre 
L’Amistat. Va assegurar que el 
pas soterrat a la carretera de Li-

nyola el construirà Adif, creua-
rà en diagonal la via del tren i 
no permetrà el pas de vehicles 
pesants. Aquests hauran d’uti-
litzar el futur Vial Nord, que 
enllaçarà l’accés de l’A-2 fins 
a la carretera de Vila-sana per 
posteriorment dirigir-se cap a 
l’N-II, creuant la via del tren i 
el camí de Golmés a través d’un 
pont elevat. Aquesta obra la su-
fragaran a parts iguals la Gene-
ralitat i Adif, segons va explicar 
Solsona. Aquest últim, tanma-
teix, barrarà el pas a nivell del 
camí del Palau. 

Solsona també va anunciar 
la creació d’un altre pas soter-
rat davant del passeig La Salle, 
que formarà part d’una via ver-
da i serà només per a vianants 
i bicicletes. Les dos vies verdes 
cap a La Serra seran fruit de 
la urbanització del futur polí-
gon industrial que es construi-
rà a prop de la ronda Ponent. 
Comportarà la construcció de 
dos rotondes a la carretera de 
Torregrossa: una de vinculada 
al polígon i una altra, de grans 
dimensions, davant l’accés al 
complex educatiu i de lleure de 

La Serra. Solsona va apuntar 
que estaran enllestides obres 
com l’Àrea Bàsica Policial, que 
permetrà traslladar la Policia 
Local a les actuals dependèn-
cies dels Mossos d’Esquadra al 
camí de Belianes. Així mateix, 
va anunciar que les antigues 
dependències de CaixaBank, 
ubicades els baixos de l’ajun-
tament, seran la nova seu dels 
serveis socials. També va anun-
ciar la creació d’una residència 
a la zona de Cal Castelló (vegeu 
SEGRE d’ahir) que crearà una 
setantena de llocs de treball.

La xarrada es va dur a terme al teatre L’Amistat.

j.gómez

Mollerussa anuncia la supressió dels 
seus dos passos a nivell per al 2025
El del consell serà soterrat mentre que el del Palau quedarà tancat || També es 
preveu un altre pas subterrani només per a vianants i bicicletes a La Salle
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fIres aUtoMobIlIsMe
ajuntament De fraga

el certamen tancarà les portes demà.

Un total de 140 vehicles a  
la fira Mercocasión de Fraga
❘ fraga ❘ Fraga va obrir ahir les 
portes de la 13a edició de la fira 
del vehicle d’ocasió Mercoca-
sión, que se celebrarà durant el 
cap de setmana. A més de turis-
mes, monovolums, totterrenys 
o vehicles comercials, també 
compta en aquesta edició amb 

motos i vehicles elèctrics. En 
total podrà es veure una ofer-
ta de 140 vehicles de 10 con-
cessionaris i tallers diferents, 
amb diverses marques i models. 
L’objectiu d’aquest certamen és 
reimpulsar el sector dels vehi-
cles de segona mà.


