
Els treballs de millora de 
la carretera entre Linyola i 
Bellcaire començaran el 2017
Els alcaldes destaquen “l’agradable sorpresa” que 
suposa que l’obra potser es faci en una sola fase

Els treballs de millora 
de la carretera entre 
Linyola i Bellcaire d’Urgell 
IﾗﾏWﾐN;ヴ;ﾐ ; gﾐ;ﾉゲ SW 
2017. Els alcaldes dels 
dos municipis destaquen 
“l’agradable sorpresa” que 
la previsió és portar a terme 
l’obra en una sola fase i 
amb un màxim d’un any de 
durada.

Linyola
ORIOL BOSCH みACNむ
Els treballs de millora de la carre-
tera LP-3322 que uneix Linyola, al 
Pla d’Urgell i Bellcaire d’Urgell, a 
ﾉ; Nﾗｪ┌Wヴ;が IﾗﾏWﾐN;ヴ;ﾐ ; gﾐ;ﾉゲ 
del 2017. Així ho van assenyalar 
els alcaldes dels dos municipis, 
ÀﾉW┝ M;ゲWゲ ｷ J;┌ﾏW Mﾗﾐビﾗヴデが 
ヴWゲヮWIピ┗;ﾏWﾐデが ケ┌W デ;ﾏHY ┗;ﾐ 
voler destacar “l’agradable sor-
presa” que la previsió del Depar-
デ;ﾏWﾐデ SW TWヴヴｷデﾗヴｷ Yゲ SW aWヴ ﾉげﾗHヴ; 
Wﾐ ┌ﾐ; ゲﾗﾉ; a;ゲW ｷ gﾐ;ﾉｷデ┣;ヴどﾉ; Wﾐ 
el màxim d’un any. Aquesta via 
que registra un important volum 
de trànsit de cotxes, camions i 
デヴ;Iデﾗヴゲ I;S; Sｷ; ｷ ケ┌W a┌ﾐIｷﾗﾐ; 
com a “connector comarcal” pre-
senta un estat de deteriorament 
evident amb molts trams on l’as-
a;ﾉデ Wゲデ< SWゲｪ;ゲデ;デが ;ﾏH aﾗヴ;デゲ ｷ 
デ;ﾏHY ;ﾏH ┌ﾐ ヮ;ヴWﾉﾉ SW ヴWゲゲ;ﾉデゲ 
ｷ IﾗヴHWゲ ヮWヴｷﾉﾉﾗゲWゲ ;ﾏH a;ﾉデ; SW 
visibilitat. 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / Imatge d’un cotxe avançant un tractor a la carretera de Linyola a Bellcaire d’Urgell

Eﾉ aWデ ケ┌W ゲｷｪ┌ｷ ┌ﾐ; ┗ｷ; ﾏﾗﾉデ Wゲ-
デヴWデ; WﾐI;ヴ; ヮﾗゲ; ;ﾏH ﾏYゲ ヴｷゲI 
els usuaris que hi circulen. El tram 
;aWIデ;デ Yゲ SW ヴがヵ ケ┌ｷﾉﾘﾏWデヴWゲ ｷ Wゲ 
calcula que els treballs costaran 
┌ﾐゲ ヵがヱ ﾏｷﾉｷﾗﾐゲ SげW┌ヴﾗゲく

M;ゲWゲ ｷ Mﾗﾐビﾗヴデ ┗;ﾐ W┝ヮﾉｷI;ヴ 
ahir que van demanar explicaci-
ﾗﾐゲ ; TWヴヴｷデﾗヴｷ SWゲヮヴYゲ SW ┗W┌ヴW 

ケ┌W ;ﾉゲ ヮヴWゲゲ┌ヮﾗゲデﾗゲ ヲヰヱΑ ﾐﾗﾏYゲ 
ｴｷ gｪ┌ヴ;┗; ┌ﾐ; ヮ;ヴピS; SW ヮﾗI 
ﾏYゲ SW ヲンΑくヰヰヰ W┌ヴﾗゲ ヮWヴ ;ケ┌Wゲ-
デ; ┗ｷ;く DWゲヮヴYゲ SW ﾏ;ﾐデWﾐｷヴ ┌ﾐ; 
reunió amb la directora del De-
partament a Lleida, Dolors Tella, i 
una conversa amb el mateix con-
seller Josep Rull, van poder aclarir 
que aquests diners són els que es 

SWゲピﾐ;ヴ;ﾐ ; ヮ;ｪ;ヴ ﾉWゲ ヮヴｷﾏWヴWゲ 
IWヴピgI;Iｷﾗﾐゲ SW ﾉげﾗHヴ; ｷ ケ┌W Wﾉ 
ｪヴ┌ｷ┝ aﾗヴデ SWﾉ ヮヴﾗﾃWIデW Wゲデ;ヴ< ｷﾐ-
Iﾉﾘゲ ;ﾉゲ IﾗﾏヮデWゲ SWﾉ ヲヰヱΒく 

Mases va recordar que la 
reivindicació perquè es millori 
;ケ┌Wゲデ; ┗ｷ; a; ﾏﾗﾉデゲ ;ﾐ┞ゲ ケ┌W ゲげ;ヴ-
rossega, des que es va arreglar el 
tram entre Linyola i Mollerussa. 

El Mag Lari 

actua aquest 

dissabte a     

les Borges 

El Mag Lari presenta aquest 
dissabte a les 20 hores a les 
Borges Blanques, el seu espec-
tacle Lari Poppins que combina 
S┌ヴ;ﾐデ ﾏYゲ Sげ┌ﾐ; ｴﾗヴ; ﾏ<ｪｷ; 
┗ｷゲ┌;ﾉ ｷ ヮ;ヴピIｷヮ;ピ┗;が Wﾐ ┌ﾐ Wゲ-
ヮWIデ;IﾉW a;ﾏｷﾉｷ;ヴ ;ヮデW ヮWヴ ; デﾗデゲ 
els públics. Aquest espectacle 
ｷﾐa;ﾐピﾉ ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI ;ﾉ P;┗Wﾉﾉﾙ SW 
l’Oli. El preu de l’entrada serà 
SW ヱヵ W┌ヴﾗゲ ;ﾏH Wﾐデヴ;S; ;ﾐピ-
cipada i 20 euros si es compra a 
taquilla. Les entrades es poden 
;IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ ; ﾉげAﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデく Dげ;ﾉ-
tra banda, aquest diumenge, va 
gﾐ;ﾉｷデ┣;ヴ Wﾉ IｷIﾉW H;ﾉS┌a; ;ﾏH ﾉ; 
interpretació de l’obra Kissu.

Tàrrega documenta 

per 6è any l’evolució 

física i estètica dels 

seus habitants

L’Arxiu Comarcal de l’Urgell i el 
aﾗデﾘｪヴ;a J;┌ﾏW SﾗﾉY ｴ;ﾐ S┌デ ; 
デWヴﾏW ﾉ; ゲｷゲWﾐ; a;ゲW SWﾉ ヮヴﾗﾃWI-
デW Wデﾐﾗｪヴ<gI ケ┌W ヮﾉ;ゲﾏ; ﾉげW┗ﾗ-
ﾉ┌Iｷﾙ iゲｷI; ｷ WゲデXピI; SWﾉゲ ｴ;-
bitants de Tàrrega al llarg dels 
;ﾐ┞ゲく L; Iﾗﾐピﾐ┌;Iｷﾙ Sげ;ケ┌Wゲデ 
treball, conegut amb el nom 
de Retra(t)acció i basat en la 
captació d’imatges en 3D, s’ha 
SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮ;デ Wﾐ ﾉ; ヱΒ; Fｷヴ; 
SげAヴピゲデWゲ ｷ AIピ┗ｷデ;デゲ Tヴ;SｷIｷﾗ-
nals, celebrada del 3 al 6 de de-
ゲWﾏHヴWく UﾐWゲ ヱくヲヵヰ ヮWヴゲﾗﾐWゲ 
ゲげｴ;ﾐ ヮヴWゲデ;デ gﾐゲ ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデ ; 
aﾗヴﾏ;ヴ ヮ;ヴデ SWﾉ ヮヴﾗﾃWIデWく

La promotora del Doctor Music 
FWゲピ┗;ﾉ ﾃ; ｴ; ;ヴヴｷH;デ ; ┌ﾐ ;IﾗヴS 
;ﾏH ﾏYゲ SW ﾉ; ﾏWｷデ;デ SWﾉゲ ヮヴﾗ-
ヮｷWデ;ヴｷゲ SW gﾐケ┌Wゲ SW ﾉげWゲヮﾉ;ﾐ;-
S; SげEゲI;ﾉ;ヴヴWが ;ﾉ P;ﾉﾉ;ヴゲ SﾗHｷヴ<が 
que han d’acollir la celebració 
Sげ┌ﾐ; WSｷIｷﾙ IﾗﾏﾏWﾏﾗヴ;ピ┗; 
SWﾉ FWゲピ┗;ﾉく Lげ;ﾉI;ﾉSW SW ﾉ; G┌ｷﾐ-
gueta d’Àneu, Josep Cervós, va  
explicar que dels 200 propietaris 
SW デWヴヴWゲが ┌ﾐ ヶヰХ ﾃ; ｴ;ﾐ ゲｷｪﾐ;デ 
l’acord de lloguer i va dir que es-

ヮWヴWﾐ ケ┌W ; gﾐ;ﾉゲ Sげ;ﾐ┞ ゲｷｪ┌ｷﾐ 
Wﾉ ヱヰヰХく CWヴ┗ﾙゲ ┗; ;aWｪｷヴ ケ┌W 
Wﾉゲ ヮヴﾗヮｷWデ;ヴｷゲ ;ﾏH ﾉ; ﾏ;ﾃﾗヴ 
ヮ;ヴデ SW gﾐケ┌Wゲ ﾃ; ｴ;ﾐ ゲｷｪﾐ;デが 
ﾏﾗピ┌ ヮWﾉ ケ┌;ﾉ ;ゲゲWｪ┌ヴ; ﾉ; IW-
lebració de l’esdeveniment. Pel 
ケ┌W a; ;ﾉゲ ヮヴW┌ゲ ﾗゲIｷﾉびﾉWﾐ WﾐデヴW 
Wﾉゲ ヵヵヰ ｷ Αヵヰ W┌ヴﾗゲ ヮWヴ ｴWIデ<-
ヴW; ｷ ;ﾐ┞が Wﾐ a┌ﾐIｷﾙ SWﾉゲ SｷWゲ 
SげﾗI┌ヮ;Iｷﾙ ｷ ﾉげ;Iピ┗ｷデ;デ ケ┌W ゲげｴｷ 
ヴW;ﾉｷデ┣;ヴ<く L; IWﾉWHヴ;Iｷﾙ SWﾉ 
aWゲピ┗;ﾉ ゲWヴ< ;ﾉ ﾃ┌ﾉｷﾗﾉ SWﾉ ヲヰヱΓく

Doctor Music ja ha llogat 
el 60% de les inques que 
acolliran el Festival

FOTO: ACN / Uﾐ; gﾐI; SW ﾉげWゲヮﾉ;ﾐ;S; SげEゲI;ﾉ;ヴヴWが ﾗﾐ ゲW IWﾉWHヴ;ヴ< Wﾉ aWゲピ┗;ﾉ

La Seu d’Urgell 

organitza una 

arrossada 

a favor de          

La Marató

L; SW┌ SげUヴｪWﾉﾉ ｷﾐｷIｷ; ;ケ┌Wゲデ 
dissabte les dues primeres 
;Iピ┗ｷデ;デゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴゲ ; a;┗ﾗヴ 
de La Marató de TV3, de 
ﾉWゲ ﾏYゲ SW デヴWﾐデ; ケ┌W ｴｷ ｴ; 
programades. Així, a dos 
quarts de dues del migdia 
se celebrarà una arrossada 
ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴが ケ┌W ピﾐSヴ< ﾉﾉﾗI ; ﾉ; 
plaça de les Monges de la 
capital alturgellenca. Tam-
HY ;ケ┌Wゲデ Sｷゲゲ;HデW ; ヮ;ヴピヴ 
SW Sﾗゲ ケ┌;ヴデゲ SW Sﾗデ┣W SW 
ﾉ; ﾐｷデ ゲW IWﾉWHヴ;ヴ< ﾉ;  FWゲデ; 
Origins Remix amb Mr. Mo-
dernismo al Bar Dandy. 
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