
La MARTES 16 DE FEBRERO DE2OI6

Alerten que els desaigües de

Alcaldes ivel ns asseguren que alguns arbres
fruiters de la zona han mort per l'excés d'aigua
Demàeràcla iLlibertat
de Lleida alerta que els
desaigües de l'A-14 entre
Lleida i Rosselló suposen
un risc d'inundaclons. Els

afectats asseguren que
l'exeés d'algua ha causat la
mort d'arbres fruiters.

Els representants per Lleida de
Democràcia ì Llibertat (DL) a les

Corts Generals: Toni Postius, di-
putat al Congrés; i Mayte Rivero,

Ramon Alturo i Jordi Souto, se-

nadors; acompanyats pels alcal-
des de Torrefarrera, Jordi Latorre;
Rosselló, Josep Abad, i Alpicat, Jo-

an Gilart, van denunciar ahir les

actuacions viàries pendents de

l'autovia lA-14 al seu pas per Llei-

da, que ha de suposar una alter-
nativa a l'N-230 que actualment
travessa diferents poblacions de

la comarca.
Jordi Latorre va explicar que

els desaigües que s'estan cons-
truint a l'autovia A-L4 entre Llei-

da i Rosselló suposen un risc

d'inundació de finques, camins
i habitatges. Ualcalde de Torre-
farrera, pagesos i veïns afectats

asseguren que el punt on s'ha
previst la canalització de l'aigua

d'aquest tram d'autovia de 4 qui-
lòmetres és molt ample i que des-
prés desemboca en un barranc on
els tubs són massa estrets per ab-
sorbir el volum quan hi hagi preci-
pitacions impoftants. En algun cas

es dóna la circumstància que la

canalitzacíó finalitza a la matêixa
finca d'arbres fruiters, on l'excés

d'aigua ha provocat la mort d'al-
guns d'aquests arbres.

El diputat de DL per Lleida va

lamentar la situació i va anunciar
la presentació d'una proposició

no de Llei que també inclourà la

petició d'un accés a l'autovia des

de Rosselló, que inicialment esta-
va previst però que es va acabar

- traient per falta de pressupost.

Josep Abad va lamentar que si

no es fa l'accés, les empreses de la

zona hauran d'anar a buscar l'au-
tovia per Alguaire o Torrefarrera,
i "això fa perdre temps als trans-
portistes".
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FOTO; Selena Garcla / Els representants de D[ van visitar ahir la zona on s'estan construint els desaigües
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