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l Successo s Lleida acaba el 
primer mes de l'any amb 
quatre morts en accidents 

ACTES PRÉVIES PER A UN TRAM DE SSS QUÍLÓfVtETRES PER ADJUD O 
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Expropiacion s per  a l'autovi a a la 
Val d'Ara n entr e Lleid a i Rossell ó 
L'autovia a Osea estará acabada el 2012, després de superar alguns retards 
El ministeri de Foment ha fet un nou pas per agilitzar la 
construcció de l'autovia de Lleida a la frontera francesa 
i ha tret a informació pública la llista d'afectats a expro
piar en sis municipis. Es preveu que les actes prévies es 

MARÍA MOLINA 
| LLEIDA | El ministeri de Foment 
ha tret a informació pública la 
relació de finques afectades per 
l'obra de l'autovia A-14 de Llei
da a la frontera francesa en el 
tram de Lleida (enllac amb la 
A-2) a Rosselló. 

Els terrenys expropiáis corres-
ponen ais municipis de Lleida, 
Alguaire, Alpicat, Rosselló, Tor-
refarrera iVilanova de Segriá. 
Alhora, ja han fixat els dies per 
aixecar actes prévies a l'ocupa-
ció. A Alpicat serán els dies, 2,3 
i 4 de marg; a Torrefarrera, el 4 
i 5; a Alguaire, Rosselló iVilano
va de Segriá, el dia 10; i a Llei
da serán els dies 11,12,13, 23, 
24, 25, 26 i 27 d'aquell mateix 
mes. 

Tant l'alcalde d'Alpicat, Pau 
Cabré, com el d'Alguaire, Anto-
ni Perea, van indicar que enca
ra no se sap els preus que ha es-
tipulat el ministeri per expropi
ar. 

En aquest sentit, Cabré va in
dicar que el sindicat Unió de Pa-
gesos ha convocat tots els afec
tats a una reunió dijous que ve, 
dia 5, per parlar tant de la su
perficie afectada com de les 
quantitats a sol-licitar per l'es-
mentada expropiado. 

Per la seua part, l'alcalde 
d'Alguaire, Antoni Perea, va as-
senyalar que a la població s'ha 
creat una plataforma vernal de 
propietaris per anar tots a una 
a l'hora de reclamar les com-
pensacions que creguin oportu-
nes. 

firmin al marc, encara que está per fixar quant es pagará 
ais afectats. Per la seua part, el secretan d'Estat de Plani
ficado, Víctor Morían, va anunciar la fi de l'autovia d'Os-
ca el 2012, després de diversos retards. 

HERALDO D€ ARAGÓN 

El nou tram de la A-22, pro p de la N-240, que discorr e per Osea i que ja está finalitzat . 

LA DADA 

I L'l d'agost del 2008 el Consell 
de Ministres va autoritzar la lici
tado d'aquest tram de Lleida a 
Rosselló de sis quilómetres per 
78,7 milions d'euros. 

Segons el ministeri de Fo
ment, el projecte d'aquest tram 
de sis quilómetres es va aprovar 
al juny del 2008 i va autoritzar 
la seua licitació a l'agost per 
78,7 milions d'euros. El tram 
mes avancat de la A-14 és el de 
Rosselló a Almenar ja adjudicat 
a una unió temporal d'empreses 
per 28,8 milions. Les obres per 
delimitar el tracat van suscitar 
queixes per la falta d'informació 
ais afectats. 

Peí que fa a l'autovia de Llei
da a Osea, la A-22, avanga amb 
l'obertura d'un nou tram a Os
ea. S'ha de destacar que el tram 
que discorre per Lleida está en 
obres i, segons el secretan d'Es
tat de Planificado, Víctor Mor
ían, estará finalitzada l'any 
2012, fet que suposa un retard 
sobre les primeres previsions. 
De fet, el tram de Lleida a la 
Cerdera s'hauria d'haver acabat 
l'any passat. 


