
Després d'uns quants anys de trá-
mits i discussions polítiques toi-
alló que només era un projecté 
comenca a posar-se en práctica: 
Les primeres estaques ja marqueri 
alguns deis terrenys objecte d'ex-
propiació per on passará la variant. 
Justament, si el procediment d'in-
demnitzacions no pateix retards, 
les obres podrien comencar el pro-
per mes de gener, pero amb els 
ajornaments que hi ha hagut al 
llarg de tot el projecté, els mateixos 
portaveus del sindicat agrari Unió 
de Pagesos — representant de la 
majoria deis afectats per les expro-
piacions— están conven cu ts que 
fins passada la propera temporada 
de regs, a l'octubre, no es comenca-
ran les obres. Els propietaris ja s'ho 
veuen venir. Un jove pagés d'Alco-
letge explica que "fins ara procurá-
vem modernitzar el que podíem 
l'explotació agraria i posar-nos al 
dia". El noi, amb cara de resigna-
ció, pensa que "ara ens haurem de 
posar sota el Hit!" . 
La familia Bonjorn no s'ho creia. 
La primera veu que van sentir va 
sorgir de l'aleshores alcalde d'Al-
coletge. "Ens va comentar que per 
aquí hi passaria una carretera, pero 
no en vam fer gaire cas", recorda 
l'Amadeu Bonjorn. El pas del 
temps, malgrat els canvis de trajée-
te —"la carretera ha variat tant de 
lloc que tan aviat ens ha fet rabiar 
com ens donava una alegria"—, va 
confirmar alió que temien. La 
variant de Lleida se'ls emportará 
un bon tros deis seus acurats 
terrenys fruiters. 

Quatre generacions 

Els milers de conductors que es 
beneficiaran d'aquesta important 
infraestructura viária possiblement 
no hi pensen. Pero per a aquell que 
ha cuidat tota la vida els jornals de 

f 

térra, fins i tot de joves hi van viure 
en una petita torre, és un drama 
veure com desapareix de cop i vol-
ta. El cap de la familia Bonjorn, 
l'Eusebi, ens explica que al princi-
pi no van dir res a la seva dona, que 
pateix del cor, pero amb el temps 
se'n va assabentar pels mitjans de 
comunicació i el disgust va ser 
terrible. "Almenys quatre genera-
cions hem treballat en aquesta fin-
ca i sempre l'hem anat millorant; 
ara ens preñen el nostre treball", 
comenta l'Eusebi passejant entre 
les fileres de pomeres que desapa-
reixeran aviat. L'Amadeu, el seu 
fill  i hereu, es queixa que per a ell 
no tant, "pero els meus pares s'hi 
han deixat la pell". 

Amb la construcció de la variant, 
molts propietaris veuran com desa-
pareix part de les seves terres, o 
com una finca pot quedar partida 
en dues o tres trossos, fins i tot en 
parceles on ni tan sois será rendi-
ble plantar-hi res a causa de les 

seves dimensions o la dispersió. 
Vora 400 agricultors, des del ter-

me de Soses —on la variant enlla-
cará amb la N-II camí de Saragos-
sa— fins al de Bell-lloc —on el 
projecté marca l'inici de la variant 
a partir de l'autovia Lleida-Cervera 
ja en servei— passant pels munici-
pis d'Alcarrás, Torres de Segre, 
Lleida, Alpicat, Alcoletge i els Ala-
mús, pateixen amb ressignació 
aquest malson. 

I la veritat és que pocs d'ells s'hi 
oposen perqué reconeixen que la 
obra és necessária i "a algú li havia 
de tocar el rebre". A qui de veritat 
sí que els ha tocat el rebre ha estat 

La varian t de Lleid a 
travessar á mes d e 2 0 0 
hectáree s d'hort a per 
enllacar , al llar g de po c 
mes de 3 2 quilómetres , 

els terme s 

4 

municipal s de 
Bell-llo c i Sose s a 
1'alcad a de la N-II, 

ta l co m reflectei x 
el gráfic . 
A baix , el pun t on 
la varian t de Lleid a 
enllacar á amb la 
carreter a de 
Corbins . 

LECTU RA Diumenge, 14 de novembre de 1993 


