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Els pressupostos de l'Estat
destinen 158.000 euros a la variant
de la Pobla de Segur
El projecte de Pressupostos Generals de l'estat espanyol preveu 79,07 milions
per les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran

Els PGE s?han presentat aquest dimecres al Congrés dels Diputats | Congrés

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2021 destina 79.077.900 euros a
les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. El gran gruix són partides genèriques que no entren
al detall del destí de la inversió. Per ministeris, l'únic que inclou inversió per a la demarcació és el de
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
Es tracta de projectes que afecten a l'N-230 entre Sopeira i Aubért passant pel túnel de Vielha
(200.000 euros); el tram d'Almenar fins al límit d'Osca a la A-14 (100.000 euros); 1'9 quilòmetres
de la variant de la Pobla de Segur a l'N-260 (158.130 euros); i la duplicació de la calçada de l'N-240
entre Lleida i les Borges Blanques (100.000 euros).
?
El projecte de PGE divideix la inversió per la demarcació de Lleida en dos blocs: el dels ministeris,
que suma 31,2 milions d'euros, i el de les empreses públiques, que en suma 47,8 milions més.
En aquest segon bloc, la partida específica més destacada és la d'Acues per al canal SegarraGarrigues, que suma un total de 273.000 euros
D'altra banda, també es concreta la inversió de 130.000 euros d'AcuaMed en l'estació depuradora
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d'aigües residuals i col·lectors de Térmens i Menàrguens, a la Noguera. Així mateix, s'hi sumen 38,6
milions d'euros d'inversió d'Adif per a Rodalies Catalunya i Rodalies i mobilitat urbana, però no es
concreta en què afecta exactament a les comarques de Ponent i el Pirineu. A més a més, hi ha
una altra partida de 860.000 euros d'Adif en inversió en línies d'explotació.
Els pressupostos preveuen que Renfe inverteixi 7,02 MEUR a Lleida en compra de material,
seguretat en la circulació, actuacions de material i grans reparacions.
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