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Els Pressupostos Generals de
l'Estat destinen 138.000 euros a la
variant de la Pobla de Segur
En el conjunt de la demarcació de Lleida, els comptes preveuen poc més de 76
milions, 3 menys respecte els anteriors

Imatge de l'Avinguda Verdaguer de la Pobla de Segur | GSV

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022 tornen a incloure una partida per a
la construcció variant de la Pobla de Segur. En concret, s'hi destinaran un total de 138.250 euros.
En el conjunt de la demarcació de Lleida, els comptes preveuen 76.050.350 euros, uns 3 milions
d'euros menys que enguany, quan l'Estat ha previst destinar a les comarques de Ponent i l'Alt
Pirineu i Aran 79.077.900 euros.
Bona part de la inversió prevista per al 2022 a les comarques lleidatanes es destinarà a actuacions
de conservació i explotació de la xarxa viària de titularitat estatal a la demarcació. En concret, el
Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana hi destinarà més de 42 milions d'euros.
El mateix ens ministerial també ha signat una partida de gairebé 300.000 euros a actuacions a
l'AP-2.
Pel que fa al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, s'han pressupostat
920.000 euros per a actuacions en infaestructures de regadiu; 804.940 per a programes de
seguiment de les masses d'aigua; 132.000 euros per al manteniment i conservació de lleres, i
110.000 per al manteniment de zones verdes.
El de la variant de la Pobla de Segur és un projecte que es va reactivar el desembre de l'any
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passat, després de vuit anys aturat. De fet, l'obra ja s'havia inclòs als comptes de l'estat per al
2021 (https://www.pallarsdigital.cat/noticia/13799/pressupostos-estat-destinen-158000-eurosvariant-pobla-segur?rlc=sf) , amb un pressupost de 158.130 euros per als 1,9 quilòmetres d'aquest
futur nou tram de carretera.
Altres notícies que et poden interessar
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