
Les propostes per intentar reduir 
la sinistralitat a la carretera N-240 
aborden el debat electoral 
Les bonificacions que s’apliquen als camions no 
convencen el territori, que discrepa en solucions
Les Borges Blanques
ACN
La demanda de solucions per 
minimitzar la sinistralitat al tram 
lleidatà de l’N-240 és una de les 
qüestions que les formacions 
porten als seus programes per al 
26-M. Les diferents opcions po-
lítiques consideren insuficient el 
desviament obligatori bonificat 
de camions cap a l’AP-2 entre les 
Borges Blanques i Montblanc/
el Pla de Santa Maria posat en 
marxa el setembre passat. L’am-
pliació d’aquest desviament fins a 
Lleida/Soses, com a mesura pro-
visional, i la duplicació de l’N-240 
entre Lleida i la capital de les Gar-
rigues i/o l’alliberament del peat-
ge de l’AP-2, són algunes de les 
opcions que plantegen. 

Arran de l’entrada en vigor de 
la prohibició de la circulació de 
vehicles pesants a l’N-240 entre 
les Borges Blanques i Montblanc, 
més d’un miler de camions es 
desvien en un dia laborable des 
d’aquesta carretera cap a l’AP-2 
entre la capital de les Garrigues 

i el Pla de Santa Maria, segons 
dades del Ministeri de Foment 
corresponents al més de febrer. A 
canvi d’haver de circular per l’au-
topista, als vehicles de quatre ei-
xos o més se’ls bonifica el 42,53% 
del preu del peatge, en el cas dels 
camions en trànsit, i del 50% en 
els que facin trajectes interns.

DISPARITAT D’OPINIONS

Des de la seva entrada en vigor 
el 2 de setembre passat, aquesta 
solució ha generat rebuig entre el 
col·lectiu de transportistes, que 
ha protagonitzat diverses mar-
xes lentes arreu de Catalunya. El 
sector vol que, en tot cas, la bo-
nificació dels peatges sigui total i 
denuncia que els peatges obliga-
toris tenen impacte en el seu ne-
goci i els veuen com un nou tribut 
que s’afegeix als impostos dels hi-
drocarburs.

Des del territori tampoc estan 
del tot convençuts amb l’efectivi-
tat d’aquesta mesura per reduir 
la sinistralitat a l’N-240. Així, són 
diferents les solucions que se se-

Mas recolza Bonjoch en la ‘lluita’ pel 26M
El president Artur Mas va participar ahir al matí en un acte de campanya celebrat a Bellpuig en què 
va expressar el seu suport a la candidatura de Junts Per Bellpuig que encapçala Salvador Bonjoch.  
L’expresident de la Generalitat va visitar el mercat setmanal de dimarts, per posteriorment participar 
en una trobada amb tots els membres de la candidatura.  /FOTO:  Junts per Catalunya

Borrell farà 
campanya a 
la Pobla per 
l’alcaldable 
socialista
El ministre d’Exteriors i cap de 
llista del PSOE a les eleccions 
Europees, Josep Borrell, retor-
narà demà a la Pobla de Segur, 
el seu poble natal, per a fer un 
acte públic conjuntament amb 
el candidat socialista a l’alcal-
dia, Joan Carles Boix. Aquesta 
visita serà la primera que rea-
litzi després de la polèmica ori-
ginada amb la proposta de reti-
rar el seu nom a una avinguda 
impulsada per l’alcaldia d’ERC. 
Borrell dedicarà el dijous a fer 
ca,panya a la demarcació, amb 
un acte també previst a la capi-
tal del Segrià.  

ERC vol ampliar el 
Consorci d’Atenció 
a les Persones de 
l’Alt Urgell
Esquerra proposa ampliar el 
Consorci d’Atenció a les Perso-
nes de l’Alt Urgell per posar les 
persones al centre de les polí-
tiques municipals amb la prio-
ritat d’aconseguir una societat 
justa i cohesionada. La forma-
ció republicana considera que 
“cal entendre l’atenció a les 
persones més enllà del què són 
els serveis socials”.

Compromís per la Seu es com-
promet a tornar a obrir la llar 
d’infants La Grandalla. Conside-
ren que és “inconcebible haver 
reduït a la meitat els nens aco-

llits a la llar d’infants en els dar-
rers 10 anys”. La reobertura su-
posarà el trasllat a una ubicació 
definitiva de l’escola d’adults a 
l’edifici de les Monges. 

Compromís diu que obrirà 
la llar d’infants La Grandalla

FOTO: CompromísxSeu/ Ordeig visitant la llar d’infants La Grandella

FOTO: ACN/ Imatge d’arxiu d’una concentració per exigir seguretat 

gueixen reclamant per tal d’incre-
mentar la seguretat en aquesta 
carretera i millorar la mobilitat 
entre Lleida i les Borges Blanques. 

Des de Rescap-2 consideren 
que “la millor opció” passa per 
alliberar el peatge de l’AP-2 en-
tre Lleida/Soses i la Bisbal del 
Penedès, una mesura que si el 

govern espanyol compleix el seu 
compromís serà una realitat l’any 
2021 quan finalitza la concessió 
d’aquesta autopista. Des de la 
plataforma Prou Morts a l’N-240 
no s’oposen al desviament bonifi-
cat però lamenten que siguin els 
transportistes “els que acabin pa-
gant per aquesta mesura”. 

►►►
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