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Protesta perquè s’alliberi el peatge
mentre no es dupliqui l’N-240

Un centenar de persones es mobilitzen a l’accés a l’autopista a les Borges Blanques
per exigir solucions a Foment || Seguiran tallant la via fins que contesti
òscar mirón

maría molina

❘ les borges blanques ❘ Cinquena
mobilització de la Plataforma
Prou Morts a l’N240, aquesta vegada al peatge d’accés a
l’AP-2 a les Borges Blanques.
D’aquesta manera, el centenar
de persones que ahir va participar en la protesta va voler
incidir que alliberar l’autopista
al trànsit és una de les solucions
que reclama el territori fins que
la duplicació perquè la nacional
tingui quatre carrils entre Lleida i la capital de les Garrigues
no sigui una realitat. El portaveu de la plataforma d’alcaldes
i primer regidor de les Borges,
Enric Mir, va recalcar que encara no han tingut una resposta del ministeri de Foment a la
petició de tenir una trobada en
què agilitzar un calendari de les
obres per reduir l’alta sinistralitat en aquesta via.
“El Govern espanyol no ha
fet encara cap pas per assumir el compromís d’estudiar la
duplicació de la carretera”, va
puntualitzar. Per aquesta raó
es continuaran mantenint les
manifestacions i talls de l’N-240
durant el mes vinent, en concret
el dia 26 a la rotonda de Margalef, i a l’abril, a l’accés a la ciutat de Lleida. Mir es va referir
a l’avanç que ha suposat que la
Comissió de Seguretat Viària
del Congrés aprovés dimarts
passat una proposició no de llei

Les targetes Hores
Blaves, l’1 de març
❘ lleida ❘ La Paeria ha bonificat més de 800.000 hores
d’aparcament en zona blava
als conductors sense multes
de la ciutat des que fa dos
anys es van crear les targetes
Hores Blaves, que es podran
tornar a recarregar a partir
de dimecres, 1 de març. Un
total de 18.471 conductors
s’han beneficiat de la iniciativa, segons l’ajuntament de
Lleida.

La plataforma, contra
l’informe de Ramon Folch
❘ j un eda ❘ L a pl at a for m a
Aturem la Incineradora de
Juneda, després de conèixer
l’informe del biòleg Ramon
Folch, que la considera socialment necessària (vegeu
SEGRE d’ahir), assegura que
les conclusions són errònies
i contradictòries. La plataforma afirma que emetrà
residus contaminants com
dioxines, que l’antiga Tracjusa no produïa, i que utilitzarà una gran quantitat
de plàstics, per la qual cosa
l’informe no és independent
ni objectiu.

Els manifestants davant del peatge de l’autopista per exigir que s’alliberi el trànsit per aquesta via.

impulsada per PDeCAT en la
qual s’exigeix a l’Estat posar en
marxa tant la liberalització del
peatge com la duplicació de la
via que van votar tots menys
el PP i Cs. El grup socialista va
incorporar una esmena perquè
no es contempli cap ampliació
en la concessió del peatge. Per
la seua banda, el grup d’ERC al
Congrés va registrar divendres

una pregunta dirigida a l’executiu espanyol en la qual es demana que es contesti si pensen
complir l’esmentada resolució
parlamentària. Segons el senador republicà, Miquel Àngel Estradé, que també va participar
en l’acte, tenen dos mesos per
respondre.
L’alcalde de les Borges Blanques també va demanar un com-

promís d’Abertis (concessionària de l’autopista) en aquesta
problemàtica. Les mobilitzacions van començar després de
l’últim accident mortal registrat
a l’octubre en el qual va perdre
la vida la jove Marta Sòria.
Els familiars participen cada
mes en la protesta per exigir
justícia en el procés obert per
investigar l’accident.

Vaga de restauració
en trens i l’AVE
❘ lleida ❘ Els treballadors dels
serveis de restauració a bord
de l’AVE i trens de llarga
distància han convocat una
vaga tota aquesta setmana
arran que Ferrovial comuniqués que deixa d’aplicar el
conveni col·lectiu i hagi presentat un ERO temporal que
afecta un total de 452 treballadors. Les mobilitzacions
començaran avui.
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Port Ainé torna a tancar
per ple i cap de setmana
rècord a totes les pistes
Al coincidir amb els dies festius de Carnaval
m.molina

❘ lleida ❘ Cap de setmana excepcional per a les pistes d’esquí.
Baqueira el va qualificar com
el millor de la temporada i, a
l’espera que avui l’estació doni
les xifres, els responsables van
indicar que durant aquests dies el complex ha estat gairebé
al màxim de la seua capacitat.
Port Ainé, al Sobirà, va tornar
a informar cap a les 10.30 hores
d’ahir que l’aforament estava
complet i igual que dissabte va
haver de desviar els aficionats
a les pistes d’Espot i senyalitzar
que l’estació estava al complet
a l’encreuament de la carretera
d’accés (vegeu SEGRE d’ahir).
Durant aquests dos últims dies, Port Ainé ha comptabilitzat

6.030 persones i Espot, 4.052
més. També al Sobirà, l’estació
de Tavascan va indicar que no
s’havia registrat tanta afluència
en els últims cinc anys. Van passar pel complex més de 1.500
persones.
Pel que fa a Boí Taüll, aquest
cap de setmana va registrar més
de 8.600 esquiadors i l’ocupació
als hotels de la seua àrea residencial ha assolit el 100%. A

ocupació

Boí Taüll va registrar
durant aquests dies un
100% d’ocupació als
hotels del complex

Les pistes de Port Ainé van tornar a penjar ahir el cartell d’aforament complet.

Port del Comte la situació també ha estat similar amb 8.500
persones a les pistes, un fet inusual a les pistes del Solsonès.
Les bones condicions meteorològiques, ja que el temps ha
estat immillorable, i el perfecte
estat de la neu, amb gruixos de

més de dos metres als cims, han
estat alguns dels factors que han
omplert el Pirineu d’aficionats
a l’esport blanc.
També la coincidència amb
les festes de Carnaval i el fet
que molts escolars i estudiants
tinguin festa avui. Malgrat que

a totes les estacions l’afluència
va ser enorme, no hi va haver
col·lapses i els pàrquings van estar vigilats des de primera hora
del matí perquè no es produïssin
retencions i cues d’importància,
segons van assenyalar diverses
fonts de les pistes.

