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Les infraestructures com a eix
vertebrador del territori
El grup d’opinió i debat ‘Compromesos amb el futur de Lleida’ proposa crear un grup de treball
entre empreses i institucions per aconseguir la connexió de Lleida al Corredor Mediterrani
LLEIDA
El grup d’opinió Compromesos
amb el futur de Lleida ha celebrat
la seva segona trobada de treball,
on s’han analitzat les infraestructures del territori, no només els
eixos de comunicació, sinó també
les infraestructures energètiques,
i infraestructures en matèria de
telecomunicacions.
Eixos de comunicació
Pel què fa als eixos de comunicació
s’ha destacat que Lleida encara té
una manca d’infraestructures pel
seu desenvolupament. En aquest
sentit, s’ha constatat que tenim
una realitat que s’ha modiﬁcat
gràcies a un element bàsic, com és
l’autovia A-2 i l’Eix Transversal,
que s’activa amb l’autovia i que
produeix un canvi de funcionament arran també de la variant
de Lleida, tot transformant els
pobles del voltant. L’autovia A-2
i, més concretament, el tram de la
variant nord de Lleida es vincula
amb els municipis de més dinamisme, mentre que els propers a
la variant sud no han pogut reeixir com seria desitjable i cal buscar solucions per paliar aquesta
mancança.
Infraestructures viàries
Entre les infraestructures viàries
claus, els membres del grup han
coincidit en què els eixos cap al
Pirineu, especialment cap Andorra i la Val d’Aran, són d’una qualitat inferior a la que haurien de
tenir i s’ha analitzat la necessitat
de comptar amb infraestructures
tant verticals com horitzontals
que connectin el territori de les
comarques de muntanya amb la
plana, i potenciar, especialment,
l’Eix Lleida-França. Al mateix
temps, s’ha insistit en la urgent
necessitat d’una via ràpida que
connecti la capital lleidatana amb
Tarragona i, especialment, el seu
port.

Andreu Pi, President del Grup ICG, amb els membres del grup ‘Compromesos amb el futur de Lleida’ Manel Lladonosa, Montserrat Gil, Josep Clotet, Antoni
Siurana, Víctor Colomé, Josep Grau, Josep Maria Reig i Maria Burgués.

El grup d’opinió constata que no
hi ha avui un ens o organisme que
empenyi en el conjunt de les infraestructures que necessita Lleida i la seva àrea d’inﬂuència, i que
és imprescindible comptar amb
compromisos i actuacions que reverteixin la situació i afavoreixin
el desenvolupament del territori,
amb l’objectiu d’aconseguir que
les empreses impulsin més inversions al conjunt de les comarques
de Lleida.
Infraestructures ferroviàries i
Corredor Mediterrani
Quant a les infraestructures ferroviàries, tot i destacar la importància de l’AVE per a la millora del
transport de passatgers, el panorama actual del transport ferroviari de mercaderies no és gens
alentador. Així, es troba a faltar
una major implicació en els grans
projectes comuns, sobretot pel

que fa al Corredor Mediterrani, i
s’ha proposat impulsar un grup de
treball entre empreses i institucions per aconseguir una connexió
del corredor amb Lleida.
Per concretar la iniciativa, Compromesos amb el futur de Lleida
ha plantejat la necessitat de fer
un estudi d’un avantprojecte que
justiﬁqui la connexió de Lleida al
Corredor Mediterrani perquè si
no ho fem des del territori, no ho
farà ningú per nosaltres.
El grup d’opinió també ha fet una
anàlisi sobre les xarxes de distribució d’energia i les infraestructures de telecomunicacions per
obrir una porta més per al desenvolupament econòmic.
Xarxes de distribució d’energia
Sobre les xarxes de distribució
d’energia s’ha coincidit en la paràlisi d’inversions que es viu a casa
nostra pel que fa a la readequació
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de les infraestructures existents.
La falta d’una xarxa d’interconnexió per exportar l’energia, i la
manca d’una clara aposta de les
institucions per produir energia
eòlica i fotovoltaica, complica el
desenvolupament econòmic.
En aquest sentit, s’ha constatat
que cal un canvi de tendència i
un compromís clar de les administracions públiques per afavorir
la producció d’energies de fonts
renovables per aconseguir un
rendiment molt superior a l’actual, millors i més modernes infraestructures, i la producció d’una
una energia més neta.
Infraestructures de telecomunicacions
Pel que fa a les infraestructures
de telecomunicacions, Compromesos amb el futur de Lleida ha
destacat la imperiosa necessitat
de comptar amb un mapa de les

zones sense cobertura, el més precís possible, posar ﬁl a l’agulla i intentar pal·liar aquesta mancança
amb la màxima celeritat.
El Grup Compromesos amb el
futur de Lleida és una iniciativa
de la Fundació ICG, que suposa
la impulsió d’un cicle de trobades mensuals amb personalitats
procedents del món polític, econòmic, social, acadèmic i cultural
per analitzar, debatre i aportar
plantejaments que afavoreixin
l’impuls i el creixement de la ciutat de Lleida i la seva àrea d’inﬂuència. Aquest grup l’integren avui
persones destacades de la vida
pública lleidatana: Josep Grau,
Víctor Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell, Josep Maria Llop,
Carmel Mòdol, Josep Maria Reig,
Maria Burgués, Manel Lladonosa,
Montserrat Gil de Bernabé, Delfí
Robinat i Antoni Siurana.

