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CARRETERES 

Els alcaldes de la N-230 reclamen /sA 

ja la variant de Lleid a a Marras 
Llum verda a la millor a de les travessie s d'Alguair e i Almena r 

*eu 

O El caos circulatori generat peí gran volum de tránsit a la 
N-230 ha motivat que els alcaldes de les localitats per les 
quals passa aquesta via entre Lleida i Alfarrás sol-licitin a 
l'Estat millores ¡ la urgent licitació de la variant entre les dos 
poblacions. Els representants municipals es reunirán el 19 
de juliol amb el secretan d'Estat d'Infraestructures. 

B. P. G. 
LLEID A 

Els alcaldes deis 
municipis pels 
quals passa la 
N - 2 30 e n t re 
L l e i d a i A l -
farrás reclama-
ran al ministeri 

de Foment que es liciti n ja les 
obres de la variant deis Plans, 
entre les dos poblac ions, 
aquesta legislatura. Els alcaldes 
de Torrefarrera, Rosselló, 
Alguaire, Almenar, Alpicat i 
Alfarrás es van reunir ahir 
dimarts amb el subdelegat del 
Govern central, Joan Barios, 
per concretar les reclamacions 
que efectuaran el dia 19 de 
juliol amb el secretari d'Estat 
d'Infraestructures, Benigno 
Blanco. A mes, els represen-

tants municipals també sol-li-
citaran que s'inicün les millo-
res a la travessia d'Almenar, la 
il-luminació de la travessia 
d'Alguaire, la millora de les 
interseccions, la reordenació 
d'accessos i la construcció d'u-
na rotonda a la intersecció 
entre la N-230 i la N-240 a 
Alpicat (Pajuntament de la 
localitat cofínangará aquesta 
última obra). 

D'altra banda, el ministeri 
d'Administracions Publiques 
ja ha aprovat els projectes de 
millora de les travessies d'Al-
menar i d'Alguaire per un 
import global superior a 240 
milions de pessetes. 

Traspás de la N-ll 
En un altre ordre de coses, el 

president de la Diputació, 
Josep Pont, es va reunir ahir 

Els alcalde s afectats , ahir a la subdelegaci ó del Govern . 

amb el cap de carreteres de 
l'Estat a Catalunya, Vicenc 
Vilanova, per concretar el tras-
pás de l'antiga N-II . Segons 
Pont, l'opció de traspassar la 
carretera a la Diputació evita-
ría problemes urbanístics entre 

els municipis i evitaría que 
costegessin el manteniment 
d'aquesta via. Pont va anunciar 
que próximament s'estudiará 
un conveni entre l'Estat, la 
Diputació i els municipis per 
agilitzar el traspás.» 


