
 

                             

                                                      COL·LECTIU CONCA 22 

Declaració de Montblanc – les Borges Blanques - Lleida 

 
“Volem guanyar el nostre futur” 

 
El 28 de juny de 2013 va tenir lloc un acte a Montblanc on institucions, entitats i empreses van 
demanar el rescat de la concessió de l’autopista AP2 entre Montblanc i Lleida, com a solució 
viable i immediata per a la finalització de l’eix Cantàbric-Mediterrani.  
 
Aquesta és considerada la millor alternativa per potenciar la comunicació entre les àrees de 
Tarragona i Lleida mitjançant una via segura, ràpida, sostenible i econòmica. En aquest sentit, 
un estudi elaborat pel Col·lectiu Conca 22 i Ateneu Popular Garriguenc conclou que 
l’alliberament del peatge, en primer lloc, és una alternativa considerablement més barata que 
una nova autovia atès que el seu cost a 1/1/2014 seria de 115 M€ (ingressos nets pel 
concessionari, tenint en compte ingressos del peatge i despeses de manteniment), mentre que 
la seva construcció s’elevaria a 304,5 M€.  
 
En segon terme, s’evitaria un considerable impacte ambiental i territorial, que permetria a més 
un repartiment més eficaç del trànsit a la xarxa viària i reduiria els accidents i els costos socials. 
Així segons les valoracions d’EuroRAP, l’AP-2 és un vial de risc baix i per tant, més segur que 
l’A-2 i la N-240. La probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greu en funció del tipus de 
via i la intensitat mitjana diària (IMD) és més alta a la N-240 entre Montblanc i Vimbodí (risc 
mig), en relació a la carretera entre Lleida i Vimbodí (risc mig), igual que determinats trams de 
l’A-2 prop de Lleida i a l’est de Cervera. 

Plànol. Valoració de riscs de la xarxa viària primària (2007-09) 

 
Font: Servei Català de Trànsit / EuroRAP 2010 

 



 
 

Més competitivitat i seguretat amb la gratuïtat immediata del peatge 
 
D’altra banda, el passat 19 de setembre de 2013 els municipis d’ Artesa de Lleida,  les Borges 
Blanques, Juneda, Puigverd de Lleida, Torregrossa, i Vinaixa, acompanyats pel Consell 
Comarcal de les Garrigues, van crear la plataforma “Prou Morts a la N-240” oberta a tota la 
societat per fer front comú i reivindicar –juntament amb institucions i col·lectius de víctimes, 
familiars i usuaris d’aquesta via- la necessitat de trobar una solució definitiva a l’elevada 
sinistralitat d’aquest tram, alliberant el peatge actual AP-2 entre Lleida i Montblanc, ja que va en 
paral·lel a la N-240, amb el que s’evitarien noves i dures cicatrius al territori, al paisatge i a 
l’economia.  
 
Aquest és, precisament, el tram que més sinistralitat registra i el més llarg que queda per 
desdoblar, essent alhora l’únic de l’eix Tarragona-Sant Sebastià que compta amb una altra via 
d’alta capacitat just en paral·lel, l’AP-2, amb una concessió que finalitza el 31 d’agost del 2021. 
Aquesta autopista que es reparteix avui en dia per igual el volum total de tràfic en aquest 
trajecte amb la N-240, suportant però la carretera nacional un volum de vehicles lents i pesants 
substancialment superior, que fan encara més complicada la circulació i que s’hi concentrin un 
elevat nombre d'accidents. 
 
 

Dades d’accidents amb víctimes en zona interurbana a la N-240, tram pk 38-90 
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Lleida i Tarragona no es mereixen aquesta discriminació 
 
Per tot plegat, després de més de 10 anys de reivindicacions, manifests, declaracions i 
peticions als diferents governs de l’Estat espanyol, la situació segueix sense resoldre’s i sense 
perspectives de solució a curt termini.  
 
És per això que les institucions, entitats i col·lectius sotasignants decidim unir esforços per: 
 
1.- EXIGIR amb més contundència i de forma conjunta una solució urgent, que passaria per la 
immediata gratuïtat del peatge i pel posterior rescat de la concessió de l’autopista AP-2, 
entre Montblanc i Lleida. Amb aquesta proposta s’aconseguiria una gestió més racional, 
eficient i segura de la nostra xarxa viària, es posaria fi al llarg patiment innecessari de les 
famílies i dels usuaris d’aquesta via, s’evitaria fer noves cicatrius al territori i malbaratar els 
recursos.  
 
 

Any Via Accidents Víctimes mortals Ferits greus Ferits lleus 

2009 N-240 39 4 8 52
2010 N-240 31 4 9 44
2011 N-240 44 6 5 65
2012 N-240 31 4 5 50
2013 N-240 31 3 5 47
Total   176 21 32 258



 
Així mateix, tal com demanda el teixit empresarial del conjunt del territori, s’assoliria la 
connectivitat de les comarques de Lleida amb les de Tarragona i amb el seu port i, per 
extensió, amb el corredor Mediterrani, una infraestructura imprescindible en el 
desenvolupament del sud d’Europa. 
 
2.- TRASLLADAR al Ministeri de Foment l’unànime i ferm posicionament dels sotasignants 
perquè endegui les accions pertinents amb l’objectiu d’assolir de manera immediata el rescat 
de la concessió de l’autopista AP-2 entre Montblanc i Lleida. 

3.- Instar a la resta d’institucions i associacions representatives dels sectors econòmic i 
social lleidatans, tarragonins i de Catalunya: que s’adhereixin i participin activament en la 
reivindicació d’aquesta declaració.  
 
 
El que declaren i fan saber públicament els seus convocants a, 
 les Borges Blanques (les Garrigues), el 17 de febrer de 2014. 
 
 
 
     En representació       En representació            En representació 
     del teixit econòmic,     del teixit associatiu,                      dels municipis,  
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