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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 4 DE MARÇ DEL 2016

ta activitat augmentarà un
19% fins al 2025, fins als
37 milions de tones.
Com a fortalesa, l’estudi
també destaca l’oferta en
quantitat i preu competitiu de sòl industrial i per a
activitats logístiques i, sobretot, una ubicació geogràfica estratègica, que fa
d’enllaç entre el corredor
mediterrani i l’eix de
l’Ebre, que connecta Catalunya amb el País Basc i
l’àrea del cantàbric. També
destaca les comunicacions
amb el Pirineu i Europa.
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Un centenar d’entitats institucionals i empresarials es van mostrar a favor de convertir Lleida en una plataforma logística ■ DDL

Lobby per enllaçar
Lleida amb el corredor
mediterrani a Tarragona
a Es vol unir mitjançant la línia ferroviària entre Saragossa i el litoral a Consens per
fer de Ponent una plataforma logística a S’incrementarà el transport de mercaderies
Joan Tort
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Lleida no pot badar i ha
d’unir esforços entre institucions i sector econòmic per no quedar fora del
nou corredor mediterrani. La via és pressionar,
mitjançant la creació d’un
lobby local que tindrà el
suport de l’associació internacional Ferrmed, per
impulsar un eix ferroviari
entre Saragossa i Tarragona i el seu port passant per
Lleida i Reus.
Aquesta és una de les
premisses que es deriven
de l’estudi que l’Institut

Cerdà ha elaborat per encàrrec de la Diputació de
Lleida i que ahir es va presentar a un centenar de
representants d’institucions, patronals i empresaris. L’estudi planteja les
oportunitats de convertir
el pla de Lleida en una plataforma logística de primera magnitud al sud
d’Europa. I algunes dades
ho corroboren, segons descriu l’informe, ja que apunta a un transport de mercaderies de 31 milions de tones a Ponent, sobretot de
productes agroalimentaris
i amb un global de 3,8 milions d’operacions. I aques-

“Lleida s’ho ha de creure”
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Joan Amorós, president del
grup de pressió Ferrmed, liderat des de Catalunya, va
anunciar que promouran mobilitzacions i intensificaran
les pressions si el govern espanyol continua sense fer res
en infraestructures i, sobretot, en el desenvolupament
del corredor mediterrani.
Amorós també va assenyalar que Lleida “té un potencial logístic important” i
que ara el més important “és
que els lleidatans s’ho creguin i es mobilitzin, ja que

Lleida pot arribar a ser la
gran plataforma logística”.
Amorós hi va afegir que Lleida és un punt de confluència
important entre el corredor
mediterrani i el de la vall de
l’Ebre, i “hem d’aconseguir,
costi el que costi, que sigui la
clau de connexió dels dos
corredors”. El president de la
Diputació, Joan Reñé, va dir
que des de Lleida s’ha
d’exigir “allò que entenem
que és una necessitat meritòria’’ i va afirmar: “Estem
carregats de raons.”

37

milions de tones de mercaderies de Lleida es transportaran el 2025, un 19% més
que ara, segons l’estudi.

No obstant això, l’estudi assenyala Saragossa
com a gran competidor i
el risc de perdre la connexió amb el corredor mediterrani si des de la capital
aragonesa s’enllaça amb
Tarragona per Flix. També influeix negativament
en les expectatives lleidatanes el fet que la terminal
ferroviària de mercaderies de Lleida estigui tancada després d’haver perdut activitat durant anys.
L’estudi reclama també
com a urgent la millora de
les comunicacions viàries,
com ara l’eix Lleida-Montblanc-Tarragona.
La iniciativa ja té el suport dels empresaris locals i de les institucions
territorials, així com de
la Generalitat, a més del
Port de Tarragona, que té
a Lleida un dels principals
clients, amb la gestió de
prop de cinc milions de
tones de mercaderies a
l’any, sobretot del sector
agroalimentari. ■

Detingut un
noi pel saqueig
de trasters
a Lleida
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Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir dilluns un noi de 19 anys
per la seva presumpta relació amb diversos robatoris comesos a Lleida les
darreres setmanes. Segons fonts policials, el
noi, de nacionalitat espanyola i resident a la capital del Segrià, actuava sobretot en aparcaments
comunitaris i trasters i
és sospitós d’haver perpetrat almenys nou robatoris amb força. També
se li atribueix un delicte
de robatori i furt d’ús de
vehicle per haver-se apoderat d’un cotxe.
La detenció va ser el
desenllaç d’una investigació policial iniciada després de Nadal. Segons els
Mossos, l’activitat delictiva del jove detingut va ser
especialment intensa durant el dia de Sant Esteve.
Concretament, la nit del
26 al 27 de desembre
hauria comès almenys
vuit robatoris amb força
en trasters d’un aparcament comunitari situat
al carrer Ramon Ramos
de Lleida. L’autor va tapar el sensor amb què
s’obria la porta i cap veí
hi va poder entrar, amb la
qual cosa va tenir llibertat de moviments l’estona que va necessitar per
assaltar els trasters.
La policia va aconseguir identificar-lo i el relaciona també amb el robatori, el 10 de gener,
d’un cotxe al carrer Mossèn Reig de Lleida. El jove
té diversos antecedents
per fets similars. ■

