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Mollerussa, 19 de setembre de 2019 

 

Moció per a la millora de la seguretat viària i la prevenció 
de la sinistralitat a l’autovia A-2 

 

Al tram de l’autovia A-2 al seu pas per les comarques lleidatanes s’hi han produït en 

el que va d’any més de 200 accidents, 5 d’ells amb víctimes mortals. Mentre que al 

2018 es van registrar un total de 345 accidents, només entre gener i juny de 2019 

ja se n’havien produït 203. Així doncs, els accidents han passat dels 28,7 al mes l’any 

passat als 22,8 actuals, més d’un al dia. És a dir, que lluny de reduir-se, la sinistralitat 

s’incrementa i, de fer, aquest any ha estat el pitjor de la darrera dècada.  

 

L’autovia A-2 és la principal via de connexió entre Barcelona i Madrid i, al seu pas 

per les comarques del Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, representa una 

important infraestructura d’articulació territorial que uneix 4 de les 6 capitals de 

comarca de la plana de Lleida. S’estima que pel tram lleidatà de l’A-2, de 85 

kilòmetres de longitud, hi circulen uns 32.000 vehicles al dia, dels quals uns 10.000 

són camions. 

 

Recentment, el BOE del 4 de juliol va publicar l’anunci de licitació de la “Rehabilitació 

superficial i puntualment estructural del ferm de l’autovia A-2, punts quilomètrics del 

460 al 475”, que ha de rehabilitar en 12 mesos – segons el pla d’obra- 15 dels 85 

kilòmetres del tram lleidatà de l’A-2. El projecte exposa que en aquest tram s’hi han 

realitzat fins ara algunes reparacions puntuals i insuficients de conservació basades 

en petits pedaços i segellat d’esquerdes. A més, revela que no s’han realitzat 

intervencions rellevants des de la seva posada en funcionament fa dues dècades. Així 

mateix, l’estudi també detalla que la via suporta un elevat trànsit pesat. Una sèrie 

de factors, tots ells, que són molt probablement extensibles a la resta de trams de la 

via i que evidencien la manca d’inversions en el manteniment d’aquesta important 

infraestructura.  

 

També s’ha de prendre en consideració la petició per part d’alguns agents del territori 

de construir un tercer carril, per millorar la seva seguretat i fluïdesa, com ja existeix 

en una part del tram de la Segarra. Una proposta que caldrà valorar detalladament 

des d’una visió global que tingui en compte la realitat i les perspectives de futur de 

la mobilitat, tenint en compte l’alliberament dels peatges a la AP-2, les accions a la 

N240, la xarxa ferroviària i el transport públic a les comarques de Lleida. Així com 

també cal prendre en consideració les propostes per a la incorporació de la tecnologia 

5G a l’autovia, entre altres. 

 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Mollerussa 

proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER. Denunciar la manca d’inversions per part de l’Estat a l’autovia A-2. 

SEGON. Exigir al Govern en funcions de l’Estat que executi immediatament les obres 

de millora del ferm de l’A-2 al seu pas per les comarques de Lleida. 
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TERCER. Instar el govern en funcions de l’Estat a consensuar amb les institucions 

territorials i els agents socials oportuns, un pla de modernització, millora de la 

fluïdesa del trànsit i de la seguretat a l’autovia A-2 al seu pas per les comarques de 
Lleida. 

QUART. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri de Foment, a la 

Subdelegació del Govern a Lleida, a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del 

Pla d’Urgell. 

 


