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Inici >> Notícies >> La Paeria dóna suport a la iniciativa que reclama l'eix ferroviari 
Algesires-Tolosa de Llenguadoc 

La Paeria dóna suport a la iniciativa 
que reclama l'eix ferroviari Algesires-
Tolosa de Llenguadoc 

Data de publicació: 4/7/2008 

El tinent d'alcalde Josep Presseguer es reuneix amb representants de 

la "Coordinadora Ciudadana Teruel Existe", que defensa la proposta 

 
Presseguer s'ha reunit amb representants de "Teruel Existe"  

 

© Ajuntament de Lleida  
 

 
Versió de la notícia per imprimir   

El tinent d'alcalde Josep Presseguer s'ha reunit aquest 
divendres al matí amb representants de la "Coordinadora 
Ciudadana Teruel Existe" que li han exposat les 
característiques de la iniciativa que reclama l'eix ferroviari 
Algesires-Tolosa de Llenguadoc que passaria per Lleida. 
Presseguer ha manifestat el suport de la Paeria a aquesta 
iniciativa que sol·licita al Ministeri de Foment que en la 
reforma del Pla Estratègic d'Infraestructures del Transport 
(PEIT) "s'hi introdueixin els canvis necessaris per a generar 
un corredor compressiu d'un traçat ferroviari i carreter 
d'altes prestacions entre Algesires i Tolosa, amb un 
recorregut que tingui com a punts de referència Algesires, 
Jaén, Albacete, Conca, Terol, Lleida i Tolosa", segons recull 
la proposta presentada pel col·lectiu als diferents grups del 
Parlament espanyol.  

 
<< Tornar  
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