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Xarxa viària
El Segrià és una de les comarques que comunica Catalunya amb amb la resta de l’estat espanyol.
Lleida capital es comunica amb Barcelona i Saragossa per l’autopista AP-2.
L’eix Occidental que apropa Lleida al Delta de l’Ebre i l’eix Transversal que la uneix amb les comarques de Girona.
També es comunica per l’autovia A-2 fins a Fraga i d’altra banda fins a Barcelona.
La N 240 comunica Osca - Lleida - Tarragona.
La N 230 comunica Lleida - Viella i després amb França.
Aquestes comunicacions es complementen amb les carreteres comarcals i locals que comuniquen les poblacions del Segrià.
El ferrocarril comunica Lleida amb Barcelona, amb Tarragona, amb La Pobla de Segur i també amb Saragossa.
El tren d’alta velocitat (AVE) uneix Lleida - Saragossa - Madrid i properament amb Barcelona.
També està previst la construcció d’un aeroport regional a la Plana d’Alguaire.

! Quines carreteres passen per la teva població?………………………………………………………………………………………...................
! Hi passa el tren?……………………………………………………………............................................................................................................................
! Escriu el nom de tres pobles que puguis anar des del teu poble per carretera………………………….....................................
…………………………………………....................................................................................................................................................................................................

! Observa el mapa i digues quin tipus de transport pots utilitzar per anar des d’on vius a Almacelles?……………......
..……………………...............................................................................................................................................................................................................................

! I per anar a Maials?………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
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! Et sembla que hi ha poc transport públic per anar a aquests pobles?……….............………………...............................................
! Amb quin mitjà de transport públic pots desplaçar-te per Lleida ciutat?…………………………...................................................
! Quins mitjans de transport públic hauràs d’utilitzar per desplaçar-te des del teu poble o ciutat fins a Barcelona?……………............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………Quantes

vegades hauràs de canviar de vehicle?……………………………………………...................

! Com és fa el transport de mercaderies?……………………………………………………………………………………………………..................
! Creus que el relleu del Segrià presenta dificultats per a les comunicacions?…………………………Raona la resposta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

..............................................................................................................................................................................................................
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