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LES CAMBRES DE COMERÇ DE TORTOSA I TEROL 
ES REUNEIXEN A ALCANYÍS PER REIVINDICAR EL 
DESDOBLAMENT DE LA N-420 FINS A LES TERRES 

DE L’EBRE I CORREDOR DEL MEDITERRANI  
  

 
 

Com a continuació de l’acte públic celebrat a Tortosa el passat 25 de setembre, on es va 
presentar el manifest en favor que des del municipi de Valdealgorfa fins al Corredor del 
Mediterrani, el desdoblament es realitzi per l’actual N-420, pel tram comprès entre les comarques; 
del Matarranya, Terra Alta i Ribera d’Ebre. I que aquest desdoblament hauria de contemplar una 
futura i desitjable autovia a la zona sud de l’Ebre, mitjançant el desdoblament de la C43 en el tram 
que comprèn el municipi de Gandesa, el del Pinell de Brai i fins arribar al municipi de Benifallet. 
Així com també la interconnexió a Móra d’Ebre amb l’Eix de l’Ebre C12, tram de l’eix occidental 
Amposta-Lleida-França. 
 

 
 
 

  notadepremsa 
             13 de novembre de 2018    
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Tant en l’acte que va tenir lloc a Tortosa, com el que ha tingut lloc al Parador de Alcanyís, hi han participat 
l’alcaldessa de Tortosa Meritxell Roigé i l’Alcalde del municipi d’Alcanyís Juan Carlos Gracia, així com el 
delegat del govern a les Terres de l’Ebre Xavier Pallarès, presidents i representants del diferents agents 
socials, alcaldes dels municipis afectats i empresaris de diferents sectors. 
 
 

 
 
 
El president de la Cambra de Comerç de Tortosa José María Chavarría va manifestar que “les comarques de 
l’Ebre es mantenen plenament vigents amb els territoris Aragonesos, propers al projecte de l’ A68, amb lligams 
culturals, així com una important interrelació sòcio-econòmica en un marcat benefici mutu per les comarques 
del Baix Aragó i les de les Terres de l’Ebre, a més aquest projecte, sens excloure cap altre, és la via més 
ràpida i en menys cost per arribar al Mediterrani”. 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.  
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