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La nova connexió entre l’L-311b i l’A-2 a 
Cervera s’obre al trànsit  
 

• El nou accés s’ha format mitjançant el perllongament de la 
carretera L-311b, amb una inversió d’uns 1,2 MEUR 

 

 
Imatge del nou accés. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat obre avui al trànsit el nou accés a l’A-
2 des de l’L-311b a Cervera (Segarra). Els treballs han consistit en el 
perllongament de l’L-311b per a connectar amb l’autovia i en la millora del tram 
existent, amb un pressupost d’1,2 MEUR. Així, l’obra, que va començar el 
novembre passat, dona al municipi una nova connexió amb l’autovia, així com 
amb l’Eix Transversal i l’L-311 (carretera de Guissona).  
 
Com a conseqüència de la construcció de l’A-2 a l’entorn de Cervera, el traçat 
de l’L-311b va quedar interromput, de manera que va perdre la connexió amb la 
resta de la xarxa viària i sols servia d’accés a diverses finques de l’entorn. Així, 
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l’accés des de l’avinguda de Guissona a la xarxa interurbana de carreteres, 
s’havia de fer creuant el nucli urbà de Cervera. 
 
Per donar sortida a aquesta carretera i, a més, dotar el municipi d’un nou accés 
a l’A-2, el Departament ha dut a terme aquesta obra. La carretera s’ha 
perllongat des de l’avinguda de Guissona fins a la rotonda d’accés de l’A-2, que 
també enllaça amb l’Eix Transversal, i les carreteres L-311 i N-141f (de les 
Oluges). A més de l’execució d’aquest tram de nou traçat, d’uns 650 metres de 
longitud i 8 metres d’amplada, també s’ha actuat en l’L-311b existent, en una 
longitud d’1,3 quilòmetres. 
 

 
 
En aquest tram existent, en el costat més urbà, s’han millorat les 
característiques superficials del ferm i en el tram que entronca amb el de nova 
construcció, s’ha renovat el ferm i s’han adequat els elements de senyalització, 
barreres de seguretat i drenatge.  
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