Ajuntament de Vilanova, 21/01/2009

L'alcalde de VNG reclama una vegada més 'ser
els primers' en el rescat de peatges

L'equip de govern considera que el Garraf està discriminat en el tema de la
mobilitat. Dilluns es va presentar una moció al Ple
L'equip de govern de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha opinat aquest matí
sobre l'augment del preu del peatge de la C-32 i sobre la mesura del govern de
la Generalitat de reduir la velocitat a les entrades de Barcelona. L'alcalde de la
ciutat, Joan Ignasi Elena, ha manifestat que l'augment del preu del peatge 'els
ciutadans del Garraf som els més discriminats. Som els que tenim el
peatge més car, i això ens fa perdre competitivitat i afecta econòmicament
als ciutadans que hi passen cada dia'. Per això ha explicat el sentit de la
moció 'per un model de mobilitat sostenible a la comarca del Garraf', que
es va presentar dilluns al Ple. L'alcalde ha dit que l'Ajuntament 'rebutja
qualsevol augment del preu del peatge'. Amb tot, ha admès que el govern
municipal entén la dificultat que suposa per a les administracions de la
Generalitat i del govern central portar a terme polítiques de rescat de peatges,
però exigeix 'ser els primers'.
En el mateix sentit, la primera tinent d'alcalde i regidora de Governança,
Participació i Medi Ambient, Iolanda Sánchez, ha manifestat que 'el nostre
territori sempre ha estat tractat injustament en el tema de la mobilitat'. Per
a Iolanda Sánchez, la mesura de reducció de velocitat és necessària des d'un
punt de vista mediambiental, però és injusta, així com l'augment del preu del
peatge, 'mentre no hi hagi bones alternatives de transport públic'. Segons la
regidora, 'a VNG estem més lluny ara de tenir una bona alternativa de
transport públic que als anys 80, ja que abans se't garantia viatjar amb
tren a Barcelona en 35 minuts'.
El segon tinent d'alcalde i regidor de Desenvolupament Local, Societat de la
Informació i Promoció de la Ciutat, Tomàs Álvaro, ha afirmat sentir-se 'còmode
amb la postura del conseller Nadal' sobre la reducció de velocitat a l'arribada
a Barcelona, que es refereix a una flexibilització de la mesura. Álvaro ha
remarcat la importància que la Generalitat 'parli amb el territori'. Els tres

membres de l'equip de govern han insistit en la conveniència que el govern
català obri un diàleg amb els ajuntaments afectats sobre aquestes mesures.

