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Escepticisme dels partits davant la proposta
d'encarir els túnels de Vallvidrera en direcció a
Barcelona
Politica

Bonastre, Reyes, Hernández, Anguita i Villaseñor durant la tertúlia d'aquest
dimarts
Els partits polítics santcugatencs es mostren escèptics davant la
possibilitat que el peatge de Vallvidrera sigui més car en direcció a
Barcelona que en direcció al Vallès. Tots coincideixen que cal esperar a
veure si la proposta es concreta, però rebutgen en major o menor grau
que sigui la solució més idònia per millorar la mobilitat. La polèmica
arriba arran d'unes declaracions del tinent d'alcalde d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Barcelona.
El copresident de CiU a Sant Cugat, Ramon Bonastre, s'ha mostrat molt
contrari a la proposta.

Ramon Bonastre
Aquestes declaracions només s'entenen venint d'un polític que es pensa que
Barcelona és al centre del món.
Des del PSC, Ferran Villaseñor ha tret importància a les declaracions i ha
recordat el pla de mobilitat que està elaborant la Generalitat.

Ferran Villaseñor
La Generalitat està treballant en regular els preus en funció de l'ocupació dels
vehicles. Creiem que aquesta és la fórmula més adequada.
La regidora d'ICV, Àssun Reyes, també s'ha mostrat favorable als preus
variables per millorar la mobilitat.

Àssun Reyes

És una proposta estranya, perquè la gent que va a Barcelona, torna. En tot cas,
si facilités la mobilitat, hi estaríem d'acord.
Des del PP, Ariadna Hernández ha coincidit que cal esperar que la proposta es
concreti, però ha precisat que l'aposta del seu partit no és encarir sinó abaratir
el preu dels peatges.

Ariadna Hernández
Sempre hem apostat perquè siguin gratuïts o perquè hi hagi una rebaixa per als
santcugatencs.
Des d'ERC Eduard Anguita ha rebutjat la proposta, tot i que s'ha mostrat
prudent de cara als possibles motius tècnics que la podrien avalar.

Eduard Anguita
A priori sembla extravagant. Però s'ha de mirar bé, ja que hi pot haver motius
tècnics que ho facin raonable des del punt de vista de Barcelona.
En roda de premsa a Barcelona, Ciutadans (C's) també ha expressat el seu
rebuig a la possibilitat que el peatge de Vallvidrera sigui més car per a vehicles
procedents del Vallès.
La polèmica arriba després de les declaracions a Catalunya Ràdio del tinent
d'alcalde d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge de l'Ajuntament de
Barcelona, Ramon Garcia-Bragado.
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