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PROPOSTA MUNICIPAL PER FACILITAR LA MOBILITAT

Trànsit recolza apujar el peatge d'entrada del túnel de
Vallvidrera
1. • CiU i PP s'hi oposen i demanen millors accessos i més transport públic

Un cotxe es dirigeix a la barrera del peatge dels túnels de Vallvidrera, ahir.
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Com és habitual en aquests temes, la proposta feta dilluns pel tinent d'alcalde
d'Urbanisme de Barcelona, Ramon García-Bragado, d'encarir el peatge
d'entrada a la ciutat dels túnels de Vallvidrera per descongestionar les vies
circulatòries va ser rebuda ahir amb diversitat d'opinions.
Des de la Generalitat, el director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez
Moya (ICV-EUiA) la va titllar d'"interessant", encara que sempre que vingui
unida a una "oferta més gran del transport públic". "Aquestes mesures
estimulen altres formes d'utilitzar el vehicle privat, i permeten superar la idea
d'un cotxe, una persona", va dir en una entrevista a l'emissora RAC-1.
La demanda de García-Bragado, l'execució de la qual és competència de
l'Executiu català, s'afegiria a la formulada per la Generalitat de rebaixar els
peatges catalans als cotxes amb menys ocupants. En el cas concret de
Vallvidrera, el regidor va reclamar també una taxa mediambiental que gravaria
els cotxes més contaminants.

La iniciativa va ser rebutjada pels dos principals partits de l'oposició municipal.
Xavier Trias (CiU), va culpar el bipartit de govern (PSC i ICV-EUiA) d'estar
"obsessionat a posar les coses difícils als cotxes". Segons el convergent, la
mesura perjudicaria "greument" el comerç. "Sembla que es busqui que la gent
no vingui a Barcelona", va afegir. Trias va reclamar a l'ajuntament que se centri
a augmentar el transport públic i a millorar la connectivitat amb el Vallès.
MÉS TÚNELS

Alberto Fernández Díaz (PP) va criticar que el bipartit no afronti "el problema de
fons" de la mobilitat a Barcelona: el dèficit dels accessos. "La resposta no ha de

ser encarir els peatges, sinó ampliar les rondes i fer nous túnels com el
d'Horta", va dir.

