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La Cambra de Comerç d'Osona alerta que l'obertura de
l'Eix Vic-Olot col•lapsarà la C-17
http://www.osona.com/?seccio=noticies&accio=veure&id=12801
El president de la delegació a Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona (CCB), Oriol
Guixà (foto), considera que la carretera C-17 es “col•lapsarà” quan aquest mes d'abril entri en

funcionament el nou Eix Vic-Olot. La nova artèria viària es convertirà en la via
“més ràpida” per als habitants de la Garrotxa per anar a Barcelona per
carretera. Això provocarà un augment de vehicles a la C-17 que convertirà
l'actual carretera en insuficient.
En la vessant positiva, el dirigent empresarial diu que aquesta nova via de
comunicació aportarà molts beneficis a l'economia d'Osona i la Garrotxa i
considera que l'impacte econòmic en les dues comarques és començarà a
notar en poc mesos. Guixà ho ha explicat aquest dimecres, en el marc del
balanç del seus dos primers anys al capdavant de la delegació osonenca de la
CCBGuixà assegura que l'eix entre Osona i la Garrotxa neix "petit" i considera una
"aberració" la solució adoptada davant de les crítiques per l'impacte ambiental.
El dirigent de la CCB diu que la reivindicació ecologista que denunciava
l'impacte de l'actual carretera és "correcte" però considera que l'alternativa no
era reduir el projecte que ara s'ha limitat a fer un eix "mal fet". Guixà posa com
a exemple a països europeus com Suïssa on es creen infraestructures amb
"correccions mediambientals perfectes".
Tot i aquests aspectes negatius Oriol Guixà considera que l'obertura de l'Eix
Vic-Olot és un dels aspectes "potents" que tindrà l'economia de les dues
comarques durant els propers anys. Aquesta nova via ha de servir per
relacionar dues comarques que fins ara han estat "desvinculades". Entre els
aspectes de la nova carretera el màxim responsable a Osona de la CCB
considera que s'afavoriran àmbits com la dinamització d'empreses, el treball o
el turisme.

