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Baltasar posposa el debat del límit dels 80 km/h
al mes de juny
El conseller assegura que en dos mesos comptarà amb dades suficients per
avaluar el rendiment de les mesures engegades per reduir la contaminació
LAMALLA.CAT / AGÈNCIES
El conseller de Medi Ambient de la Generalitat, Francesc Baltasar, ha posposat
el debat sobre si revisar el límit de 80 km/h als accessos a l'àrea metropolitana
de Barcelona fins al mes de juny, quan l'Executiu comptarà amb més "dades"
sobre l'evolució de la contaminació atmosfèrica. El passat 6 d'abril, el Govern ja
es va mostrar obert a "flexibilitzar la mesura" en el futur si es demostra que
l'"impacte" en la qualitat ambiental és "assumible".

Francesc Baltasar als estudis de COMRàdio

Baltasar s'ha mostrat disposat a debatre de forma "assossegada" al Parlament
"si és convenient o no la pervivència de la limitació", després d'una
interpel·lació a la cambra del president de Ciutadans, Albert Rivera. El conseller
de Medi Ambient ha indicat que el mes de juny comptarà amb dades que
permetran avaluar el rendiment de les 73 mesures posades en marxa pel
Departament per reduir la contaminació a Catalunya, entre la quals hi ha la
limitació de la velocitat als accessos a Barcelona.
La qualitat de l'aire, "millor que l'any passat"
Baltasar ha avançat que la qualitat de l'aire a Catalunya és "millor que l'any
passat" i que "la de l'aire de l'àrea metropolitana de Barcelona és la millor dels
últims deu anys", excepte en un dels dotze indicadors analitzats (el diòxid de

nitrogen). El conseller de Medi Ambient ha afirmat que "un indicador que va
malament" no implica que "el que va malament és el pla", i ha recalcat que
"farà falta veure el resultat de les 73 mesures" el mes de juny.
Baltasar ha subratllat també que la limitació de 80 km/h imposada als vehicles
que circulen per les vies d'entrada a Barcelona ha permès "reduir molt la
congestió viària", cosa que "millora la qualitat de vida de les persones".

