El Punt,

ICV reclama la paternitat del rebuig a
la construcció de laterals a
l'autopista C-32, al Maresme
14/11/09 02:00 - Mataró - t.m
El debat sobre la necessitat o no de construir una altra infraestructura al
Maresme, al costat de l'autopista C-32, continua vigent entre les formacions
polítiques. Dins la diversitat de criteris en el si de CiU sobre si aquesta és la
millor solució per resoldre els problemes de mobilitat a la comarca, ara és ICVEUiA la que recorda que va ser aquesta formació la primera d'oposar-se
frontalment a la construcció dels laterals.
El diputat ecosocialista Salvador Milà va apuntar que el seu partit, en el marc
del pla territorial metropolità de Barcelona, ja va fer un seguit d'aportacions el
mes de maig passat, entre les quals «quedava ben clara la nostra negativa a
acceptar autovies paral·leles a les autopistes». Milà comenta que, en el cas del
Maresme, les propostes van ser «la supressió del peatge troncal a l'actual C-32
–amb la introducció d'un peatge dissuasiu a la connexió nord amb l'AP- 7 i l'A2; la introducció d'un carril BUS-VAO entre Montgat i Mataró, dins la reserva
actual de l'autopista, i la millora de la connectivitat amb les vies de comunicació
transversal entre mar i muntanya».
El sud i el nord
Pel diputat, les solucions a la mobilitat que cal trobar al Maresme són diferents
si es tracta del sud o del nord. «Pel que fa a la zona sud, apostem per una
ronda interurbana a través d'una via estructural suburbana unint rondes entre
els pobles de mar i donant sortida i enllaç als pobles de dalt, així com la
recuperació de l'antiga carretera dels Sis Pobles millorant-ne el traçat», i
afegeix que «pel que fa al nord no té cap sentit la creació d'una autovia
paral·lela, ja que l'actual C-32 té capacitat suficient per esdevenir l'N-II».
En un altre ordre de coses, la formació ecosocialista defensa també la
reordenació dels peatges i planteja a nivell general «la conveniència d'ampliar
el radi metropolità d'accessos sense peatges fins a uns trenta quilòmetres des
de les rondes de Barcelona». «Aquesta opció permetria posar fi a un greuge
que els ciutadans de l'entorn metropolità denuncien des de fa anys i alhora
evitaria la construcció d'autovies paral·leles a autopistes en un espai que ja és
molt dens», conclou.
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«La construcció d'autovies paral·leles a les autopistes no soluciona els
problemes de mobilitat»

