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INFRAESTRUCTURES

Una vergonya de carretera
L’N-II entre Caldes de Malavella i Tordera presenta un estat de deixadesa lamentable i un problema evident de prostitució
JORDI COLOMER

●

L’N-II entre Caldes i Tordera s’ha convertit aquests últims anys en una vergonya
de carretera. Les obres de desdoblament
estan aturades després d’haver acumulat
Runa, material de construcció abandonat, petites
muntanyes de terra, basses
immenses que semblen estanys, edificis abandonats
plens de grafits, túnels inacabats, pilars que s’enlairen sense sostenir res i putes a dojo. Aquest és el paisatge que veuen cada dia
els conductors que circulen per l’N-II des de Caldes de Malavella fins a
Tordera, al Maresme. La
que ja hauria de ser una autovia de primer ordre, una
infraestructura important
per a una instal·lació com
l’aeroport de Vilobí, per a
una capital com ara Girona, per a una zona turística
com Lloret i Blanes i, sobretot, per a la gent que hi
viu a prop, s’ha acabat
convertint en un conte del
mai no acabar que posa en
perill la integritat dels conductors i martiritza els
veïns.
Al punt on finalitza
l’únic tram de l’N-II ja
desdoblat, a Franciac, comença una via en què el
desori d’unes obres començades però no acabades ofereix un espectacle
grotesc. A l’encreuament
de Caldes, terres remogudes i quatre pilars enlairant-se per elevar una rotonda inexistent donen pas
a una zona on una basta
bassa pren aparença d’estany. Una pintada reivindicativa expressa l’opinió de
més d’un: «Aquesta carretera ens porta a la desafecció.» És el punt en què
veïns de la zona ja han tallat el trànsit un parell de
vegades per queixar-se
d’aquesta situació. De poca cosa ha servit. Aquesta
sensació de desgavell i de
brutícia ja no abandona els
conductors fins gairebé a
Tordera. Munts de terres
remogudes, extensos espais allisats per fer-hi la
nova via absolutament
erms i abandonats, més
basses i un nombre interminable de noies que exerceixen la prostitució al peu
de la carretera són el paisatge vergonyós de l’N-II i
ho seran desgraciadament
durant encara força temps.

un retard considerable, i l’aspecte que
presenta de deixadesa tot l’entorn, amb un
greu problema de prostitució al peu de la
carretera, ha convertit l’N-II al seu pas per
la Selva en una via perillosa i d’aspecte la-

mentable. No sembla, tampoc, que en un
termini de temps breu o mitjà l’actual carretera es converteixi en la projectada A-2,
una autovia de la qual els conductors només gaudeixen en un tram reduït de quilò-

metres, en concret entre Fornells i Franciac. L’únic que els municipis més directament afectats han obtingut de les seves
queixes són els petits pegats que ha fet
l’Estat per millorar-hi la seguretat.

