EIs vei"ns de les localitat's costaneres del
Maresme esperen poder respirar més tranquils a partir de dimarts. Les tradicionals i
historiques cues deIs caps de setmana i de
l'estiu deixaran de repetir-se, almenys amb la

intensitat habitual, amb l' entrada en servei de
l'autopista A-19, entre Matará i Pala[o.lls. No
es va aconseguir l'autovia. Sí el peatge tou.
Caldra esperar que passi el pont de Sant Joan,
primera prova de [oc de la nova VI a, per

comprovar si els ciutadans del Maresme podran passejar, o si més no circular, amb relativa tranquiHitat per la gran avinguda automobilística que és la N-U i que tots désitjarien que es convertís en passeig marítimo

L'autopista de l'esperada descongestió
A partir de dimarts, la nova A-19 evitara bona part deIs tradicional s coHapses a la comarca
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imarts a les sis del matí
es posa en funcionament definitivament la
prolongació de I'autopista A -19 entre Cabrera de Mar i Palafolls,
més
coneguda
com
l' autopista del Maresme, que connectara aquesta comarca amb la de la Selva. Amb
aquesta nova via, els municipis
de la costa del Maresme esperen
que s'alleugereixi considerablament el transit a la N-n, carretera
en qué els caps de setrnana i els
mesos d'estiu es formen grans
retencions, que durant anys han
ocasionat greus molésties als habitants de la comarca.
EIs 36 quilometres de via

D

rapida permetran viatjar per tres
carrils en cada direcció, pocs dies
després de l' entrada en servei del
tercer carril entre Mataró i
Montgat. L' autopista disposa de
13 accesos i sortides a diverses
poblacions de la comarca, tot i
que dos d' ells, el de Canet i
l'enlla9 amb I'autopista Mataró-Granollers,
no entraran en
servei fms d'aqui a uns mesos.

Aquesta nova via d'alta capacitat
gaudira d'unes tarifes reduldes, o
peatge tou, en complirnent del
conveni signat al 1990 pel
MOPTMA i ACESA, segons el
qual la concessionaria es feia
cilrrec de la construcció i explotació d'aquesta via -que
inicialment havia de ser autovia-

amb el compromis d'aplicar-hi
una tarifa redulda. Aixi. circular
des de Montgat a Palafolls costara 420 pesseteS. L'autopista té
tres peatges troncals a Vilassar
(130), Arenys (215) i Santa Susauna (75). A més a més hi hauran peatges a les sortides d' Alella
(35), Premia (80), Sant Andreu
de Llavaneres (80), Sant Vicen9
de Montalt (100) i Arenys (125).
EIs vehicles podran entrar i
sortir gratu"itament a diversos
trams de l' autopista: a la variant
de Mataró i a la zona de l' Alt
Maresme entre les poblacions
d'Arenys de Mar i l'enlla9 de
Cal ella-Pineda. Així es podra
circular sense haver de pagar peatge entre els enlla90s d' Arenys
de Mar i Callela-Pineda, en direcció nord. L' autopista disposa
d'una area de serveis a Palafolls.

ACESA ha invertit prop de
45.000 milions de pessetes en les
obres de construcció de l' autopista, que s'han realitzat en tres
anys i que té cinc lúnels i vint
viaductes. La concessionilria té
previst que uns 20.000 vehicles
circularan diilriament per aquesta
vi a, que no solament captara els
usuaris habitual s de la N-n, sinó
aquells que, atrets pel peatge tou,
decideixin anar a la Costa Brava
passant per la A-19 en lloc d'utilitzar la A-7.
La nova via presenta, pero, un
inconvenient en la seva connexió
final, a Palafolls, amb la N-n,
perqué en pocs metres l' autopista
passa de tenir tres carrils a tenir-ne un, fet que previsiblement
ocasionara importants retencions.
ACESA espera resoldre aquest
fet amb la prolongació de l'auto-

pista fms a la carretera GI-600,
d'Hostalric a Blanes, travessant
el riu Tordera.
Tecnología

í medí ambient

EIs responsables d'ACESA asseguren orgullosos que aquesta autopista ha incorporat tota mena
d'innovacions
tecnologiques,
com ara el servei Teletac o "les
transmissions a través de fibra
optica, pero del que estan més
satisfets és de l' esfor9, que al seu
parer, s'ha realítzat per preservar
el medi natural. Així, destaquen
que alllarg del 36 quilometres de
via s'han plantat més de 300.000
arbres i arbustos
autoctons.
També s'han instal'lat pantalles
arbustives per obligar a aixecar el
vol de les aus i passos per a la
fauna.

La ferida que el temps ha curat
• La construcció
de l 'autopista del ciutats, conegut com pla Felipe. En un
Maresme va estar envoltada al seu inici primer moment, els alcaldes socialistes
de polémica, pero totes les protestes
es van quedar perplexos per expressar,
que va provocar que la promesa autovia
després, la seva oposició al nou proes convertís en una autopista amb pe- jecte.
atge inclós s 'han esvaH amb el temps i,
Manifestacions
públiques, protestes
ara, tothom vol que s'inauguri perqué,
deIs representants
polítics, enfrontasens dubte, és una via necessaria per a ments entre el govern central i la Gela comarca.
neralitat, viatges a Madrid per reclamar
Quan encara es parlava de I'autovia
la gratuHat de la via ... Tot en va. L' I de
del Maresme com a carretera alternatidesembre de 1990 es va publicar el
va a la col'lapsada N-n, l'any 1989, els conveni signat entre ACESA i el
pagesos ja van comen9ar a pressi.onar
MOPU pel qual la concessionilria
l'aleshores
ministre d'Obres
PUhIiconstruina l'autopista i implantaria un
ques, Sáenz Cosculluela, per millorar el peatge tou. A partir d'aquell moment, la
preu de les terres a expropiar. Qui havia protesta unanime va deixar de ser-ho i
de dir que aquelles pressions -van re- la majoria d'alcaldes socialist~s es van
ten ir durant vuit hores als técnics del acontentar amb les promeses de conMOPUno serien sinó I'inici de les traprestacions mi1ionaries per a la comobilitzacions.
marca.
La bomba va esc1atar el 4 de maig de
Les protestes es van anar esvaint amb
1990, quan el ministre Sáenz Coscuel pas del temps i, ara, tres anys després
lluela va anunciar que s'havia d'impode comen9ar les obres, sembla que ja
sar un peatge a I'autovia. Així ho re- ningú no se'n recorda. O no vol recorcollia el pla per al transport a les gran s dar-se'n.

CRISTINA CAlDERER

A I'autopista,

entre Mataró i Pala/olls, s'han constru.t

cinc túnels i vin! viaductes

