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• Palafolls.- Els alcaldes de Palafolls, Tordera, Blanes i L10ret han demanat al conseller
Molins que l'autopista del Maresme enllaci
directament amb la A-7 i que tingui una conEl conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat demanara al Ministeri
d'Obres Públiques i Transports
(MOPT) que faci arribar la sortida de l'Autopista del Maresme,
prevista inicialment a Palafolls,
fins passat el terme de Tordera.
L'alcalde de Palafolls, Valentí
Agustí; el de Tordera, Jaume
Romaguera; la de Blanes, Dolors
Oms, i el de L1oret, Josep Sala,
tots quatre del PSC, es van reunir
dilluns a la tarda amb el conseller
per buscar alternatives a aquesta
sortida, que segons els alcaldes és
problematica, ja que provocaria
greus coHapses de transit al pont
del riu Tordera i a la crui1la de
Can Bartolí, a la carretera N-U.
Aquest encreuament ja és, actualment, un punt negre de les carreteres de l'Alt Maresme, per on
passa un gran nombre de vehicles
de les comarques barcelonines en
direcció a la Costa Brava sud, i
viceversa.
Segons Valentí Agustí, el conseller MoHns s'ha compromes a
enviar un escrit al MOPT per exigir-li que faci arribar l'autopista
del Maresme fins passat el terme
municipal de Tordera, des d'on
hauria de connectar amb la
a Ma«anet de la Selva, i amb la
futura autovia de la Costa Brava,
la construcció de la qual esta promoguda per la Generalitat.
La proposta deis alcaldes consisteix a allargar l'autopista del
Maresme fins a la zona de Mas
Mora, a Tordera. Prop d'aquesta
zona hi ha el Vilar de Blanes, on
esta previst que comenci I'autovia
de la Costa Brava. Per fer arribar
l'autopista del Maresme fins a
Tordera, pero, s'hauria de construir un pont per sobre de la Tordera, ja que l'actual és deficient,
segons els alcaldes. EIs alcaldes de
la zona esperen que el MOPT

nexió amb la futura autovia de la Costa Brava
que, en una primera fase, ha d'unir Palafolls
amb Blanes, L10ret i Tossa de Mar. Segons
han explicat els alcaldes, Joaquim Molins s'ha
compromes a demanar al MOPT -que és qui

accepti aquesta proposta-i-.descarti
la sortida de l'autopista del Maresme prevista a la N-U, davant de
Mas Carbó, a Palafolls. Si finalment es fes l'autopista del Maresme tal com esta projectada, els
vehicles que sortissin d'aquesta via
haurien de continuar circulant per
la N-U fins arribar al pont del riu
Tordera -que segons Valentí esta
en «estat rulnós» i no hi poden
passar vehicles de gran tonatgei posteriorment arribarien a la
crui1la de Can Bartolí, on des de
fa unes setmanes s'han instaHat
semafors. En aquesta crui1la i a
l'entrada del municipi de Tordera
s'hi crearia així un nus de trfmsit

s'encarrega de l'obra- que assumeixi la perllongació de l'autopista fins a connectar amb
la A-7 -que va de Barcelona a la Jonquerapassat el terme de Tordera, evitant així que
es produeixin coHapses a la N-U.

que pFOvecaria greu
oHapse .
EIs alcaldes volen que l'autopista Mataró-Palafolls enllaci amb la
A-7 a Ma<;anet de la Selva, pero
també consideren necessaria una
connexió amb la futura autovia de
la Costa Brava, que anira de Blanes a Tossa de Mar. Segons
Valentí Agustí, els alcaldes estan
satisfets de la proposta de la
Generalitat. El conseller MoHns
va assegurar que la competencia
d'aquesta ampliació de l'autopista
del Maresme correspon a1 Ministeri d'Obres Públiques.
L'alcalde de Palafolls va explicar ahir que ja ha plantejat aquesta possibilitat a la concessionaria

dlaquesta autopista, ACESA, i
que aquesta esta disposada a assumil' els costos de perllongar la sortida de Palafolls fins passat el terme de Tordera. Els alcaldes de.
Palafolls i Tordera van manifestar
ahir que ACESA esta disposada
a assumir les inversions suplementaries d'aquesta modificació del
projecte, pero que necessita el
vist-i~plau del MOPT. L'alcalde de
Palafolls va aprofitar per criticar
el Consell Comarcal del Maresme
perque, segons ell, ha centrat les
seves reivindicacions només en
l'impacte ambiental de l'obra i no
s'ha fixat en els defectes de connexió a la sortida.

