CONGRÉS DE FEDERACIÓ 2017
Mobilitat i Infraestructures

La mobilitat al Maresme ha esdevingut històricament una assignatura pendent
que ha generat un intens debat polític. No ha estat fàcil conjugar correctament
la necessitat de tenir infraestructures que facilitin una mobilitat àgil i ràpida en
benefici del desenvolupament socioeconòmic de la comarca amb la necessitat
de preservar el fràgil medi ambient del Maresme. Aquest és el gran repte que
tenim els i les socialistes del Maresme, elaborar una estratègia que faciliti el
desenvolupament socioeconòmic dels nostres municipis tot fent una aposta
clara per protegir els valors de la diversitat mediambiental de la nostra
comarca, buscant constantment fórmules de consens amb totes les parts
interlocutores com han estat les nostres aportacions a la “Declaració del
Maresme del 2015”, que esdevé un bon punt de partida teòric però amb una
implantació que no serà fàcil i que pot generar noves tensions. D’aquí ve la
necessitat d’enfortir el discurs socialista sobre la mobilitat sostenible i neta a la
comarca.

1. Donar suport a la Declaració del Maresme del 2015 promoguda per la
Coordinadora Preservem el Maresme i al document marc consensuat per
totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal
del Maresme, i aprovada en resolució al Parlament de Catalunya al març del
2016 per tots els grups parlamentaris. Declaració que es concreta en els
següents punts:
Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària):
- Concreció del projecte constructiu del tren orbital entre Granollers i
Mataró.
- Millorar la capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1,
executant les actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per
ADIF i la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb
major freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on
es fa referència als punts intermodals, garantir la protecció de la línia
davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva
seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.

-

Millorar la connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies Girona) i treballar
pel desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes.
Adequar totes les estacions per a persones amb mobilitat reduïda.
Habilitar zones d’aparcament prop de les estacions.

Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera:
- Millorar l’oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant
especial èmfasi en la connexió amb les estacions de tren.
- Habilitar el projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat.
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el
Baix Besòs i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió
dels municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix
Mataró.
Pel que fa a la xarxa viària:
- Respectar el compromís del Govern de la Generalitat i l’acord del
Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de
finalització de la concessió actual.
- Garantir la nova funcionalitat que ha de tenir l’N-II per la costa, com a eix
cívic, i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre
els municipis de la comarca. Alternativa que ha de comptar amb el major
consens social.
- Naturalment, aquesta nova funcionalitat de la N-II haurà de contemplar
prioritàriament la gratuïtat pels maresmencs de la C-32.
- Projectar i construir una xarxa de carrils bici per a la comarca.
- Promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentat la definició
d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la
comarca.

2. Recolzar d’altres reivindicacions de la comarca i dels seus
municipis:
-

Reclamar la connectivitat amb l’Aeroport de Barcelona. El Maresme és
una de les zones més turístiques de les comarques de Barcelona i del
conjunt de Catalunya, i malgrat això la línia R-1 de rodalies, no disposa
de connexió directe amb l’aeroport de Barcelona; situació aquesta molt
perjudicial per aquest important sector econòmic i per la mobilitat
sostenible de la nostra comarca.

-

Reivindicar l’aplicació de la zona tarifària 2 fins a Mataró, per a l’impuls
econòmic i millora de la competitivitat de la capital del Maresme,
reconeixement al fet metropolità de Mataró i per fomentar la mobilitat
sostenible i el transport públic al Maresme.

-

Millorar les condicions del transport municipal de taxi a demanda
mitjançant convenis amb els taxistes (a través de la AMTU) per donar

serveis a les urbanitzacions que no disposen de transport públic
col·lectiu.

3. Recolzar les resolucions sobre mobilitat i infraestructures del 13é
Congrés nacional del PSC, en especial:
-

Compromís pel desenvolupament d’una Mobilitat Sostenible i Neta, atès
que és la mobilitat i el transport la principal causa contaminant,
consumidora de recursos fòssils, i d’emissions de gasos.

-

Catalunya necessita que Rodalies esdevingui un metro regional
competitiu que doni resposta, des del transport públic, la demanda de
mobilitat creixent entre les ciutats i pobles metropolitans.

-

Catalunya necessita d’unes infraestructures modernes i segures per
garantir un desenvolupament econòmic i social, no solament de les
grans ciutats, sinó de les àrees metropolitanes més trinxades per la
xarxa d’infraestructures actual, obsoleta i de baix rendiment.

