RESOLUCIÓ: MOBILITAT SOSTENIBLE
RESOLUCIÓ: MOBILITAT SOSTENIBLE.
El Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme pel període 2017-2020 acordat al mes de desembre de
2016, presentat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità, amb les
aportacions dels ajuntaments de la comarca, continua sent una eina molt vigent pel que fa als objectius i
accions proposades.
En la majoria dels casos, s’ha constatat la manca de recursos aportats per part de la Generalitat per abordar
els compromisos adquirits, així com la urgència de la seva aplicació en vista de l’accentuació dels riscos
naturals de la comarca com a conseqüència del canvi climàtic.
Els i les socialistes hem de lluitar perquè la mobilitat sostenible esdevingui un dels motors principals en la
senda de la transició energètica però també hem de ser els garants de que aquesta transició no es faci
deixant part de la població pel camí.
Totes les propostes d’increment de l’ús del transport públic, d’extensió dels carrils bici i zones de vianants,
de limitació de l’ús del vehicle a motor privat, han d’anar acompanyades d’estudis de viabilitat econòmica i
mesures de foment.
Els objectius del Pacte de Mobilitat eren els següents:
-

Millorar la façana litoral aconseguint fer de la N-II una via cívica aportant un enfocament de caràcter
urbanístic vinculat a la millora de la mobilitat.

-

Impulsar l’ús del corredor C-32 per a desplaçaments de mitjà i llarg recorregut i resoldre els
problemes de connectivitat amb aquest corredor.

-

Millorar la xarxa local per als desplaçaments interurbans interns de la comarca permetent
descarregar les travesseres urbanes de trànsit de pas.

-

Millorar la connectivitat en bicicleta i a peu de les nostres poblacions i al llarg de la comarca.

-

Millorar l’oferta i el temps de viatge en transport públic.
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-

Integrar l’eficiència energètica i la reducció dels impactes ambientals en el conjunt de les xarxes de
mobilitat.

-

Incorporar les noves tecnologies com a eines clau per facilitar els viatges en tots els modes de
transport.

En línia a donar resposta a aquests objectius, encara plenament vigents, el Maresme ha de continuar
reclamant:
-

Les inversions necessàries en les infraestructures viàries de la comarca.

-

La gratuïtat de la C-32 per a tots els vehicles de la comarca (agost de 2021) i un calendari de rescat o
finalització de les concessions dels peatges d’Arenys i de Tordera. Millorar la connectivitat amb La Selva.

-

La reclamació a la Generalitat dels 90 milions d’euros que va rebre per destinar a la pacificació de la
carretera N-II i la gestió per recuperar els gairebé 400 milions restants pendent de traspàs.

-

El traspàs dels trams urbans de la N-II als ajuntaments (amb les corresponents partides per fer les
actuacions per pacificar la via i convertir-la en bulevards).

-

El reforç de les esculleres als trams de vies fèrries més vulnerables.

-

Les reformes de les estacions per garantir l’accessibilitat.

-

La implementació definitiva de la T-Mobilitat, és necessària i imprescindible poder abordar-la des del
PSC Maresme per tal de poder treballar plegats per aconseguir viatjar entre els municipis de la nostra
comarca no sigui més car que viatjar dins de la zona de tarificació que abasta fins a 35kms.

-

També cal tenir en compte la connexió amb el principal aeroport del territori, de manera que és
imprescindible poder tornar a tenir trens a la línia R1 que arribin a l’aeroport i viceversa.

-

L’habilitació i rehabilitació de Parks & Ride al costat de les estacions de rodalies i d’autobusos, amb
capacitat suficient.
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-

La millora de les connexions del transport interurbà per carretera amb les estacions de tren de la
comarca.

-

El reforç a les hores punta dels serveis de transport interurbà i la reducció del temps de durada dels
viatges mitjançant la senyalització del carril bus a la C-31 des de Montgat a Barcelona.

-

L’estudi de millora de les connexions entre poblacions de la comarca.

Així mateix, el recent fenomen meteorològic ‘Glòria’ ha posat de manifest la gran vulnerabilitat de la línia R1, per això els socialistes del Maresme hem de continuar reivindicant l’estudi de trasllat de les actuals
infraestructures ferroviàries fora de la primera línia del litoral i, per suposat, la connexió de Mataró amb
Granollers (línia orbital).
A més a més, els socialistes del Maresme creiem que un nou model de mobilitat, urbana o interurbana,
basat en la economia compartida es possible. Gràcies a les noves tecnologies i una nova forma d’entendre el
consum defensem l’ús compartit de vehicles de Zero Emissions com alternativa a l’actual model de mobilitat
privada, que, a més és respectuosa amb el medi ambient.
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