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Sinistralitat

més víctimes a l’AP-7 el primer
trimestre del 2022 (110) en comparació
amb el 2021, quan se’n van produir 64.

Reducció del límit de velocitat? El Servei
Català de Trànsit (SCT) va proposar la reducció
del límit de la velocitat a l’AP-7 fins als 100 km/h
i ara el Ministeri de Transports ho estudia. La
proposta de la Generalitat planteja reduccions
de la velocitat en deu trams de l’AP-7, que sumen
70 quilòmetres, entre els quals es troben Mollet-Sant Cugat (kms 142156) i Sant Cugat-Martorell (kms 159-169). Trànsit també suggereix
que les velocitats màximes es fixin per sota dels 100 km/h quan hi
hagi congestions importants a la via i es disposi d’un sistema de gestió
intel·ligent de la xarxa. Així i tot, la decisió està en mans de Transports.

1.050
Inversió

La ronda, ‘sine qua non’
El teixit empresarial i productiu
de Sabadell és partidari de la construcció de la ronda Nord entre Sabadell i Terrassa [vegeu mapa] per
a connectar el territori amb el Baix
Llobregat sense dependre de l’autopista. Coincideixen que ha de
ser una infraestructura respectuosa amb el territori, que es fomenti el transport públic, però que “és
més que necessària”, apunta Pere
Puig Ysern, president de la Comissió d’Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra
de Comerç. Alicia Bosch, presidenta del Centre Metal·lúrgic, lamenta que el territori “no té capillaritat suficient per redistribuir el
trànsit”.
Una part dels agents del territori es mostren contraris a aquesta infraestructura, com és el cas de
FEM Vallès o la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC),
que veuen la solució en una xarxa
potent de transport públic amb
una potent oferta ferroviària i
d’autobusos.
Pagament per ús?
Lluís Puerto, president de la Comissió de Mobilitat del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Cata-

Retenció a l’AP-7, la principal artèria de mobilitat
de Catalunya, a l’alçada
de Cerdanyola del Vallès
/ CEDIDA

lunya, els peatges representaven
un “greuge territorial” per al nostre territori. Però també lamenta que la retirada del pagament
ha tingut conseqüències negatives en forma de retencions, accidents i empitjorament del manteniment. Els enginyers industrials
demanen fer més inversions en
infraestructura i tecnologia, augmentar el manteniment de les
carreteres amb concursos o concessions a empreses privades i instaurant mesures com la velocitat
variable.
En aquest sentit, una de les propostes que defensen els experts
sabadellencs és establir el sistema
de pagament per vinyeta. L’executiu espanyol contempla començar a aplicar el nou sistema de pagament a partir del 2024, malgrat
que el mecanisme encara està per
concretar. “S’ha d’imposar el pagament per ús [vinyeta] com més
aviat millor”, demana Puig Ysern.

milions d’euros en
actuacions de millora a
l’AP-7 i l’AP-2. És una de
les inversions previstes per
l’executiu estatal per a la
millora de les autopistes.

Les frases

S’ha d’actuar com abans
millor amb mesures
quirúrgiques per resoldre
l’estat de l’AP-7”

Cal impulsar el corredor
mediterrani per reduir
el trànsit de camions i de
cotxes a l’autopista”

Alicia Bosch Presidenta del Centre Metal·lúrgic

Núria Aymerich Gremi de Fabricants

L’antic Quart Cinturó i la ronda Nord
Hi ha set quilòmetres oberts al públic,
el 14% del conjunt de l’obra prevista
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