La Coordinadora Preservem el Maresme,
Enfront de l’inici imminent de les obres de la ronda de Mataró, exposades
capciosament com una millora de l’accessibilitat a Mataró i essent veritablement el
primer tram d’una nova autovia de quatre carrils, paral·lela i lateral a l’autopista
actual, que travessarà tota la comarca produint un fort impacte i afectació a tot el
territori del Maresme i dels municipis que trepitja,
Denuncia la negociació de l’acord del projecte per part de les nostres
administracions a porta tancada, en la foscor, sense la participació, ni la informació
adequada a la ciutadania, ni a als ajuntaments, seguint un model de política
autoritària i antiparticipativa de fets consumats en favor dels interessos dels lobbies
de la construcció i els peatges, sense escoltar la veu del poble a qui vol representar
i que perpetua el greuge històric de l’autopista de peatge del Maresme.
Denuncia un acord que no compta amb cap estudi global de mobilitat, ni la
realització d’un seriós plantejament d’alternatives per a un ús eficient dels recursos
econòmics en temps de crisi i retallades socials. Que es prioritzi un projecte que
malbarata una important quantitat de diners sense resoldre els problemes de
mobilitat de la comarca i perpetua el dèficit de transport públic. La manca
d’inversions a la comarca en infraestructures públiques cap un canvi modal, que
respecti el territori i aporti qualitat de vida als seus ciutadans. La malversació dels
escassos recursos públics que ens arriben, del minvat retorn dels diners aportats
per la comarca a les arques públiques.
Reclama l’aturada immediata del projecte d’obres de la ronda de Mataró, primer
tram de la nova autovia del Maresme; la gratuïtat de l’autopista per als
maresmencs i, l’inici de diàlegs entre les administracions i la ciutadania, perquè es
plantegi un model de mobilitat de futur basat en la planificació sostenible del
territori, no només en previsions de trànsit, sinó en un estudi global, de futur i
consensuat, fent un ús eficient dels recursos.
La Coordinadora Preservem el Maresme
CRIDA a totes les entitats civils i persones de la comarca a unir-se, organitzar-se i
mobilitzar-se en la lluitar, en un conflicte de gran magnitud i transcendència per al
futur del nostre territori i per la qualitat de vida dels seus ciutadans, adherint-se i
participant en aquesta coordinadora comarcal, enfront d’aquesta acció hostil de
l’administració sobre el nostre territori i d’esquenes a la seva ciutadania.
Maresme, 9 de juliol de 2010.

Coordinadora Preservem el Maresme és una plataforma de creació
recent, unificada i transversal, que reuneix entitats i persones
preocupades pel futur del territori i, especialment, per aturar les
obres dels laterals de la ronda de Mataró, que són el primer tram
d’una nova autovia que travessarà tota la comarca.
La nova Coordinadora Preservem el Maresme s’organitza en
comissions de treball i està oberta a totes les entitats i persones
que comparteixin llur objectiu, a la vegada que reclama a
l’administració i als partits politics definir un nou model de
mobilitat per a la nostra comarca, que compti amb la participació
dels vilatans.

