
La CUP de Torredembarra, pujarà a Ple la problemàtica de les
cues a la sortida i entrada de Torredembarra, la precària
situació de la N-340 en sentit Barcelona, i la necessitat
d'aixecar les barreres dels peatges de l'AP7 de forma
indefinida.

La Candidatura d'Unitat Popular de Torredembarra pujarà a Ple el debat sobre 
la necessitat d'abolir el peatge en el tram Torredembarra-El Vendrell, i El 
Vendrell-Torredembarra.

La CUP qualifica a l'empresa Abertis com a «sangonera», que no para de 
recaptar beneficis econòmics a costa de la mobilitat de les persones. Abertis té 
aquest monopoli, gràcies en part, al servilisme dels diferents partits polítics que 
no gosen posar la mà sobre Abertis i defensar els interessos de la ciutadania.

Abolir el peatge del tram que separa Torredembarra d'el Vendrell, suposaria 
descongestionar en part, aquest tram concret de l'N-340, un tram que ja es 
destaca per l'elevada taxa d'accidents, molts d'ells mortals, a causa de la 
precària situació en la que es troba i de la deixadesa del ministeri de Foment de
l'estat espanyol.

Abolir aquest peatge concret, suposaria també descongestionar en part 
l'entrada i sortida de Torredembarra en les hores punta i en els períodes de 
temporada alta.

La CUP doncs, aposta per la mobilització popular i pel consens per tal d'assolir 
l'objectiu marcat: suprimir el peatge del Vendrell, atenent que l'empresa Abertis 
ja ha aconseguit prous beneficis en aquest tram, i que els seguirà obtenint amb 
la resta de trams d'autopistes dels Països Catalans, els quals també desitjaríem
que fossin gratuïts, es a dir, inclusius per a totes i tots els usuaris que viuen i 
treballen als Països Catalans.

Ens preocupa però la metodologia adoptada fins al moment pels diferents 
alcaldes de la zona afectada; entenem que només amb la mobilització popular i
la negociació entre iguals, podrem arribar a alguna solució al problema 
esmentat.
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