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- Nota de premsa -

Josep Monràs demana als presidents d’Abertis i de La
Caixa que es restableixi la gratuïtat del peatge de Mollet
per mobilitat obligada
L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, s’ha adreçat per carta als
presidents de la companyia Abertis, concessionària del peatge, i de La
Caixa, accionista majoritària de la concessionària.
Les peticions fetes per carta, apel·len a la “responsabilitat social” d’aquestes
empreses catalanes, “en relació al govern del seu país” per “afrontar
definitivament la bonificació del 100% del cost del peatge de mobilitat obligada
per als ciutadans de la zona”
En les cartes, adreçades a Salvador Alemany, president d’Abertis; i a Isidre
Fainé, president de La Caixa, Josep Monràs fa referència a les diferents
reivindicacions que, des de Mollet del Vallès s’han impulsat per aconseguir
l’eliminació del peatge de Mollet de l’autopista C-33, ja que, segons diu “els
ciutadans de la nostra zona han de pagar un preu que creiem desmesurat per a
un ús de 8 km”.
Josep Monràs també manifesta que “la posició dels alcaldes implicats en
aquest tema ja no és solament evitar un greuge comparatiu per als ciutadans
que, per mobilitat obligada, han d’agafar aquestes vies, sinó també evitar
carregar més costos a les classes assalariades, els petits autònoms, els
treballadors en atur i també els pensionistes” els quals considera que són “els
que pateixen més directament les mesures econòmiques dels governs per
afrontar els greus problemes de dèficit públic i la situació de crisi general que
vivim.”
Per tot això, l’alcalde de Mollet del Vallès demana que la Generalitat rebaixi el
cost dels peatges i retorni, com a mínim, a les mesures de bonificació de l’any
passat i que valori la possibilitat d’afrontar “definitivament la bonificació del
100% del cost del peatge de mobilitat obligada per als ciutadans de la zona”.
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