
 

 
 

Ara o mai Pacifiquem la NII 

La fi del peatge a l’Autopista C-32 suposa una oportunitat 

per la pacificació de la N-II i la mobilitat sostenible que no 

podem deixar escapar. 
 
 
 

 

El proper dimecres 1 de setembre s’alliberen alguns peatges a Catalunya, entre ells 
el de la C-32 al seu pas pel Maresme. Com diu la PTP, el model de peatges vigent 
fins ara, de naturalesa privada i orientat únicament al lucre de la concessionària, 
Abertis, era un sistema injust que ha generat un greuge territorial per a la nostra 
comarca. Per tant, celebrem l’aixecament del peatge i reconeixem la bona feina de la 
ciutadania organitzada per assolir aquest objectiu. No obstant això, aquesta nova 
situació comporta un seguit de riscos, el més important dels quals és que 
l’alliberament del peatge suposi un increment de la mobilitat motoritzada d’ús privat 
en totes les vies, incloses les urbanes i les interurbanes en els nostres municipis. 

 
Des de Recuperem Baix Maresme creiem que no ens podem permetre 
augmentar el trànsit contaminant, en un context d’emergència climàtica. Alhora 
creiem que la dimensió “nacional” de la NII és obsoleta i que cal reconvertir-la en una 
avinguda, un passeig o un “Camí Ral” pacificat per cosir bé les comunicacions entre 
municipis veïns. És el moment de desmantellar les autopistes urbanes. 

 
Per això exigim actuacions immediates a la NII per reduir de 4 a 2 els carrils per als 
cotxes i, en l’espai pacificat, la creació d’un carril bici de Badalona a Mataró, i alhora 
millores reals i efectives en el transport públic, bus i tren, a la nostra comarca, que 
passen per la creació de punts reals d’intermodalitat a les estacions de tren amb més 
oferta de bus entre els municipis de 1a i 2a línia de costa, a més d’augmentar l’espai 
públic per a vianants. 

 
Sabem d’estudis previs i consultories encarregades tant des de la Generalitat com del 
Comissionat de Mobilitat del Maresme per començar a pacificar la NII. Demanem 
més transparència i participació real de la ciutadania, tant en l’escala municipal com 
en la comarcal. Les informacions que circulen no es corresponen, de moment, a cap 
projecte i, per tant, no tenim cap garantia que es tradueixin en beneficis per a les 
persones a curt i mig termini. En canvi, ens preocupa que prevalguin els plans per 
incrementar els accessos a les autopistes, prioritzant unes infraestructures viàries per 
la minoria que va en vehicle motoritzat enlloc de les actuacions que poden beneficiar 
a tothom 

 

Lamentem la falta de voluntat política i de planificació de les administracions que han 
permès arribar a la data d'alliberament del peatge sense els deures fets. Per això, no 
podem esperar més per aplicar els canvis necessaris i exigim que es comenci a actuar 
aquesta tardor, si cal amb urbanisme tàctic, ampliant les zones per a vianants per a 
desplaçar-se entre municipis amb suficient seguretat, mentre es redacta el projecte 
constructiu del carril bici del Baix Maresme per a que ja al 2022 pugui ser una realitat. 

 
 



La pacificació de la NII no pot quedar supeditada a la construcció de nous 
accessos a la C32 que facilitin el trànsit contaminant, sense alternatives 
sostenibles. 

 
Les mobilitzacions que fa més d’un any estem portant a terme continuaran a partir de 
l'octubre amb ocupacions pacífiques de la N-II, bicicletades i manifestacions on 
compartim les nostres reivindicacions. 

 
Perquè no perdem de vista quins han de ser els objectius de fons: 
- Recuperar espai públic per a les persones en una comarca densament poblada. 
- Substituir desplaçaments contaminants que avui es fan amb cotxe per 
desplaçaments més nets amb bicicleta, transport públic i patinet. 
- Resoldre la manca de connexions a peu i en bicicleta entre els municipis del 
Maresme. 

 

“Ara o Mai, Pacifiquem la NII”. Impulsem la recollida de signatures, també en línia per 
Internet, per aconseguir una comarca més saludable, lliure de contaminació i 
d’accidents. El Baix Maresme necessita recuperar espai públic i vol un futur amb 
noves formes de mobilitat, més netes i saludables que redueixen emissions. 
L'emergència climàtica no és una entelèquia, és una condemna pels nostres fills i 
nets, que s'ha d'evitar. Fem-ho des de la nostra comarca! 
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