
MANIFEST PER L’ALLIBERAMENT DEL PEATGE D’ALELLA

 
La  ciutadania  i  l’Ajuntament  ens  hem  pronunciat  al  llarg  del  temps  contra 
l’existència del peatge d’Alella i n’hem reclamat la seva supressió. En aquests 
últims anys, el greuge històric que patíem es va veure reduït. Amb l’arribada de 
2012 la Generalitat ha decidit de deixar de reconèixer la singularitat del peatge 
d’Alella i n’ha eliminat la gratuïtat per a la mobilitat obligada aconseguida després 
de tants anys de reivindicacions, treball i esforços.

L’autopista al Baix Maresme va entrar en funcionament l’any 1969. Tenim l’honor 
de poder afirmar que vam disposar de la primera autopista de peatge de l’Estat  
espanyol.  La  concessió  per  a  l’explotació  privada  d’aquesta  infraestructura 
pública  finalitzava  l’any  2004.  Per  motius  aliens  al  nostre  tram,  i  per  dues 
vegades, la Generalitat de Catalunya va ampliar la concessió fins al 2021. Un 
greuge per a la ciutadania d’Alella i del Maresme que, tenint en compte el cost de 
la  seva  construcció  i  els  ingressos  percebuts  cada  any  per  l’empresa 
concessionària,  fan que la situació de greuge sostingut sigui inadmissible.
 
Des de 1998 l’Ajuntament d’Alella reclama el rescat dels peatges i manifesta el  
malestar per la perpetuació d’aquesta situació injusta. Coherents amb aquesta 
oposició, el Ple municipal s’ha pronunciat repetidament i ha impulsat actuacions i  
propostes alternatives.

El 27 de juny de 2004, més de setanta veïns i veïnes d’Alella van participar del  
primer dels  nou actes reivindicatius al peatge que es van realitzar durant dos 
anys i  mig.  Aquelles  mobilitzacions i  les  gestions polítiques empreses des del 
govern municipal van portar al conseller de Política Territorial i Obres públiques 
del Govern de Catalunya d’aleshores,  a aprovar l’alliberament parcial del peatge 
d’Alella  a  partir  de  febrer  de  2007.  Lamentablement  a  gener  de  2012  la 
Generalitat ha anul·lat aquell acord.

És per això que volem manifestar el total desacord amb la darrera decisió de la 
Generalitat  de  Catalunya  respecte  del  peatge  d’Alella,  i  reclamem  tornar 
provisionalment al sistema de bonificacions vigent els darrers quatre anys mentre 
no se suprimeixi definitivament i física el peatge d’Alella. 

L’Ajuntament d’Alella ens mantenim ferms i anunciem que continuarem la lluita 
contra els peatges fins aconseguir el nostre objectiu! 

Alella, 13 de maig de 2012


