MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER RECLAMAR LA INSTAL·LACIÓ DE
BARRERES ACÚSTIQUES ALS LATERALS DE L’AUTOPISTA
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

La proximitat a l’autopista C-32 i l’elevada intensitat de trànsit que aquesta suporta
porten a que el soroll i la pol·lució generats per aquest trànsit pertorbin les condicions
de vida i afectin la salut de molts premianencs i premianenques, especialment dels
que hi viuen més a prop.
Hi ha estudis que corroboren que els nivells de contaminació acústica als quals
s’arriba a prop de l’autopista són superiors als autoritzats legalment.
Les mesures a adoptar (pantalles acústiques, que poden ser complementades amb
una pantalla vegetal que capturi part dels gasos generats pel trànsit) són senzilles i
no especialment costoses.
A més, els peatges d’aquesta autopista generen recursos més que suficients per
finançar aquestes actuacions, i és de fet obligació de la concessionària adoptar les
mesures pertinents per prevenir o pal·liar els seus efectes contaminants.

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Requerir al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi a la
concessionària ACESA la instal·lació de pantalles acústiques a la C-32 al seu pas per
Premià de Dalt allà on no hi ha protecció acústica i hi ha habitatges o altres espais
afectats.
SEGON.- Instar també al Govern de la Generalitat de Catalunya a exigir a la
concessionària ACESA el plantat o reforç de vegetació per capturar gasos emanats
del trànsit i protegir de la contaminació els habitatges i espais propers.
TERCER.- Difondre aquests acords i fer-los arribar al Govern de la Generalitat de
Catalunya als efectes corresponents.
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