
  
 

MANIFEST 
 

“El Penedès diu NO als peatges, 
el Penedès diu SÍ al transport públic” 

 
Avui divendres, dia 18 de juliol de 2008, els penedesencs 
i les penedesenques ens manifestem a Vilafranca sota el 
lema “El Penedès diu NO als peatges, el Penedès diu SÍ 
al transport públic”. 
 
Ja fa anys que la comarca de l’Alt Penedès, i el Penedès 
en general, pateixen les deficiències derivades d’un 
transport públic deficient i d’una autopista de pagament 
que és l’única via ràpida de comunicació amb Barcelona i 
Tarragona. 
 
Els peatges comporten un greuge comparatiu a 
Catalunya, però aquesta situació és més greu al Penedès 
perquè no tenim una alternativa de via ràpida gratuïta per 
comunicar el nostre territori amb les dues àrees 
metropolitanes més properes. 
 
El Ministeri de Foment i ACESA volen implantar ara un 
sistema de peatges tancats per als enllaços de l’autopista 
AP-7 al seu pas per la comarca de l’Alt Penedès. Els 
Ajuntaments i el Consell Comarcal, s’han posicionat en 
contra d’aquest projecte. Durant el període d’exposició, es 
van presentar un seguit d’al·legacions a aquest projecte 
del Ministeri de Foment que no van tenir resposta.  
Mentrestant, ja s’han iniciat els processos d’expropiació 
sobre els terrenys afectats per la ubicació de les noves 
cabines de peatge. L’ocupació d’aquest espais té com a 
conseqüència una pèrdua d’espais agraris i rurals. 
 



Els peatges comporten un greuge afegit al Penedès per 
les deficiències del transport públic: el servei de Rodalies 
de Renfe presenta moltes mancances quant a puntualitat, 
freqüència de pas, parades i rapidesa. El transport públic 
per carretera, que ha de donar servei als municipis que no 
tenen servei ferroviari, és encara més deficient. 
 
Per tots aquests motius, els ciutadans i les ciutadanes de 
l’Alt Penedès, convocats pel Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès, l’Ajuntament de Vilafranca, l’Ajuntament de Sant 
Sadurní d’Anoia i tots els ajuntaments i les formacions 
polítiques de la comarca, ens manifestem avui per fer 
sentir la nostra veu davant les administracions 
competents i per donar suport als nostres representants 
locals i comarcals en les negociacions que es duen a 
terme per aconseguir unes fites comunes en benefici de 
tots els penedesencs i les penedesenques. 
 
Des de l’Alt Penedès, un cop més demanem que 
s’eliminin els greuges comparatius que pateix la nostra 
comarca: 
 

- demanem que el peatge de Martorell sigui gratuït per 
a la gent que viu o treballa al Penedès, 

 
- demanem que es tinguin en compte les al·legacions 

presentades pels ajuntaments i pel Consell Comarcal 
de l’Alt Penedès al projecte de sistema de peatges 
tancats per a l’AP-7 al seu pas per la comarca de 
l’Alt Penedès i que s’aturi la seva construcció fins 
que s’arribi a un consens amb els ajuntaments, 

 
- i demanem que s’inverteixi en la millora del transport 

públic ferroviari i per carretera a la comarca de l’Alt 
Penedès per tal que els ciutadans i les ciutadanes de 
la comarca tinguem uns serveis que ens permetin 
viure i treballar sense haver de recórrer 



sistemàticament als vehicles privats per moure’ns 
dins la comarca o per desplaçar-nos a Barcelona i 
Tarragona. 

 
L’any 2006, es van recollir 11.000 signatures a la comarca 
en defensa d’aquestes reivindicacions, que van ser 
desateses i que ens porten a fer sentir ben fort la nostra 
veu avui aquí. Ens mantindrem ferms en aquestes 
reivindicacions: 
 
 

. “El Penedès diu NO als peatges, 
el Penedès diu SÍ al transport públic” 

 


