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Les vies de comunicació i l'accés a
l'habitatge: les grans
problemàtiques del Vallès Oriental
Consulta quines són les temàtiques que marcaran la campanya a la comarca de
cara a les eleccions del 26 de maig

La principal problemàtica que s'afronta al Vallès Oriental és la referent a les infraestructures
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179810) . Es tracta d'una comarca plena de vies de
comunicació que cada dia són utilitzades per milers de persones, però les inversions no han estat a
l'alçada. Els últims anys s'han desencallat diversos projectes de millora, com el desdoblament de
la R3 o l'ampliació de la C-17 en diversos punts, però es tracta d'unes iniciatives que encara estan
en fase inicial.
Els usuaris esperen que no triguin massa en dur-se a terme i, d'aquesta manera, poder reduir les
cues sistèmiques i la falta de seguretat en alguns punts i, d'aquesta manera, millorar el servei
que ofereix el transport públic a la comarca.
Una altra problemàtica al Vallès Oriental és la de l'habitatge. Les principals ciutats de la comarca Granollers i Mollet- veuen com el preu dels lloguers no para de pujar i, des de diversos sectors i
entitats, és constant la demanda de més habitatge social per atendre les necessitats.
La protecció del medi ambient
El medi ambient també està entre les principals preocupacions, els últims mesos lligada amb les
vies de comunicació. La comarca ha viscut diversos episodis de contaminació atmosfèrica i, des de
fa més d'un any, els veïns de la Ronda Sud de Granollers reclamen millores per evitar que la via
passi pel costat dels seus habitatges.
La gestió i conservació del patrimoni natural, amb dues àrees vitals com són el Montseny i el
Montnegre, també representen assignatures de primer ordre per a la comarca.
Per tornar a la notícia principal, amb tots els enllaços a les 42 comarques i les 10 problemàtiques,
pots clicar aquí (https://www.naciodigital.cat/noticia/179711) .
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