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Vila-real se suma al Consell per reclamar la liberalització de l'AP-7 i inclourà en el pla...
jueves, 18 de mayo de 2017

El regidor col·laborador de Territori, Álvaro Escorihuela, ha participat aquesta setmana en la reunió convocada per la
Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per reclamar al Ministeri de Foment garanties de la
reversió de l'autopista AP-7 en 2019 i començar a treballar en el pla d'accessos a una infraestructura que està cridada a ser,
una vegada liberalitzada, "un eix vertebrador fonamental de la província". En aquest pla d'accessos, Vila-real inclourà
l'enllaç directe a l'AP-7 des de la carretera CV-20.
"Es tracta de reivindicacions històriques del nostre municipi -tant la gratuïtat de l'autopista com la creació d'un accés
directe des de la carretera d'Onda-, que hem traslladat amb declaracions institucionals al Govern d'Espanya en multitud
d'ocasions. Davant el silenci de l'Executiu central, afortunadament, per fi comptem amb un Consell que escolta i atén
les necessitats de Vila-real", assenyala Escorihuela. "Comptar amb un accés directe des de l'àrea industrial de la
carretera d'Onda amb l'eix que connectarà de nord a sud la província és fonamental per a les nostres indústries i la
nostra economia. El suport de la Generalitat en aquesta matèria és un exemple més que aquest Govern autonòmic sí es
preocupa per les necessitats reals dels municipis i per Vila-real, com ja ha demostrat, en matèria d'infraestructures, amb
el desbloqueig d'un altre eix fonamental per a la nostra economia com és la ronda Sud-oest", agrega l'edil.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=42431&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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