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Foment assumirà la línia orbital de
tren, que costarà uns 4.000 milions
Blanco anuncia els estudis pel 2010 i diu que es farà «com més
aviat millor»
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Blanco va presentar ahir a l'estació de França el Pla de Rodalies acompanyat
de l'alcalde Hereu i el conseller Nadal. Foto: EFE.
El nou ministre de Foment, José Blanco, ha transformat d'idea en promesa la
línia orbital ferroviària del Garraf al Maresme a través del Vallès. Ahir, en la
seva nova vinguda a Barcelona, aquest cop per presentar en societat el pla de
rodalies, anunciava que el ministeri executarà amb els seus diners aquesta
infraestructura faraònica i no la deixarà només com un projecte amb els estudis
fets pel 2015 com estava previst. L'obra trenca el sostre dels 4.000 milions
d'inversió a rodalies.
Un altre pas en l'escenificació del canvi de relacions de l'Estat amb Catalunya
per l'arribada al govern de Zapatero dels pesos pesants del PSOE, José Blanco
i Manuel Chaves. Primer va ser l'acord de traspàs de rodalies amb la
possibilitat que la Generalitat es quedi la divisió catalana de Renfe i, després,
l'acord per pagar la gran estació futura de la Sagrera. En tercer lloc, Blanco
també va apuntar-se el desbloqueig de la nova línia de rodalies a les T1 i T2 de
l'aeroport del Prat, que el ministre ha promès que es construirà sota les pistes i
que es posarà a licitació abans que acabi l'any. I no hi ha tercera sense quarta:
una inversió de 4.000 milions per modernitzar les rodalies de Barcelona fins a
l'any 2015 no era poca cosa però tenia el problema que el pla de Madrid en
costarà al voltant de 5.000, un argument fàcil per al greuge permanent. Doncs
Blanco vol també fer saltar la banca en aquest cas o, almenys, fer-ho veure. El
pla de rodalies només preveia que la línia orbital ferroviària entre Vilanova i la
Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró tingués els
estudis fets el 2015, però ahir el ministre anunciava que impulsarà «com més
aviat millor» aquest projecte i que els estudis es començaran a redactar l'any
vinent. Això suposarà una inversió addicional de 4.000 milions però no es pot
definir avui ni el cost ni el calendari per «la complexitat del seu traçat» –només

cal recordar que s'hauran de construir dos túnels per salvar la serralada
prelitoral entre Vilanova i Vilafranca i entre Mataró i Granollers. El PSC ja
s'encarregava de recordar ahir mateix que, amb aquesta obra, la inversió a
rodalies superarà de llarg «els 5.000 milions que reclama CiU». La primera
estimació del govern de la Generalitat és que aquesta infraestructura pot
costar, sola, al voltant de 4.000 milions. També és veritat, però, que el ministre
manté que, fins al 2015, s'invertiran a rodalies els 4.000 milions previstos del
pla. És a dir, que la línia orbital es podria començar abans però sense que això
suposi doblar la inversió a rodalies els propers sis anys. CiU i el PP qualifiquen
la vinguda de Blanco d'«acte d'autobombo» i de «visita d'aparador» i ICV la
considera «decebedora».

