El Punt, 09/11/2006
Adif destina 4,3 milions a millorar la rodalia ferroviària de Barcelona i
reduir els incidents
EL PUNT. Barcelona

L'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (Adif), organisme públic
dependent del Ministeri de Foment, invertirà més de 4,3 milions d'euros en
la millora de les instal· lacions de seguretat, les vies i l'electrificació de la
xarxa de Rodalies de Renfe a Barcelona per intentar reduir al màxim els
incidents continuats dels darrers mesos arran de la construcció de la línia
del tren d'alta velocitat (TAV) a l'entrada de l'àrea metropolitana pel sud,
així com pels problemes que van causar els aiguats de setembre en el
subministrament elèctric i els dispositius electrònics de distribució de trens.
Adif ha adjudicat per 2,6 milions a l'empresa Bombardier Transportation
Spain la revisió dels equips de seguretat de la línia entre el Prat de
Llobregat i Montcada Bifurcació, que permeten regular la senyalització i
agilitzar el trànsit i que van ser subministrats per la mateixa firma.
L'empresa Agrupación Guinovart farà un manteniment addicional de la
infraestructura i les vies a les línies de l'aeroport, la C-10, i les provinents
de Tarragona, Lleida i Madrid, que coincideixen amb la C-2 i la C-4 de
Rodalies. L'organisme estatal també ha adjudicat a l'empresa Vimac per
811.982 euros actuacions per reforçar el manteniment de l'electrificació de
la xarxa de Rodalies per millorar-ne la fiabilitat i garantir amb marges més
amplis el subministrament energètic a trens, senyalitzacions i altres
sistemes electrònics de control. Una darrera partida, superior als 191.000
euros, es destinarà a la revisió de la catenària i dels sistemes d'electrificació
de la línia entre Lleida i Sant Vicenç de Calders, una actuació que realitzarà
la firma Montajes Gavisa. La majoria de treballs es faran exclusivament de
nit i, alguns, les nits dels caps de setmana.
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