Fom ent inver t eix d'urgència 1 0 0 m ilions d'euros en
Rodalies
El Govern acorda accelerar la subst it ució de les cat enàries que or iginen
molt es de les avar ies
El minist er i va anunciar la mesura a l'Execut iu cat alà en una minicimera
celebrada ahir a Madrid
El Per iódico, 25.01.07
MANUEL VI LASERÓ
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Despr és de l'enèsima crisi de Rodalies, el Govern espanyol pit j a
l'accelerador de les inversions. El Minist er i de Foment va comunicar ahir a la
Gener alit at en una minicimer a celebr ada a Madr id la immediat a posada en
mar xa d'obr es j a previst es en el pla de xoc del Govern per un import de 100
milions d'euros. L'Execut iu est à decidit a " prendr e t ot es les mesur es" que
est iguin al seu abast per què aquest es sit uacions no es t ornin a repet ir, però
demana t emps als ciut adans i a les inst it ucions perquè el pr ograma apr ovat
el mes de novembr e passat sigui plenament ef ect iu, segons va declarar a
aquest diari Jordi Prat , el comissionat f err oviar i de Foment per a l'àrea de
Barcelona.

La r eunió est ava pr ogramada amb ant elació, segons va assegurar Prat , però
va est ar en gran part marcada per l'últ im episodi de desinf or mació i
endarr eriment s viscut dimart s. A la t r obada hi van assist ir el delegat
f er roviari del Gover n per a Barcelona, Jordi Prat ; el secr et ari de Mobilit at de
la Conseller ia de Polít ica Ter rit or ial i Obres Públiques, Manel Nadal, i els
r epr esent ant s
d'Adif
i
Renf e,
així
com
la
secr et àr ia
general
d'I nf r aest ruct ur es de Foment .
PREOCUPACI Ó DEL GOVERN
Nadal va most r ar la seva preocupació per la r epet ició dels incident s i
Foment va r espondr e amb la seva disposició a admet re t ot s els
sugger iment s que per met in millorar el servei. La minicimera va donar llum
verda, per exemple, a una inversió de 14 milions d'eur os dest inat s a la
modernit zació de la cat enària en t r es t rams de Gr anollers, Mat ar ó i
Terr assa- Manr esa. Els cables d'aliment ació elèct rica dels t rens són un dels
punt s f ebles de la xarxa i l'or igen de bona part de les avaries.
NOUS TRENS
La inversió més subst anciosa, no obst ant , corr espon a la const rucció de
l'int ercanviador de Sagr er a- Meridiana, que enllaçarà una nova est ació de
Rodalies amb les línies 1 i 5 del met ro. El seu cost puj a a 60 milions
d'euros. L'Administ r ació cat alana t ambé va conèixer de primera mà que avui
ent r ar an en servei quat r e nous t r ens de Rodalies de la sèr ie Civia que
s'af egir an als quat r e primer s que es van posar en f uncionament a part ir del
mes de j uliol passat . El pr ograma de Renf e incloïa l'est r ena de 41 Civia per

a Barcelona f ins a l'any 2008, per ò el pla de xoc en va avançar l'arr ibada al
llarg del 2007. D'aquest s 41, avui Bar celona j a en t indrà vuit en circulació.
D'un import no t an elevat , però t ambé necessaris per millorar la xarxa de
Rodalies, segons Prat , són la r ef or ma de l'est ació de Mart or ell amb la
const rucció d'un int ercanviador que connect ar à amb els Ferr ocarr ils de la
Gener alit at ( nou milions) , una nova est ació amb un alt re int er canviador que
connect arà t ambé amb els FGC a Sabadell ( sis milions) i una r ef or ma a f ons
de les inst al.lacions de l'est ació de Passeig de Gràcia ( nou milions) .
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