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Foment inverteix 2,7 milions en 52
estacions, 41 de la xarxa de Rodalies
26/08/09 02:00 - Barcelona - el punt
El Ministeri de Foment invertirà 2,7 milions d'euros en la millora de 52 estacions
de Catalunya, de les quals 41 formen part de la xarxa de Rodalies de Renfe. Es
tracta de setanta projectes de millora de petita i mitjana envergadura que
formen part del programa de conservació i seguretat de la xarxa convencional
de ferrocarril, inclòs en el fons especial de l'Estat per a la dinamització de
l'economia i l'ocupació. Les obres inclouen des de l'adequació i rehabilitació
d'edificis de viatgers fins a la millora de l'accessibilitat, passant per la
instal·lació de marquesines, la construcció de nous tancaments, obres
d'urbanització dels entorns, nous sistemes d'informació als viatgers, a més de
la reparació i renovació d'elements i equips de les instal·lacions ferroviàries. De
les 41 estacions de Rodalies que formen part d'aquest paquet de projectes,
dotze estan situades a la línia entre Barcelona i Puigcerdà; vuit, en la línia entre
Barcelona i Manresa; vuit més, en la línia de Barcelona a Granollers i Maçanet;
cinc, en la línia de Barcelona a Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de
Calders; quatre, en la línia de Barcelona a Mataró i Maçanet; dues al tram
ferroviari entre Castellbisbal i Mollet del Vallès, així com dues situades a
Barcelona: Torre Baró i Montcada Bifurcació. De les altres onze estacions, cinc
estan situades a les comarques gironines i sis, a les tarragonines, a les línies
de València i Lleida.
LES ESTACIONS
Sabadell Centre
Sabadell Sud
Viladecavalls
Vacarisses
Vacarisses-Torreblanca
Terrassa
Monistrol de Montserrat
Manresa
Sant Cugat del Vallès
Rubí
Montcada Bifurcació
Cabrera de Mar
Montgat
Santa Susanna
Malgrat de Mar
Sant Joan Despí
La Granada
Sant Sadurní d'Anoia
L'Arboç

El Vendrell
Granollers Centre
Sant Celoni
Les Franqueses
Cardedeu
Gualba
Llinars
Montcada i Reixac
Mollet-Sant Fost
Canovelles
Mollet-Santa Rosa
La Garriga
Parets del Vallès
Santa Perpètua
Montcada-Ripollet
Torre Baró

