Adif ha finalitzat obres de millora en 10 estacions
de la línia R2 Sud
Actualment s'estan duent a terme actuacions d'aquesta mena en 5 estacions
més
22/09/2011 - LAMALLA.CAT
Adif ha realitzat o està executant obres de millora de l’accessibilitat en 15
estacions de la línia R2 de Rodalies, que discorre entre Sant Vicenç de Calders
i l’Estació de França, amb una inversió total que supera els 36 milions d’euros.
Aquestes actuacions responen al compromís del Ministeri de Foment de
realitzar inversions per a la millora permanent de les infraestructures i estacions
de la xarxa de Rodalies de Barcelona, amb l’objectiu d’oferir un servei de
majors prestacions de seguretat, accessibilitat i confort als seus clients i als
ciutadans, ha informat Foment.

En aquest sentit, l’objectiu d’Adif és que el 2012 el 90% dels viatgers a
Espanya tingui total autonomia en l’accés a les estacions. A més, gran part de
les actuacions s’emmarquen en el conveni signat entre el Ministeri, Adif i SEITT
(Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre) per a la realització
d’actuacions de millora de la xarxa ferroviària de titularitat de l’Estat a
Catalunya, en el qual s’inclouen inversions per a la modernització d’estacions i
actuacions per a la millora de línies.

Fins ara, han conclòs les obres realitzades en les estacions en tres comarques:
Garraf (Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Garraf), Baix Penedès (Cunit), i
Baix Llobregat (Platja de Castelldefels, Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat
de Llobregat). D’altra banda, es troben actualment en fase d’execució obres en
les estacions de Sant Vicenç de Calders, Calafell, Segur de Calafell (Baix
Penedès), i Passeig de Gràcia i Estació de França (Barcelonès). Està previst
que la majoria finalitzin durant el present any o a principis del 2012.
El Delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, ha visitat aquest dijous
l'estació de Calafell per verificar l'estat dels treballs.

