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CiU diu que el Tren Tram ha d'anar acompanyat d'un
compromís per la mobilitat
Per a Alexis Serra el projecte s'ha de desenvolupar en paral·lel a la millora de la
línia de la Renfe i ha de tenir en compte altres elements que incideixin en la
millora del trànsit manresà CiU està satisfeta que el projecte del Tren Tram tiri
endavant però vol "alertar el govern municipal" que aquesta opció obliga,
encara més, a les forces polítiques de la ciutat a arribar a un pacte per a la
mobilitat per a que un element com el Tren Tram no empitjori més el trànsit
urbà a la ciutat.
Per al portaveu del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Manresa, Alexis
Serra, aquest compromís ha de tenir en compte tots aquells elements sensibles
de modificació a partir del desenvolupament del projecte, així com l'adequació i
millora del transport públic convencional, la previsió d'aparcaments dissuasoris,
l'ordenació del trànsit tenint en compte la nova instal·lació,... És per això que
des de la formació nacionalista s'insta al govern de Manresa a arribar a un
"pacte" com més ampli possible, millor, i que es "consulti als diferents agents
implicats" de manera que el Tren Tram acompleixi la seva funció des del primer
dia.
CiU també recorda que l'anunci del Tren Tram "no pot restar prioritat a la
millora de la línia de Renfe fins a la capital catalana" i que s'ha de continuar
insistint i controlant que les modificacions en el traçat del tren per a la millora
dels temps de trajecte no "s'oblidin" en favor de la infraestructura bagenca. Des
de la formació nacionalista també s'ha volgut incidir en que hi ha diverses obres
necessàries per desplegar el Tren Tram que depenen del Ministerio de
Fomento com per exemple "l'adequació de l'estació del Nord" als nous usos
que haurà de donar servei.
Hi ha molts elements a tenir en compte, segons CiU, com l'aparcament a la
zona del Congost, i "cal que es tinguin previstos i estudiats" per a que Manresa
no empitjori, encara més, quant a mobilitat.

