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El Vallès Occidental demana celeritat en la construcció
infraestructures
POLITICA

Els Ajuntaments del Vallès Occidental reiteren la necessitat de construir el túnel
d'Horta ferroviari i la prolongació de la línia d'Avinguda Tibidabo fins a Sant
Cugat. Aquestes infraestructures són una de les principals peticions dels
municipis de la comarca al Govern per tal de garantir la connectivitat i el
desenvolupament d'una de les zones amb més activitat econòmica i població de
Catalunya.
Segons el tinent d'alcalde de Promoció econòmica i alcalde accidental, Jordi Joly, el
túnel d'Horta ferroviari, que enllaçaria Barcelona amb Cerdanyola, i la prolongació de
la línia L7 del FGC permetria connectar la zona empresarial del Trade Centre i de
Creapolis. Joly explica què suposen aquestes infraestructures pel municipi.

JORDI JOLY
Tenim una mancança d'infraestructures i comunicacions. Com a motor s'han de fer
inversions.

De la seva banda, l'Ajuntament de Sabadell i les cambres de comerç de Terrassa i
Sabadell demanen a més que el túnel d'Horta sigui també viari.

ICV-EUiA i l'Associació Promoció del Transport Públic s'oposen a la
construcció del nou túnel d'Horta
SOCIETAT

Terrenys on és previst que acabi el túnel d'Horta
ICV-EUiA i l'Associació Promoció del Transport Públic han al·legat contra el
projecte de túnel ferroviari d'Horta. Aquest túnel, que unirà Cerdanyola,
Barcelona, Sabadell i Terrassa, és l'aposta del govern per millorar la connexió
entre el Vallès i Barcelona. ICV-EUiA ha expressat la seva oposició a la
construcció del nou túnel i PTP proposa una connexió alternativa de poc més de
dos quilòmetres al turó de Montcada.
ICV-EUiA i l'Associació Promoció del Transport Públic (PTP) s'han mostrat contraris a
la construcció de nous túnels ferroviaris o viaris entre Barcelona i el Vallès a través de
la serra de Collserola. Ara bé, mentre ICV-EUiA s'oposa a la construcció del túnel, la
PTP creu més barat i útil fer un nou pas al turó de Montcada per a la línia C4 del servei
de rodalies de Renfe.
ICV-EUiA està en contra del túnel d'Horta ja que considera que n'hi ha prou amb
habilitar una nova doble via sota el turó de Montcada que permeti trens semidirectes
cap a Sabadell, Terrassa i Cerdanyola per mitjà de la via C4. D'altra banda, la PTP
proposa com a alternativa una connexió de poc més de dos quilòmetres al turó de
Montcada per la línia C4 del servei de rodalies de Renfe.
El nou túnel ferroviari d'Horta relegarà la prolongació de la línia d'Avinguda Tibidabo
fins al Vallès Occidental. En matèria viària, el pla destaca la importància del Quart
Cinturó, ara ja anomenat Ronda del Vallès. El conseller de Política Territorial, Joaquím
Nadal, ha afirmat aquest diumenge que 'el túnel d'Horta es farà i serà només ferroviari'.
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