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Manel Nadal es compromet a fer millores a curt
termini a la línia de tren
El secretari general per a la Mobilitat es reuneix amb la plataforma
Renfe Espavila’t.
El passat dimecres 5 de maig, la plataforma osonenca Renfe Espavila’t es va
reunir amb el secretari general per a la Mobilitat, Manel Nadal, a la seva oficina
de Barcelona, per recordar-li les demandes de l’entitat arran del traspàs de
Rodalies a la Generalitat de Catalunya. La plataforma es va crear el 2006 per
demanar millores a la línia Barcelona-Puigcerdà.
“Un cop constatat que la construcció de la doble via es un projecte a molt llarg
termini, ens vam centrar en les millores que es podien fer al més aviat possible,
tenint en compte les limitacions que suposa una sola via”, expliquen des de la
plataforma. Nadal es va comprometre en els següents acords:
• Millorar la puntualitat
• Millorar el temps del recorregut (es procedirà a fer un estudi de la via actual
per tal de millorar els trams que estan en mal estat)
• Augment de les freqüències de pas (estudi per fer arribar a Vic tots els trens
que actualment paren a les poblacions de La Garriga i Granollers)
• Augment dels horaris (estudiar la possibilitat de començar el servei més
d’hora i finalitzar més tard, especialment els caps de setmana)
• Millorar el confort dels trens (possibilitat d’incorporar al més aviat possible els
nous trens CIVIA i buscar algun tipus de tren nou per als trajectes més llargs)
• Millorar les condicions de l’estació de Vic (climatització de la sala d’espera i
supressió dels degoters deguts a les passarel•les)
Les dues parts mantindran una nova reunió un cop estiguin finalitzades les
obres de l’estació de la Sagrera (mes de setembre) per tal de fer un seguiment
de tots els temes acordats.

