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Vilafranca acull una primera reunió de municipis del Penedès per
on transcorre la línia C-4 de Rodalies

Els alcaldes exigeixen un millor servei ferroviari

Aquest dilluns es van reunir a la Casa de la Vila de Vilafranca del Penedès els
alcaldes dels municipis de l’Alt i el Baix Penedès per on transcorre la línia C-4
de Rodalies RENFE, des de Gelida fins a Sant Vicenç de Calders.
Així hi van assistir l'alcalde del Vendrell, Benet Jané, el de Sant Sadurní
d'Anoia, Joan Amat, el de Santa Margarida i els Monjos, Jordi Girona, el de
Gelida, Lluís Valls, el de Subirats, Antoni Soler, el de la Granada, Joan Cols, i
l'alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, com amfitrió de la reunió. Va excusar-se
l'alcalde de l'Arboç, Joan Plana, el qual va fer constar el seu suport a les
mesures que des d'aquests municipis es volen emprendre per exigir un millor
servei ferroviari. També van assistir a la trobada el regidor d'Urbanisme del
Vendrell, Jaume Escarré, i el regidor de Mobilitat de Vilafranca, Josep Colomé.
L'objectiu de la reunió era coordinar i promoure accions conjuntes entre els
diferents municipis per exigir un servei de qualitat a la línia C-4 de Rodalies
RENFE. D'uns anys cap aquí, aquesta línia està afectada massa
sovintejadament per retards i incidències que comporten un servei deficient cap
als milers d'usuaris i usuàries del Penedès que utilitzen diàriament o de manera
esporàdica el transport ferroviari.
En la reunió es van posar de manifest les mancances en el servei tant pel que
fa a la freqüència de trens, com a la capacitat dels combois i l'estat de les
diferents estacions de la línia. També es van tractar els temes encara no resolts
d'una millor connectivitat amb la línia C-7 en direcció a Bellaterra i amb
Tarragona des de Sant Vicenç de Calders i un pla global de millora de la
infrastructura de la línia. L'increment del pas del trens de mercaderies sobretot
en horari nocturn i amb uns combois molt antics que provoquen molèsties de
sorolls i són responsables de moltes avaries que es produeixen a la línia, va ser
també
un
tema
que
es
va
sobre
la
taula.
Els alcaldes assistents a la reunió van acordar fer un recull de les demandes de
cadascun dels municipis pel que fa al servei ferroviari a fi de, en una propera

reunió, posar-les en comú per exigir-les als responsables de RENFE.
Aquesta reunió és la primera plasmació de l'acord de ple adoptat arran de
l'aprovació per unanimitat d'una moció en aquest sentit el mes de setembre
passat, presentada pel grup municipal d'ICV-EUiA.

