El Punt, 17/2/2006

Oposició al tramvia a Esplugues
L'Ajuntament d'Esplugues manté la seva oposició a fer passar el tramvia en línia
recta pel municipi fins a Barcelona. Aquest traçat, a través del carrer Laureà Miró,
forma part del nou sistema de transport públic al Baix Llobregat que ha presentat
el govern. L'alcalde d'Esplugues, Lorenzo Palacín, després de matisar que tota la
resta del pla els sembla «excel·lent i una gran oportunitat pel municipi i la
comarca», va insistir que en aquest punt s'hi oposa «llevat que se soterri, o el
tramvia o el pas de vehicles». Palacín va recordar que la línia de tramvia per
Laureà Miró ja estava prevista en el traçat del Trambaix que es va presentar
inicialment i que l'Ajuntament va rebutjar «perquè es tracta d'un carrer estret, amb
molt de trànsit i on no hi cap un tramvia». Quan va presentar el pla de transport
per al Baix Llobregat -que preveu una nova línia de metro i ampliacions dels
transports existents el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, ja va advertir que
aquest punt del projecte «necessita l'aprovació d'Esplugues», però hi va afegir que
el govern «confia que s'acabi acceptant». De moment, Palacín no sembla disposat
a cedir, tot i que amb aquesta proposta el tramvia passava a tenir una via simple
en lloc de la doble plantejada fins ara. Palacín també va lamentar que el govern
hagi inclòs aquest traçat en el pla «sense consultar ho» amb l'Ajuntament.
Però a banda de la línia de tramvia, el projecte de transport públic té «tot el
suport» de l'Ajuntament d'Esplugues. La resta d'alcaldes del Baix Llobregat també
van expressar ahir, de manera unànime, la seva satisfacció per l'anunci d'un pla
que redefineix la L12 projectada sota govern de CiU. Els alcaldes consideren que
la nova proposta fins i tot millora l'antic projecte. CiU no comparteix aquesta opinió
i ahir va titllar de «frívola i improvisada» proposta. El diputat nacionalista Josep
Rull va recordar que la part més important del projecte, la nova línia de metro que
ha d'executar l'Estat, «no està pactada, ni existeix un traçat definit ni un calendari
ni recursos per tirar la endavant». A més, Rull va defensar que la nova proposta és
«un pedaç» que ofereix pitjor servei que el projecte plantejat amb el govern
convergent.

