El Punt, 18/01/2006
Nadal assegura que aquest any començaran les obres Abrera-Terrassa
EFEBarcelona

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques (PTOP), Joaquim Nadal, va assegurar ahir
que «acabarem el 2006» amb les obres del quart cinturó en el tram comprès entre els municipis
d'Abrera i Terrassa «si no començades, adjudicades». En una entrevista a Catalunya Ràdio,
Nadal va afirmar que al llarg d'aquest any també s'aprovarà el pla d'infraestructures del
transport, la qual cosa permetrà saber el traçat concret del quart cinturó que concep el govern
actual de la Generalitat, i que és diferent del que havia planejat el govern anterior de CiU, un fet
que a la pràctica podria comportar que la via es denominés de manera diferent. Nadal també es
va mostrar confiat que el govern espanyol anunciarà aquest mes de gener la construcció del
tercer carril de l'autopista AP-7 a les demarcacions de Tarragona i Girona, i la gratuïtat del
peatge de Mollet del Vallès, «una reivindicació històrica». Sobre l'arribada del tren d'alta
velocitat a Barcelona, el conseller va mostrar-se «absolutament convençut» l'AVE arribarà a
l'estació de Sants el 2007 i el 2009 a la frontera francesa. «Pot haver-hi algun desfasament pel
que fa al funcionament ordinari de l'arribada a Sants, però estic convençut que tal com estan
signats ja tots els convenis, el recorregut fins a Sants està garantit», va apuntar Nadal. D'altra
banda, el conseller d'Obres Públiques de la Generalitat va tornar a carregar contra l'anunci de la
companyia aèria Iberia de reduir el nombre de vols a l'aeroport del Prat, una decisió que va
qualificar d'«error tàctic i polític». Segons Nadal, «és molt evident» que tots els vols que deixi
buits Iberia, «si els deixés, els ocuparien altres companyies, de baix cost o no». «La por que
Iberia expressa respecte a les companyies de baix cost indica una debilitat empresarial» que no
es pot permetre, tenint en compte els antecedents de la companyia, i que «no s'hauria de
perdonar», va manifestar Nadal.
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