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La Coordinadora pro Soterrament demana als caps de FGC que
experimentin el viatge
■
REDACCIÓ/Igualada
La Coordinadora pro Soterrament informa que ja són vora 8500 persones les que han
signat demanant el soterrament del pas a nivell i les vies fèrries al seu pas per
Igualada i Vilanova del Camí.
Recorda que tots els partits polítics de l’Ajuntament d’Igualada pensen que és la millor
polució, i han defensat l’obra aprovant una moció en ple municipal. Tots els partits
polítics de Vilanova del Camí també recolzen la idea, i també han presentat una moció
per reclamar el soterrament immediat. La Coordinadora es pregunta: «Si tot això és
així, perquè desde la Generalitat segueixen insistint en el Tren-Tram? Només
faltaven les declaracions del Sr. Teo Romero, que si be totalment legítimes per el
seu Ajuntament, obren una nova opció a les moltes ja existents».
Segons la coordinadora, «la polèmica segueix oberta, el temps passa, i molt aviat
arribaran trens cada 20 minuts a la ciutat d’Igualada, sense que ningú hagi posat
solució al pas a nivell i les sis baixades de barrera a l’hora. Els veïns afectats ja
fa anys que criden i ara és difícil posar remei al problema. Tothom i diu la seva, i
cada proposta és més bèstia que d’anterior». Segons la Coordinadora, «si amb
aquestes signatures, no aconsegueixen que els escoltin, «haurem de donar la
raó a aquells que no voler ni acostar-se a les urnes, perquè, diuen, hi hagi qui
hagi al poder, sempre acaba fent el què vol sense escoltar la veu, ni les
necessitats reals del pobl.. Això és juntament el que s’està fent desde
Ferrocarrils de la Generalitat».
Igualada i comarca, segons l’ens, necessita un tren ràpid a Barcelona,un tren amb un
recorregut que no posi en perill els habitants ni ocasioni molèsties innecessàries. «Un
tren modern, del s.XXI, que no necessiti passos a nivell amb barrera en tot el seu
traçat, que son tercermundistes. Si per aconseguir això hem de canviar de idea,
que vingui qui hagi de venir i en parlarem». Proposa a qui pren les decisions que
agafi el tren a Plaça Espanya, rellotge en mà, i gaudeixi del viatge fins a Igualada «tot
pensant què deu ser haver d’utilitzar aquest medi de transport diàriament, per
anar a treballar o estudiar per exemple» .Quan hagi passat pas a nivell, «que baixi
del comboi i ens demostri aquí, a casa nostra, i davant de l’estació de
ferrocarrils actual, que el que ells volen fer és millor del que nosaltres
proposem».
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