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Aymamí renunciarà al soterrament de la via per una
bona estació nova
L’alcalde d’Igualada diu que l’important és complir els objectius de treure
la via del mig d’un barri, apartar-la de l’escola i que no talli el trànsit

Aymamí renunciaria al soterrament de la via per desencallar el tema del pas a
nivell
L’alcalde d’Igualada està disposat a renunciar al soterrament de la via dels FGC, que
és la seva posició oficial, si la Generalitat trasllada l’estació a un indret que
aconsegueixi els mateixos objectius
X. D.
Igualada
L’alcalde d’Igualada, Jordi Aymamí, va afirmar ahir que el govern municipal estaria
disposat a renunciar al soterrament de la via dels FGC, que és encara la seva
demanda prioritària, si s’arribava a un acord amb la Generalitat per traslladar l’estació
a un nou emplaçament que solucionés els problemes de l’actual.
Segons Aymamí, l’indret de l’antiga piscina Recasens, a pocs metres de l’actual
estació i a l’altre costat de l’avinguda de Montserrat, «podria seria l’indret més
adient».
Aymamí va anunciar ahir que, d’acord amb les converses que mantenen el seu
Ajuntament i els responsables empresarials i polítics dels Ferrocarrils de la Generalitat,
aviat es farà pública una convocatòria per contractar la redacció d’un estudi que
analitzi la viabilitat de canviar de lloc l’actual estació del passeig de Verdaguer.
Segons l’alcalde, aquest nou emplaçament seria acceptable si complia les tres
mateixes condicions que han mogut l’Ajuntament a definir-se sempre a favor del
soterrament: que la via deixi de trencar un barri de la ciutat, com és el del Sant Crist;
que eviti el pas dels trens a tocar l’escola Gabriel Castellà; i que deixi d’interrompre la
circulació per l’avinguda de Montserrat amb el pas dels trens.
«La nostra alternativa continua sent el soterrament, però no perquè ens agradin
els trens soterrats, sinó perquè és una opció que compleix les tres condicions
esmentades », va afirmar l’alcalde. «Si se’ns proposa una reubicació que
compleixi les tres condicions, ho hauríem de valorar en el ple municipal i que els
grups polítics s’hi pronunciessin, però el govern ho veuria en positiu pel fet
d’haver complert els seus objectius».
D’altra banda, Aymamí va anunciar que el diumenge 18 d’aquest mes es reasfaltarà i
es canviarà la senyalització del pas a nivell per fer-lo més segur, fet que implicarà tallar
la circulació durant tot el dia, i que es negocia que una part dels nous trens que han de
circular d’aquí a uns mesos siguin semidirectes per arribar abans a Barcelona.

