El Punt, 13/05/2006
Vallès. Veïns de Montcada exigeixen a Foment terminis clars per fer
subterrània la C2
La plataforma, que ja té 12.000 adhesions, vol que el ministeri es pronunciï abans de finals de
juny
CARLES ALUJU FERRER. Montcada i Reixac

Després que a mitjan abril el Ministeri de Foment accedís a fer subterrània la línia de França al
seu pas pel nucli urbà de Montcada però en desvinculés l execució al calendari del traçat del
TGV, ara la plataforma ciutadana Tracte Just, Soterrament Total exigeix al ministeri que abans
de finals de juny exposi uns terminis concisos per fer aquesta obra. Si bé veuen difícil que les
obres comencin durant l últim trimestre d aquest any coincidint amb les del TGV , els veïns
confien que redactar el nou projecte de la C2 no s allargui els 43 mesos que proposa Foment,
sinó els 17 o menys que defensen els
tècnics de l Ajuntament.
L última assemblea de la plataforma,
que es va fer dijous a la nit, va decidir
donar de marge fins a finals de juny
perquè Foment exposi per escrit els
terminis per fer subterrània la C2. El
portaveu de la plataforma, Jaume
Relat, ha explicat a El Punt que «si la
concreció de dates que faci Foment és
acceptable, la plataforma la donarà
per bona». Pel que fa a la data d inici
de les obres, Relat admet que «és
pràcticament
una
utopia»
que
comencin abans d acabar aquest any.
Però des de dijous fins a finals de
juny, els integrants de la plataforma + Imatge de la primera manifestació de la plataforma, el 9 de
no abaixaran la guàrdia: dimarts març, a les vies de Renfe. Foto: C.A.F.
vinent, la plataforma es reuneix amb
el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal per recordar-li que els
cal el seu suport ; i la setmana que ve enviaran un escrit per poder-se reunir amb la
ministra Magdalena Álvarez. En aquest cas, la plataforma organitzarà autobusos per
traslladar-se a Madrid. Paral· lelament, la plataforma repartirà fullets informatius als veïns per
demanar-los que «estiguin alerta» i demanaran a l Ajuntament que les reunions que han
mantingut fins ara cada quinze dies es puguin fer setmanalment. Les trobades serveixen per
recordar al consistori que continuï pressionant Foment i els veïns també faran la mateixa
petició als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que han donat suport a les
demandes veïnals.
Pel que fa a les manifestacions de moment se n han fet dues al març amb 3.000 i 2.000
manifestants , Relat ha explicat que s esperaran fins a finals de juny per conèixer la decisió
de Foment i que en cas de no convèncer-los, les faran «més grans».
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