MONTCADA I REIXAC
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La C-2 al seu pas pel nucli de Montcada. Foto: C.A.F.
El secretari d'estat de Planificació i Infraestructures del Ministeri de Foment,
Víctor Morlán, s'ha compromès amb l'alcaldessa de Montcada, María Elena
Pérez, a fer públic abans de quinze dies l'estat del procés i el calendari d'obres
per fer subterrània la línia de França de Renfe (C-2) a l'altura d'aquest municipi.
Morlán ha instat l'alcaldessa, els portaveus municipals i la plataforma cívica a
anar a Barcelona.
En el decurs d'una entrevista que es va fer dimarts a Madrid, Pérez ha explicat
que Morlán li va reconèixer les dificultats de mantenir els terminis pactats –
començar les obres el 2011–, però que li va manifestar la voluntat de Foment
de complir els compromisos adquirits el 2007.
La plataforma Tracte Just. Soterrament Total s'ha pres amb “prudència”
aquestes declaracions i no dirà res fins que Morlán fixi el calendari d'obres.
Precisament ahir, Morlán, durant la comissió de Foment al Congrés, va
anunciar que el ministeri vol estalviar-se un 22% dels costos de construcció
aplicant criteris d'eficiència –optimitzant recursos i sobreposant calendaris– i va
posar d'exemple les obres del TAV i el futur cobriment de la C-2 a Montcada. I
ahir també el BOE publicava l'aprovació de l'expedient d'informació pública i
audiència del projecte bàsic per fer subterrània la línia de França a l'altura de
Montcada. Durant la sessió al Congrés, Morlán es va comprometre a continuar
amb la posada a licitació del projecte constructiu, però sense fixar cap data.
El cobriment de la C-2 a Montcada és una reivindicació històrica del municipi i
va viure el moment més àlgid l'any 2006 amb protestes i talls de les vies del
tren. Arran de les protestes, Foment va signar un conveni en què vinculava les
obres del TAV i les de la C-2.

