El Punt, 08/06/2006
Les obres per fer subterrània la via de Renfe a Sant Feliu començaran el
2007 i costaran 60 milions

R.M.B.. Sant Feliu de Llobregat

Després de 25 anys de reclamació, l Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat està a punt de
firmar el conveni amb el Ministeri de Foment i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques (PTOP) per fer subterrània la via de Renfe al municipi, d 1,8 quilòmetres. Dijous de
la setmana vinent l alcalde de Sant Feliu, Juan Antonio Vázquez, el conseller de PTOP,
Joaquim Nadal, i la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, signaran el document que recull
l aportació que farà cada administració per sufragar el cost de les obres, 60 milions d euros.
Es preveu que els treballs començaran a finals del 2007 i que estaran enllestits el 2010.
Foment aportarà el 50% de la inversió prevista, l Ajuntament n assumirà un 30% i la
Generalitat, el 20% restant. Segons que va assenyalar ahir l alcalde de Sant Feliu, el conveni
ha estat possible per l aportació de la Generalitat, que al principi s havia mostrat reticent a
participar en les obres i ara hi aportarà un 20% i, a més, el cost de la urbanització de la
superfície. La desaparició de la via deixarà lliure un espai 40.000 metres quadrats, la
urbanització del qual costarà 18 milions d euros i serà finançat per la Generalitat amb motiu
de la prolongació del Trambaix a Sant Feliu. Al municipi hi són previstes dues noves parades
de tramvia, una al centre, al costat de l estació de Renfe, i una altra al barri de Can Caldersla Salut. Vázquez va assenyalar que l aportació de l Ajuntament de Sant Feliu, de 18 milions
d euros, sorgirà de l operació urbanística que es desenvoluparà a l espai alliberat de la via.

Cost del projecte - 60 milions per fer subterrània la via i 18 per urbanitzar la superfície.

Àmbit d actuació - 1,8 quilòmetres de via i 40.000 metres de superficie

Calendari - El 2006 es redactarà el projecte i s adjudicaran les obres. Els treballs començaran el 2007 i
acabaran el 2010. Al cap de 18 mesos s urbanitzarà la superfície.
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