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Sitges vol que la via del tren estigui soterrada el 2015
La millora permetria recuperar 48.000 metres quadrats de terreny
MARISOL GARCÍA
SITGES
L'Ajuntament de Sitges ha fet públic un estudi per cobrir la via del tren. Aquest és el primer
pas d'un gran projecte amb l'objectiu d'eliminar la barrera arquitectònica que suposen els
quatre quilòmetres de vies que parteixen la ciutat en dues meitats. Amb aquesta operació,
Sitges recuperaria uns 48.000 metres quadrats de superfície, en què l'ajuntament preveu fer
un passeig amb un carril bici. L'actual equip de govern (PSC, ERC, ICV, UDC i Acció per
Sitges) vol que el projecte sigui una realitat d'aquí a 10 anys.
La proposta va ser aprovada provisionalment en el ple celebrat el dia 12 amb la unanimitat
de tots els grups polítics, incloent-hi el PP i CDC, a l'oposició. Ara ha d'obtenir el
beneplàcit del Ministeri de Foment.
EXEMPLE
El soterrament comprendria el tram que hi ha entre la Marina de l'Aiguadolç i la zona del
Vinyet, a l'altura de l'avinguda de Navarra. Inclou també millores a l'estació de Renfe, on es
mantindria l'edifici, i es guanyaria com a mínim una entrada més pel passeig de Vilafranca.
L'alcalde, Jordi Baijet (PSC), ha explicat que les obres "seran, per damunt de tot, un
exemple de territorialitat i paisatgisme que millorarà la qualitat de vida del municipi". Unes
declaracions que comparteix Jordi Fuster, director del projecte urbanístic. Amb el
document ja aprovat, el setembre vinent es crearà una comissió de seguiment. Baijet ha
precisat a més a més que, donada la complexitat que presenta aquesta intervenció,
l'ajuntament crearà un departament específic per treballar en equip. El consistori ja ha
iniciat converses amb el Ministeri de Foment perquè avaluï la viabilitat de la proposta,
valorada en 174 milions d'euros.
CDC, un dels partits més crítics amb la revisió de pla general, hi ha mostrat la seva total
conformitat. "Nosaltres aprovem l'estudi presentat, però som conscients de les dificultats
que suposa. Ara s'ha fet un pas, però encara queda molta feina per fer i no abaixarem la
guàrdia", ha precisat la regidora de CDC, Vinyet Lluís.
FAVORABLE
També s'ha mostrat a favor de l'estudi de soterrament l'entitat Salvem Sitges. Un dels seus
representants, Francesc Roscalleda, ha confirmat el vistiplau de l'entitat "al pla del qual
encara queda molt camí per recórrer".
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