Ajuntament de Sitges, 12/06/2009

L’estudi pel soterrament de la via del tren, a punt d’adjudicar-se

L’alcalde de Sitges, Jordi Baijet, i el Ministre de Foment, José Blanco,
continuen amb les negociacions pel soterrament de la via del tren.
El projecte pel soterrament de la via del tren continua a bon ritme. L'alcalde de
Sitges, Jordi Baijet, i el ministre de Foment, José Blanco, han mantingut una
trobada, en el marc del Cercle d'Economia, per avançar amb aquest important
projecte estratègic de la vila.
En les mateixes jornades, el secretari d'estat d'infraestructures, Victor Morlán,
va anunciar que el procés de licitació es troba en la part final, ja que en els
propers dies es procedirà a adjudicar l'estudi.
De moment ja s'ha creat la comissió de seguiment que s'encarregarà de tirar
endavant la integració ferroviària. La comissió està formada per un regidor de
cada grup municipal, el director de l'Àrea de Territori i l'Agència de disseny i
desenvolupament de Sitges, un representant de la Plataforma pel Soterrament,
un del Gremi d'hostaleria de Sitges i un de la Fundació Metròpoli, així com
també es comptarà amb un procés de participació ciutadana.
El soterrament va començar a dibuixar-se entre l'Ajuntament, el Ministeri de
Foment i la Generalitat de Catalunya, sota la necessitat d'acabar amb la
històrica divisió que pateix el municipi per la via del tren, millorar el medi
ambient urbà i l'accessibilitat al servei ferroviari dels ciutadans de Sitges.
L'estudi fet per Barcelona Regional proposava soterrar la via del tren en un radi
de 3 km que compren la zona de Terramar fins al port d'Aiguadolç, el que
representaria recuperar un espai de 44.000 km2. EL projecte del soterrament
ha coincidit amb el del tren orbital, el que suposa que Sitges podria situar-se
com un dels municipis més ben connectats de Catalunya.
La trobada, entre l'alcalde, el ministre i el secretari d'estat d'infraestructures, ha
representat fer un pas més en aquest important procés, i properament l'alcalde
viatjarà a Madrid per tal continuar treballant amb un dels projectes estratègics
més importants de la vila, que canviarà la fisonomia de la vila.

