Les obres de l’alta velocitat, un gran engany!
Quants anys fa que esperem el final de les obres de les vies? Qui és responsable de la situació
en la que ens trobem avui? Perquè no hi ha ningú que reconegui els errors? Com pot ser que
ningú faci res per resoldre-ho? Quants cops hem fet aquestes preguntes?
No volem oblidar el passat, però preferim mirar endavant. La situació de les obres del projecte
del tren d’alta velocitat és molt i molt preocupant. Ens trobem a mig camí d’un projecte que no
avança i que any rere any es va degradant. Amb un munt de diners consumits, que no sabem si
serviran d’alguna cosa. Deixant de banda la gran estació de la Sagrera; la resta del projecte
està en molt mal estat.
L’estació de Sant Andreu Comtal que avui és un infern per a les persones amb mobilitat
reduïda, i que incompleix totes les normatives d’accessibilitat i de seguretat, necessita una
solució. El projecte de la nova estació està encallat des de fa anys en tràmits burocràtics entre
el Ministeri espanyol, ADIF, i l’Ajuntament; mentre que la Generalitat fa anys que s’ha
desentès d’aquest projecte. I a més cal afegir-hi la trama de corrupció que, suposadament, va
desviar 6 M d'euros a les obres de l'AVE Madrid – Barcelona; investigada en la Operació
“Yogui”.
El parc que ha de cobrir les lloses i els ponts que han de connectar els barris han deixat de ser
un futur engrescador. Les estructures de formigó que omplen la trinxera de les vies s’han
convertit en un paisatge apocalíptic que separa encara més les persones que vivim als dos
costats.
I els col·lectors, vials de trànsit, estació de busos, línies de metro, equipaments, ... es troben en
la mateixa situació, o fins i tot molt pitjor.
Per què aquest gran projecte no tira endavant? Definitivament els diners no són el problema,
perquè ja estan als pressupostos. És que potser hi ha un problema de manca de voluntat?
Nosaltres pensem que se’ns està enganyant. Durant anys s’ha donat llargues als veïns i a les
entitats que els representem.
Exigim que aquest engany s’acabi d’una vegada. Que les tres administracions responsables es
posin a treballar i donin al projecte l’impuls que necessita.
Volem l’estació JA!
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