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 què ens trobem avui? Per què 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 davant d’un projecte que no avança i que any rere any es va
degradant.
L’estació de Sant Andreu Comtal, que avui és un infern per la manca
d'accessibilitat, ha trobat una solució. S'instal·laran 2 ascensors provisionals,
que entraran en funcionament a primers de 2018, com a mesura pal·liativa a
un dels molts greuges que des de Sant Andreu reclamem que es solucionin. No
volem mesures parcials ni caritat, volem que s'acabin les obres
definitivament, volem el projecte de l'Estació de Sant Andreu Comtal
sencer.
Necessitem l'Estació de Sant Andreu Comtal Ja!
-Per deixar de suportar el soroll dels trens que passen a cel obert.
-Per deixar d'esperar el tren a l'intempèrie.
-Per deixar de viure al costat d'unes obres abandonades que provoquen
inseguretat.
-Per poder treure les tanques que empresonen el veïnat dels carrers
Andana de l'estació i Josep Soldevila.
-Per poder gaudir del parc que ha de servir per unir Sant Andreu amb els
barris de Bon Pastor i La Verneda.
Per què aquest gran projecte no tira endavant? Si s'ha trobat una solució
provisional al problema de la falta d'accessibilitat de l'Estació, per què no es fa
res per reprendre el projecte sencer?
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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