Ja n’hi ha prou d’enganys. El projecte de l’alta velocitat no pot estar
aturat més temps
El projecte de l’AVE a Sant Andreu - la Sagrera és un dels més ambiciosos de la dècada
passada a la ciutat de Barcelona. Es va pensar com un gran projecte de reurbanització
tant de la platja de les vies com dels diferents sectors que les vorejaven. El projecte
pretén connectar dos districtes separats per una gran trinxera des de fa molts anys.
Pretén revaloritzar un gran espai que havia quedat a l’esquena dels veïns. Pretén enfortir
lligams entre la Trinitat, Baró de Viver, el Bon pastor, Sant Andreu, Verneda alta, la
Sagrera, Navas i el Clot. Pretén també fer arribar, de veritat, el tren d’alta velocitat a
Barcelona; de trobar una nova centralitat al nord de la ciutat. Pretén construir un nus de
comunicacions molt ambiciós, connectant tren, bus, metro ... Pretén fer més ciutat dins
de la ciutat, amb un gran parc, nous habitatges i equipaments.
Podríem parlar molt sobre “el com” es va redactar aquest projecte; sobre “el qui” l’havia
de pagar; sobre “el quan” es va pensar, en un moment de creixement urbanístic
monstruós. Però pensem que ara no és el moment de lamentar-se, sinó de tirar endavant.
I cal fer-ho sense subterfugis i amb honestedat, no com es desprèn del Protocol
d’Intencions signat per l’alcalde.
Avui tenim sobre la taula un projecte que inclou: una estació de tren d’alta velocitat i de
rodalies a la Sagrera, una estació d’autobusos, la cobertura de 4 quilòmetres de vies, un
parc de 40 hectàrees, una estació de rodalies a Sant Andreu, uns vials segregats des del
nus de la Trinitat a l’Eixample, la reurbanització de diferents sectors (Prim, entorns de
l’estació, Can Portabella, Renfe-Tallers, la Maquinista) i la construcció d’un bon grapat
d’equipaments (llar d’infants, centre per joves, ...).
Des de fa més de dos anys, dia a dia anem veient com aquest projecte es va ensorrant.
Cada una de les seves peces ha anat sent escapçada una rere l’altra. Els projectes
urbanístics ja ningú es planteja portar-los a terme; les obres porten 2 anys aturades;
l’estació de rodalies de Sant Andreu està patint el tercer retall pressupostari; l’estació de
la Sagrera ha perdut un vestíbul, un pàrquing, i sobretot, la consideració d’estació
central; l’estació de busos ningú sap qui la ha de pagar; i del parc ja no se’n parla. I tot
això ve acompanyat de polítics que no volen explicar als veïns la realitat per a no fer-los
patir.
Els veïns hem reclamant explicacions des de fa temps i només rebem respostes que no
compleixen i que ja no ens creiem. Estem farts d’excuses i d’enganys. Pensem que ja
n’hi ha prou i volem poder parlar amb interlocutors de pes. Que ens mirin a la cara i que
contestin a les nostres preguntes. Aquest és un projecte que depèn de les tres
administracions: Ministeri de Foment del Govern d’Espanya, Generalitat de Catalunya i
Ajuntament de Barcelona. I per això exigim trobar-nos amb els seus màxims
responsables.
És per això que des de les nostres Associacions de veïns ens vàrem adreçar mitjançant
una carta als màxims responsables de la Generalitat, de l’Ajuntament de Barcelona i del
Ministeri de Foment reclamant explicacions clares sobre l’estat econòmic actual del
projecte, exigint que els diners necessaris per a la execució del mateix arribin sense cap
més demora, així com demanant enèrgicament un calendari detallat de les diferents
etapes d’execució de les obres en tots els àmbits de l’actuació.

A data d’avui encara no hem rebut resposta de cap de les Institucions esmentades.
Donada la situació actual de silenci administratiu i coneixent l’estat actual de les obres,
pràcticament aturades, hem decidit des de les nostres Associacions de Veïns engegar
una sèrie d’accions informatives i reivindicatives conjuntes, començant amb aquesta
roda de premsa, amb l’objectiu d’informar als nostres Veïns i Veïnes de la dramàtica
situació en que es troba el projecte en conjunt, així com, en cas de necessitat, convocar
una protesta pública per a fer patent el desencís que tots nosaltres patim.
No volem més mentides. No volem que es repeteixin casos recents d’obres importants
que es deixen a mitges. No volem que ens encisin amb projectes fantàstics que després
no es faran realitat. No volem més presentacions solemnes de solucions que
probablement no s’executaran. No volem més paternalismes amb l’excusa de que no
s’ha de fer patir a la ciutadania. Els Veïns i Veïnes son mereixedors de saber la veritat
de les coses. No volem que l’excusa de la crisi sigui novament usada per justificar el
que veritablement es deu a una planificació errònia. Aquesta crisi la patim tots els
ciutadans sobradament; i la paguem nosaltres, com sempre.
Aquest projecte és nostre. Nostre perquè es porta a terme a casa nostra. Nostre perquè es
paga amb els nostres diners. Nostre perquè nosaltres en patim les obres. Nostre perquè
nosaltres ho necessitem. I volem que s’acabi. I que s’acabi tal i com està dissenyat.
Exigim honestedat, exigim transparència, exigim que s’ens digui la veritat.
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