Nota de premsa
Terrassa, 22 d’octubre de 2015

Els ajuntaments de Terrassa i Rubí uneixen forces
per a la millora de les insfraestructures del territori
Crearan un grup de treball per aconseguir avenços d’interès comú per als dos
municipis, com la supressió del peatge de les Fonts

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’ha reunit avui a l’Ajuntament de Rubí amb
l’alcaldessa d’aquesta localitat, Anna Maria Martínez, per tractar diversos temes
relacionats amb l’estat de les infraestructures de la comarca. De la trobada ha sorgit
la proposta de creació d’un grup de treball estable d’infraestructures i espais naturals
per tal de tractar temes d’interès comú per a ambdós municipis.
Entre les reivindicacions que els ajuntaments de Terrassa i Rubí plantegen de
manera conjunta destaca la reclamació de gratuïtat del peatge de les Fonts, que
ambdues administracions locals veuen com un greuge per als veïns i veïnes dels
dos municipis, una barrera que perjudica greument la mobilitat a la zona, que suposa
un fre per al desenvolupament econòmic del territori i un gran perjudici econòmic per
al teixit productiu de la comarca.
Altres aspectes que s’han tractat en la reunió i que seran prioritaris per al nou grup
de treball creat pels ajuntaments de Terrassa i Rubí són la demanda de l’increment
de les freqüències dels trens dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per tal
de garantir un millor servei als usuaris i usuàries d’aquestes localitats, més tenint en
compte l’increment del número de persones que fan servir els FGC amb la creació
de tres noves estacions a Terrassa; la millora d’accessos entre Terrassa i Rubí al
barri de Can Palet de Vista Alegre; el manteniment i millora a la riera de les Arenes; i
la gestió ambiental coordinada de l’espai de la Serra de Galliners, protegit pel Pla
Territorial Metropolità de Barcelona, que forma part del corredor biològic que
connecta el massís de Sant Llorenç del Munt i Collserola.
Abans de l’inici de la reunió, l’alcalde de Terrassa ha signat al Llibre d’Honor de
l’Ajuntament de Rubí.
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