Nota de premsa
Terrassa, 26 de setembre de 2014

L’alcalde de Terrassa espera que l’anunci fet pel
conseller Vila sobre els FGC sigui el definitiu
El conseller ha dit avui que el metro de Terrassa entrarà en servei a l’estiu

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat el seu desig que l’anunci fet avui
pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, sobre l’entrada en servei del
perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat, sigui el definitiu. El conseller ha dit
avui, durant una visita a la nova estació de FGC de Vallparadís, que les obres
finalitzaran a la primavera i que les tres noves estacions entraran en servei a l’estiu.
“Després dels successius ajornaments que ha patit la data de finalització
d’aquest projecte tan important per a la ciutat, vull pensar que aquest cop serà
veritat i que no hi haurà més entrebancs”, ha dit Ballart després de la visita.
L’alcalde, a més, ha afegit que “un cop acabin les obres, l’Ajuntament de
Terrassa farà el seguiment de tot el procés de posta en marxa del servei per
garantir que els trens circulin el més aviat possible”.
Tot i la prudència pels successius retards en les obres, iniciades fa més de deu
anys, Ballart ha celebrat la proximitat de l’entrada en servei del perllongament, del
qual ha dit que “permetrà a Terrassa disposar d’una veritable xarxa de metro, el
que suposarà una revolució per a la ciutat”.
La visita de les autoritats a l’estació ha coincidit amb l’acte de presentació de l’acord
entre FGC i MútuaTerrassa pel qual l’entitat sanitària ocuparà part de l’edifici. En
aquest sentit, l’alcalde ha fet èmfasi en el valor estratègic de l’estació de Vallparadís,
que “constitueix una aposta fonamental per una mobilitat sostenible i
responsable, que lligarà quatre àmbits fonamentals: el conjunt sanitari de la
plaça del Doctor Robert, el campus universitari, el parc de Vallparadís, i el
conjunt monumental format per la Seu d’Ègara, el Castell Cartoixa, el Museu
Tèxtil i la Casa Baumann, conferint una nova centralitat a la ciutat”, ha dit
Ballart. L’alcalde ha destacat també que l’estació suposarà “una millora en
l’accessibilitat del Parc de Vallparadís, millorant encara més un espai públic
que ja destacava per disposar de nombrosos itineraris sense barreres
arquitectòniques”.
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Abans de visitar l’estació, Jordi Ballart ha rebut aquest matí Santi Vila a l’Ajuntament
de Terrassa. El conseller ha saludat els representants dels grups municipals i ha
signat al llibre d’honor de l’Ajuntament de Terrassa. A continuació l’alcalde i el
conseller s’han reunit a l’alcaldia per a tractar diferents questions relacionades amb
les infraestructures, la mobilitat i la sostenibilitat a la ciutat.
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