
'Hi guanya Barcelona, hi guanya Catalunya' 
 

El Govern central demostra el seu compromís amb la ciutat amb el 

desbloqueig del túnel Sants-Sagrera 

 

JORDI HEREU 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13.01.08 

 

L'anunci del Govern espanyol d'adjudicar en el transcurs dels propers 

dies les obres del túnel que enllaçarà l'estació de Sants amb la de la 

Sagrera és realment una molt bona notícia, de la qual em sento satisfet. 

Aquesta és una decisió coherent i totalment indispensable per a 

Barcelona i per als seus ciutadans. També ho és per a l'àrea 

metropolitana i per al conjunt de Catalunya. Aquesta continuïtat de l'Alta 

Velocitat a Barcelona significa un salt endavant per completar la xarxa 

ferroviària de la ciutat i la del seu entorn i ens adreça sense interrupcions 

cap a la frontera amb França. A més a més, ens permetrà doblar la 

capacitat del servei de Rodalies, un objectiu realment urgent i ineludible. 

 

LA UNIÓ de Sants amb la Sagrera possibilitarà, d'una banda, assegurar la 

construcció de la nova estació intermodal de la Sagrera i aquest és un 

equipament imprescindible que esdevindrà un centre neuràlgic de 

comunicacions de primer ordre. I de l'altra, que puguem crear i construir 

ciutat. 

 

Amb la perspectiva d'una adjucació imminent, com a alcalde reitero a la 

resta d'administracions l'oferiment per treballar plegats en l'execució i el 

seguiment de les obres des d'una òptica de codecisió i de 



corresponsabilitat. Cal recuperar la confiança en l'obra pública de 

qualitat. 

 

Aquesta connexió ferroviària passarà a sumar-se als quatre túnels que ja 

s'estan construint a hores d'ara al subsòl barceloní. Serà una obra 

complexa però vetllarem perquè es faci amb plenes garanties. Per al 

procés de supervisió estem oberts a la col.laboració del teixit associatiu, 

social i empresarial de la ciutat. A tots els demano que s'integrin a les 

comissions de seguiment, perquè treballem plegats, des del diàleg i 

l'entesa. 

 

AMB AQUESTA decisió el Govern espanyol ha demostrat clarament el seu 

compromís amb Barcelona, contribuint als interessos generals de la 

ciutat. Ha guanyat la proposta que fa anys va ser consensuada per totes 

les administracions, s'ha reafirmat una proposta de Govern, deixant 

enrere altres subhastes d'idees amb finalitats electoralistes. El Govern de 

José Luís Rodríguez Zapatero l'ha encertat plenament deslligant els grans 

projectes estratègics del joc electoral, una mostra de sensibilitat envers 

el progrés i l'ambició de futur de la nostra ciutat. Barcelona hi guanya i 

també Catalunya i el conjunt de l'Estat. 


