
La Generalitat va posar a exposició pública
l’Estudi Informatiu del projecte en el qual es
defineix el traçat i les principals característi-
ques de l’obra. Actualment està en fase de
resolució de les al·legacions.

L’EENNTTEESSAA va presentar nombroses propostes
destinades a millorar el projecte i a reduir l’im-
pacte de les obres.

Soterrament de la via del tren fins Sant Quirze
L’Entesa va proposar el soterrament amb dos objectius: eelliimmiinnaarr llaa bbaarrrreerraa que representen les vies i eevviittaarr ll’’eenn--
ddeerrrroocc dd’’uunnaa vviinntteennaa dd’’eeddiiffiicciiss al barri de Gràcia que el projecte condemnava. A més, el soterrament tindria
altres avantatges:

•• MMiilllloorraarr lleess ccoonnddiicciioonnss uurrbbaannííssttiiqquueess ii ddeellss bbaarrrriiss ddee GGrrààcciiaa ii ddee
CCaann FFeeuu

•• EElliimmiinnaarr ll’’eeffeeccttee bbaarrrreerraa ii lleess mmoollèèssttiieess qquuee eell ppaass ddee ttrreenn oorriiggiinnaa
•• CCoonnssttrruuiirr dd’’uunn ppaasssseeiigg ddeess ddee ll’’eessttaacciióó ddeellss FFGGCC ffiinnss SSaanntt QQuuiirrzzee

ddeell VVaallllèèss
•• AAnniivveellllaarr eell ppaass ddee llaa RRaammbbllaa IIbbeerriiaa ii ddeell ppaasssseeiigg ddee CCaann FFeeuu
•• IInntteeggrraarr eell ppaarrcc ddeell CCaasstteellll ddee CCaann FFeeuu aa llaa cciiuuttaatt
•• CCoommuunniiccaarr aaqquueesstt ppaasssseeiigg aammbb llaa VViiaa VVeerrddaa ddeell VVaallllèèss

Recentment, llaa GGeenneerraalliittaatt hhaa ffeett ppúúbblliicc qquuee rreeccuullll llaa pprrooppoossttaa ddee
ll’’EEnntteessaa de baixar el nivell del nou traçat del tren, evitant d’aquesta
manera l’enderroc dels edificis i continuar el soterrament fins pas-
sar la Rambla Iberia. 
La notícia és positiva, però insuficient. Per aquest motiu l’Entesa va
plantejar una proposició al Ple municipal del mes de febrer instant
la Generalitat a perllongar el soterrament del tren fins Sant Quirze.
La moció va ser aprovada i ara confiem que la Generalitat faci efectiva
la voluntat del Consistori. 

L’ENTESA continuarà treballant per aconseguir 
el total soterrament del tren 
i la creació d’un nou passeig

L’ENTESA treballa per la ciutat
Perllongament del Ferrocarrils de la Generalitat

abril de 2007

El perllongament dels FGC és un projecte de gran importància pel futur de Sabadell i de la
comarca. Ha de servir per comunicar millor la ciutat i guanyar una major connectivitat amb
altres municipis. També és una oportunitat per millorar urbanísticament la ciutat.
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croquis del traçat que proposa la Generalitat



LL’’EENNTTEESSAA pprrooppoossaa rreeppllaanntteejjaarr eell ttrraaççaatt ii llaa ccoonnssttrruucccciióó dd’’uunneess nnoovveess
iinnssttaall··llaacciioonnss ddee CCIIPPOO..
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La nova estació del Passeig de la Plaça Major, a 25 metres de fondària,
afectarà el centre històric de la ciutat i comportarà molts mesos d’o-
bres. La construcció d’un aparcament soterrat sobre l’estació augmen-
tarà encara més la durada de les obres.

LL’’EENNTTEESSAA pprrooppoossaa uubbiiccaarr ll''aappaarrccaammeenntt ssootteerrrraatt aall ssoollaarr mmuunniicciippaall
eennttrree eellss ccaarrrreerrss ddee llaa CCrreeuueettaa ii ddee SSaanntt JJoosseepp ..
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L’estació de la Creu Alta afectarà les dependències del CEIP Creu Alta.

LL’’EENNTTEESSAA pprrooppoossaa rreeuubbiiccaarr ll’’eessttaacciióó aa ll’’EEiixx MMaacciiàà

La ubicació de la nova estació a l’interior de la Plaça Espanya i sota
l’actual estació de RENFE comporta afectar tota la plaça i la interrup-
ció del trànsit de vehicles al seu voltant durant de molts mesos.

LL’’EENNTTEESSAA pprrooppoossaa ccoonnssttrruuiirr llaa nnoovvaa eessttaacciióó ddeellss FFGGCC aa llaa ppaarrtt ssuudd ddee
llaa ppllaaççaa ii ccoonnssttrruuiirr eellss aacccceessssooss aa ll’’eexxtteerriioorr ddee llaa ppllaaççaa..

El traçat previst no fa viable la seva continuïtat a Castellar del Vallès.
La construcció de la cua de maniobres i de les cotxeres afecten com-
pletament al Parc del Nord i fan inviable el funcionament del CIPO.
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LL’’EENNTTEESSAA ttaammbbéé pprrooppoossaa ccoonnssttrruuiirr dduueess ssoorrttiiddeess dd’’eemmeerrggèènncciiaa nnoovveess ppeerr ffaacciilliittaarr llaa ssoorrttiiddaa aa ll’’eexxttee--
rriioorr.. IInnssttaall··llaarr rraammppeess mmeeccàànniiqquueess ii ddooss aasscceennssoorrss ddee ggrraann ccaappaacciittaatt aa ttootteess lleess eessttaacciioonnss ppeerr ggaarraannttiirr
ll’’aacccceessssiibbiilliittaatt,, ddeegguutt aa llaa ggrraann pprrooffuunnddiittaatt ddee lleess eessttaacciioonnss..
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Cal anar més lluny !
Aquest projecte és de cabdal importància pel futur econòmic i social de Sabadell i del Vallès. 
Es tracta d’una obra amb un cost econòmic molt gran, més 320 milions d’euros, i la seva execució comportarà un
gran impacte i l’alteració de la vida de la ciutat durant de més de quatre anys.
Els beneficis i els perjudicis seran majors o menors en funció de les característiques de l’obra i en conseqüència
és necessari que el projecte respongui a les veritables necessitats de futur de la ciutat i de la comarca. Però
sobretot ha de servir per connectar millor Sabadell amb altres municipis del Vallès.
Des del primer moment l’Entesa ha reclamat un debat ciutadà ampli i transparent, per tractar totes les  propostes
que puguin millorar la plantejada per la Generalitat, com a mesura per aconseguir un projecte que respongui a les
necessitats actuals i de futur i que compti amb el màxim consens. Una d’aquestes propostes és la que ha presen-
tat SSaabbaaddeellll CCrruuïïllllaa, amb reflexions i aportacions de molt interés.  
Els responsables municipals en lloc de ser sensibles i escoltar i debatre les propostes de millora han girat l’esque-
na a aquesta possibilitat i han negat el tan necessari debat ciutadà. 
Una actitud de miopia política de l’alcalde i del seu equip, que prefereixen actuacions amb rèdits electorals imme-
diats a treballar pensant en el futur de la ciutat.

LL’’EENNTTEESSAA rreessttaarràà oobbeerrttaa aa ttootteess lleess pprrooppoosstteess ii sseegguuiirràà ttrreebbaallllaanntt ppeerr aaccoonnsseegguuiirr eell pprroojjeeccttee qquuee
rreessppoonngguuii aallss vveerriittaabblleess iinntteerreessssooss ddeell ccoonnjjuunntt ddee llaa cciiuuttaatt..

PPooddeeuu ccoonnssuullttaarr lleess aall··lleeggaacciioonnss pprreesseennttaaddeess ppeerr ll’’eenntteessaa aa wwwwww..eenntteessaa..oorrgg
abril de 2007


