
No acceptem que s’aturin les obres, acabeu-les ja!

Entesa per Sabadell     febrer de 2012 l’Entesa informa

fem memòria
2006 •  Es publica el projecte sense debat previ a la ciutat.

2007 •   L’Entesa presenta al·legacions per millorar el projecte, en-

tre les quals evitar l’enderrocament de 19 edificis a Gràcia.

 •  S’aproven les propostes de l’Entesa de soterrar el tren fins 

Sant Quirze, fer-hi un Passeig i que el tren arribi a Castellar.

 •  S’inicien les obres. Termini de finalització: 2012.

2008 •  Es proposen mesures per minimitzar els efectes . El PSC 

s’hi oposa.

2010 •  La Generalitat allarga el termini de finalització de les obres 

fins el 2015 sense donar cap tipus d’explicació. 

 •  La Generalitat incompleix el compromís de treure a expo-

sició pública el projecte de soterrament fins Can Feu.

 •  Des de l’inici de les obres hi ha hagut una absoluta opacitat 

informativa, evitant convocar les Comissions de seguiment.

2011 •  Juliol, les obres s’aturen totalment sense cap informació.

 •  Setembre, es reinicien les obres només per finalitzar el 

primer túnel.

Diari de Sabadell 30.08.2011El perllongament dels Ferrocarrils de la Generalitat  

és un projecte estratègic per millorar la comunicació de 

la ciutat i, sobretot, per millorar les comunicacions amb el 

Vallès. Per aquest motiu l’Entesa ha fet múltiples propostes. 

Per contra, el govern municipal i la Generalitat no han 

tingut el mateix interès.

La Generalitat atura les obres
dels Ferrocarrils
sense data per reiniciar-les

El setembre de 2011 l’Entesa 
ja va denunciar l’aturada de les obres.

El conseller Recoder i l’alcalde Bustos 
HO VAN NEGAR

ELS FETS ENS dONEN LA RAó

L’alcalde Manuel Bustos ha actuat 
amb opacitat, no ha liderat el projecte 
i ha menyspreat les observacions de  
l’Entesa i d’altres entitats.

ARA NO TÉ CAP CREdIBILITAT



Can Feu

Passeig de la Plaça Major

Ca n’Oriac

Gràcia

Plaça Espanya

Parc del Nord

aturar les obres: una irresponsabilitat

Entesa per Sabadell
c. de Gràcia, 48, 1r 2a  08201 Sabadell   
info@entesa.org

Grup Municipal ES 
93 745 31 27  •  grupmunicipal@entesa.org

Visita el nostre web    www.entesa.org

L’únic que acceptem  
és el reinici immediat de les obres

No acceptem més dilacions
ni més excuses

FEBRER  2012

Fins quan estaran 
abandonats aquests 
espais?

La ciutat no té perquè 
patir les conseqüèn-
cies d’una mala gestió 
econòmica

L’aturada d’obres 
del perllongament 
dels FGC no respon 
només a un proble-
ma de finançament, 
sinó que és conse-
qüència d’una polí-
tica del govern de la 
Generalitat contrària 
als serveis públics.

Aturar les obres és una 
greu irresponsabilitat 
perquè eternitza les 
molèsties al veïnat de 
les zones afectades, 
l’activitat comercial i 
la mobilitat, que des 
de fa anys pateixen les 
conseqüències de les 
obres i l’alteració de la 
qualitat de vida.




