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- Nota de premsa –

Renfe invertirà 5,5 milions d’euros en les obres de
millora de les dues estacions de Mollet
Renfe ha licitat les obres de reforma de les estacions de Mollet Sant Fost i
Mollet Santa Rosa que comportaran millorar l’accessibilitat d’ambdues
terminals ferroviàries. El termini d’execució de les actuacions serà de 14
mesos per Mollet Sant Fost i d’11 per Mollet Santa Rosa. Després d’anys
de reivindicacions, l’Ajuntament de Mollet ha mostrat la seva satisfacció
per aquest anunci i pel que suposarà per als usuaris de la ciutat i de fora.
Les obres suposen una inversió de 5,5 milions d’euros, 3.284.092 per a Mollet
Sant Fost i 2.205.165 per a Mollet Sant Rosa.
Un cop finalitzats els processos de licitació i adjudicació, el termini d’execució és
de 14 mesos per a Mollet Sant Fost i d’11 per a Mollet Santa Rosa.
Després d’anys de reivindicacions i de nombroses reunions, el passat 25 d’abril,
l’alcalde Josep Monràs es reunia amb el director de Rodalies de Catalunya, Félix
Martín, qui es comprometia a fer realitat aquestes demandes.
Per aquest motiu, Monràs s’ha mostrat “especialment satisfet perquè es
compleix la paraula i es faci realitat aquesta demanda històrica”. Monràs ha
recordat que “fa molts anys que reclamem aquestes millores pensant en els
usuaris i les usuàries i els problemes d’accessibilitat i seguretat que han
patit, dues qüestions que estan entrelligades”.

Obres de millora a les dues estacions
 Construcció d’un pas inferior amb ascensors a ambdues andanes
 Recreixement de les andanes i prolongació de 200 metres. També es
preveu l’eixamplament de l’andana central
 Substitució de la il·luminació a les andanes
 Instal·lació de noves marquesines als accessos als ascensors i a les
escales
 Implantació de paviment podotàctil
 Eliminació del pas de vies
A més, en el cas de Mollet Sant Fost, també s’urbanitzaran els accessos

Pel que fa un altra demanda històrica, com és el desdoblament de la R3,
l’Ajuntament de Mollet segueix defensant que el projecte sigui global i no parcial,
i que comporti el soterrament de la línia al seu pas per la ciutat.
En aquest sentit, l’Ajuntament recorda que l’únic que demana és que es
compleixi el conveni que fa anys va signar amb el Ministeri de Foment i la
Generalitat.
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