MANIFEST PER L’ARRIBADA DEL TREN A CASTELLAR DEL VALLÈS

Després de molts anys de reclamar-lo, sembla que per fi l’arribada del tren a Castellar serà una
realitat abans de 2016. El projecte està pendent en aquest moment de la resolució de l’Estudi
Informatiu i no tenim encara una data definitiva ni prou clara sobre la prolongació i arribada de la
línea dels FGC a Castellar del Vallès. Aquesta important infraestructura és present, però, a la
documentació del Pla General d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya i ja s’han dut a
terme els primers tràmits necessaris per fer realitat aquest gran projecte.
Sens dubte l’arribada del tren a Castellar suposarà la inversió pública més gran i important de la
seva història, i serà una obra que condicionarà enormement les nostres vides i el futur del poble.
La greu crisi econòmica que patim ens permet ara treballar el projecte amb profunditat, millorantne el rendiment econòmic, és a dir, el seu cost i també les seves prestacions socials, el servei.
Aquesta obra no començarà fins que s’acabi la prolongació del tren a Sabadell i cal aprofitar
aquest marge de temps per millorar el projecte sense dilatar-ne la seva compromesa execució. La
crisi urgirà encara més a canviar el model de la mobilitat arreu, i per moltes raons.
Un Castellar connectat amb l’exterior per tren significa en primer lloc: una gran millora en la
competitivitat econòmica de la vila, disminució de la despesa familiar i laboral en els
desplaçaments i una disminució en el consum d’energia. I en segon lloc una gran millora en la
qualitat de vida dels vilatans deguda a l’impacte positiu del tren en el medi ambient i l’important
augment en la connectivitat del seus habitants amb el Vallès i amb l’àrea metropolitana de
Barcelona, ja sigui per estudis, salut, feina o lleure. Per la gent gran i pels joves. Per tots i per tot.
El número d’estacions, la seva ubicació, el seu accés, els serveis associats, la traça, la freqüència
de pas, el calendari de les obres, les afectacions en el nostre dia a dia, els mètodes constructius,
els efectes sobre el nostre entorn natural i molts més detalls, s’han anat perfilant en l’estudi
informatiu,. Però des de Plataforma Tren Castellar Centre, tenim la profunda convicció que aquest
treball informatiu encara no ha acabat, i que els vilatans de Castellar hi tenim encara molt a dir.
A la Plataforma Tren Castellar Centre estem treballant des de la ciutadania, sense partidismes ni
protagonismes, amb constància i rigor, per aconseguir el millor tren per a la vila, però per
aconseguir-ho és més necessària que mai la fermesa institucional del nou consistori que
resulti de les eleccions que encarem el proper 22 de maig i la implicació de la societat
castellarenca.
Les decisions que es prenguin els propers anys relacionades amb el tren seran determinants de
cara al futur de Castellar. Les vilatanes i vilatans de Castellar i Sant Feliu del Racó no podem
permetre’ns el luxe de quedar al marge d’aquest moment històric.
Per aconseguir el millor tren per Castellar i un bon futur per a tothom!
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