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- Nota de premsa L’alcalde reclama al Ministeri de Foment i a la Generalitat que no s’oblidin
de les millores promeses a l’Estació de França

L’Ajuntament de Mollet proposa la construcció d’una
passera i un ascensor per millorar els problemes de
l’Estació de França
Arran dels acords entre la ministra de Foment i el conseller de Territori
sobre les inversions previstes per l’Estat per millorar l’Estació de França
de Mollet, l’Ajuntament recorda que l’any 2012 ja va presentar un projecte
per resoldre els actuals problemes d’accessibilitat i seguretat que
presenta l’Estació.
L’any 2012, l’Ajuntament de Mollet va presentar al Ministeri de Foment un
projecte per millorar l’Estació de França. De fet, la inversió necessària per fer
aquesta obra es podria pagar amb els diners previstos en el Pla de Rodalies
2008-2010 per a l’estació de Mollet i que no s’han arribat a invertir mai.
El projecte proposat per l’Ajuntament contempla la construcció d’una nova
estació, tot aprofitant l’actual caseta de comunicacions d’Adif que és la
infraestructura més costosa. La nova estació estaria situada a l’alçada del
carrer de Berenguer III i resoldria els problemes d’accessibilitat i seguretat amb
la construcció d’una passera per damunt les vies i un ascensor, que permetrien
suprimir les barreres arquitectòniques per passar d’una andana a una altra i,
alhora, connectar el nucli urbà amb la zona de Can Prat.
El projecte facilitaria la mobilitat dels usuaris per dins l’estació, que actualment
han de baixar i pujar moltes escales, i, per tant, també la seguretat, ja que
s’evitaria que les persones amb problemes de mobilitat reduïda hagin de creuar
les vies. A més, el projecte resol un altre tema que preocupa l’Ajuntament; la
creació d’un pas urbà que connecti el municipi a banda i banda de les vies.
El projecte municipal té un cost aproximat de 2,9 milions d’euros, mentre que,
segons les declaracions de la ministra Ana Pastor, l’Estat preveu invertir 2,2
milions d’euros aquest 2013.
Cal dir que, en la visita del passat mes de setembre, l’Ajuntament de Mollet va
informar d’aquest projecte el conseller de Territori i Medi Ambient, Santi Vila, el
qual es va mostrar molt favorable.
Adjuntem plànol del projecte.
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