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Girona, Salt i Sarrià
L’ALTA VELOCITAT, A GIRONA Í Els treballs
J.Badenes, Girona.

L’ens Administrador d’Infraestructures (Adif) i les empreses
constructores mantenen que les
obres del Tren d’Alta Velocitat
començaran al juny. L’Ajuntament de Girona no va voler ahir
aventurar una data, però manté
que els treballs estaran a punt
per començar al llarg del mes vinent. De fet, a més d’augmentar
els treballs d’inspecció previs,
també s’ha començat a aplanar el
terreny per on es començarà a
construir el túnel. Ahir es podien
veure les màquines excavadores,
camions i contenidors en una àmplia superfície de terreny propera a les vies del tren. Aquest espai serà la zona d’atac de la boca
del túnel.
La comissió de seguiment del
TAV es va reunir ahir a l’Ajuntament i es van donar a conèixer diverses modificacions del projecte. L’alcaldessa de Girona, Anna
Pagans, va explicar que es construiran diverses solucions per
afrontar amb seguretat les obres
i va explicar quin serà el procediment d’evacuació de les terres.
El trànsit rodat es veurà afectat
pel pas de camions: s’ha calculat
que hi haurà un moviment diari
de cent camions de sortida i un
centenar més d’entrada.
Els moviments de camions només es faran des de la zona sud
–vial d’accés a l’autopista– fins a
la zona d’obres de l’estació. D’entrada s’utilitzarà l’antiga carretera de Santa Coloma i el carrer
Oviedo i es desplaçarà dins la ciutat. La sortida des de l’entorn de
l’estació es farà utilitzant la carretera Barcelona. No osbtant,
els camions que treballin en la
zona del pou d’atac de Mas Gri
utilitzaran un accés provisional
que es construirà cap a l’accés
de l'autopista.
En aquesta primera fase de
treballs, entre la zona sud i la futura estació, els detalls s’han definit bastant. Només s’ha de concretar quins són els abocadors de
destí de les terres extretes de la
tuneladora. En tot cas la sortida

Adif i l’Ajuntament mantenen que les
obres del TAV començaran al juny
Els carrers Oviedo i Barcelona suportaran cent camions diaris per fer l’estació del tren
de la ciutat es farà sempre pel
sud.
Per altra banda, l’estació provisional d’autobusos no s’ubica-

rà a l’espai de la benzinera de la
plaça d’Europa, com s’havia previst incialment. Finalment s’ubicarà al solar del GEiEG, on ac-

tualment hi ha un aparcament
gestionat per Mifas. Pagans va
explicar que l’objectiu és que el
normal funcionament de l’estació

d’autobusos es vegi afectat el mínim possible pel desenvolupament de les obres de l’alta
velocitat.
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PREPARACIÓ PER AL TÚNEL I MÉS PROSPECCIONS. Els camions i les excavadores estan treballant des de fa uns dies per aplanar el
terreny on s’ubicarà la zona d’atac del túnel de la línia d’alta velocitat. Per altra banda, al carrer Canonge Dorca s’està treballant en les prospeccions
geomorfològiques, fet que ha obligat a tallar el trànsit del carrer.
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NOVA UBICACIÓ PER A L’ESTACIÓ D’AUTOBUSOS. Un dels canvis importants del projecte afecta l'estació d'autobusos provisonal.
Estva incialment prevista l’espai que ocupava la benzinera de la plaça d’Europa. Un dels incovenients era que estaria envoltat d’obres. S’està negociant
posar-la en el solar que ocupa l'aparcament de Mifas, en un terreny del GEiEG, on quedarà més allunyada de la zona d’afectació.
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