■ Comunicat de premsa ■

FGC i l’Ajuntament de Masquefa acorden una
millora de l’estació de Ferrocarrils
•

El projecte inclou l’habilitació d’un encaminament públic i diferents
obres de jardineria per tal de millorar l’accés i la integració urbana de
l’actual instal·lació

L’Ajuntament de Masquefa i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han
signat un acord de col·laboració per a redactar i executar un projecte de millora i
adequació de l’actual estació de Ferrocarrils ubicada al municipi. La signatura del
contracte, formalitzada el 30 de gener, va anar a càrrec de l’alcalde Xavier
Boquete i del president d’FGC, Ricard Font.
El pla té com a objectius potenciar l’accessibilitat del usuaris d’FGC a l’estació de
Masquefa des del carrer Pujades i garantir la integració urbana i la permeabilitat
de la infraestructura ferroviària dins el municipi. Així, l’actuació consistirà en la
creació d’un encaminament de vianants i l’habilitació d’un nou enjardinament a
l’entorn de l’estructura, en uns espais cedits a l’Ajuntament per FGC.
Un cop formalitzat l’acord de col·laboració, ara el consistori encarregarà i
presentarà la redacció del projecte amb l’objectiu de poder-lo executar l’any 2020.
Xavier Boquete, alcalde de Masquefa, valora molt positivament la signatura
d’aquest conveni i assegura que “FGC i Ajuntament treballem de la mà per
garantir la prestació òptima del servei de ferrocarril al municipi, que amb el
pas dels anys s’ha convertit en un dels sistemes de transport més utilitzats
pels nostres veïns”.
Per a Ricard Font, president d’FGC, “col·laborar en la integració de vies,
estacions i àmbits urbans és la nostra contribució per ajudar a transformar i
millorar els municipis que connectem amb transport públic. Aquesta
actuació millorarà la mobilitat a l’entorn de l’estació i permetrà guanyar un
nou espai urbà als veïns de la ciutat. Amb això contribuïm a la vegada a la
promoció del transport públic i d’una mobilitat neta, elements clau de
l’aposta d’FGC per millorar la qualitat de l’aire i lluitar contra el canvi
climàtic”.
En aquest sentit, l’any 2018 va augmentar en un 7,5% el nombre de viatges a
l’estació de Masquefa, arribant a les 107.000 validacions.
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