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Benvolgudes veïnes i benvolguts veïns,
Una vegada més ens posem en contacte amb vosaltres per tal de donar-vos algunes informacions.
Si l’AVE arribés als nostres barris... Perill!!
1.- El túnel passaria a 20 m sota terra (en molts trams encara menys). Això vol dir que el sostre
del túnel estaria a menys de 10 m del nivell del carrer.
2.- Moltes cases tenen pàrquings i el túnel passaria a la vora o més alt que els fonaments de les
cases. A més, no està descartat que en alguns trams passés per sota dels edificis.
3.-També caldria instal·lar línies d'alta tensió per al funcionament d'aquests tipus de trens, cosa
que pot ser molt perjudicial per a la salut del veïnat.
4.- Als carrers afectats caldria fer sortides d'emergència cada tres cantonades i columnes de
ventilació cada quatre cantonades, totes les quals ocasionarien un enorme i negatiu impacte
visual, a més de molèsties i perjudicis com el soroll dels extractors i l'aire viciat que sortiria de
l'interior del túnel i que contaminaria greument l'ambient i afectaria les persones que viuen a prop i
també les que viuen en un radi de 100 m com a mínim.
5.- Les vibracions serien un dels principals problemes, ja que podrien arribar a passar més de
100 trens diaris (un cada 15 min!). Coneixem les vibracions que generen els metros, que
circulen a 50 km/h. Què passaria amb el pas de trens molt més llargs, molt més pesants i que
circularien a 120 km/h o més?
Les conseqüències immediates i a llarg termini poden ser molt greus.
6.- Recordeu que tot això no tan sols afecta els veïns dels carrers per on passaria l'AVE, sinó
també els dels carrers paral·lels i transversals en un radi de fins a 200 m.
7.- En el traçat previst per al pas de l'AVE hi ha edificis antics amb fonaments precaris i edificis
catalogats pel seu gran valor arquitectònic com són la Sagrada Família, la Pedrera i d'altres.
Les administracions diuen que "no passarà res", que "tot està controlat", però ja sabem que en
altres obres de la ciutat també pensaven que "no passaria res" i que "tot estava controlat", i
després hi ha hagut catàstrofes molt greus i irreversibles.
Per la televisió, un expert va dir que aquesta obra representaria un cost no suportable per a cap
país del món, que seria com llençar milers de milions, que són tan necessaris per a tantes coses
que ens falten. Per tant, demanem que les administracions actuïn amb responsabilitat.
La nostra gran força, la més eficaç, són les MANIFESTACIONS. És imprescindible que hi
participem tots. La propera serà el dissabte dia 18 de novembre a les 12 del migdia al
davant de la Sagrada Família (carrer Mallorca)
Ens hem dirigit diverses vegades a les administracions i a tots els partits polítics. Fins ara només
el senyor Artur Mas (CiU) ens ha contestat i ens ha dit, per escrit, que l'alternativa del Vallés és la
millor i que, en el que depengui d'ell, lluitarà per a aconseguir que l'AVE no travessi el centre de la
ciutat.
Cordialment.

