Un tram del TAV ja va oficialment i des d'avui d'enlloc a enlloc

Avui, 17 de febrer, és la data en què l'empresa TP Ferro s'havia compromès a tenir finalitzats
els treballs de construcció del tram del TAV entre els Hostalets de Llers, a l'Alt Empordà, i
Perpinyà. La constructora, tal com aquest rotatiu ja va publicar dies enrere, ha complert el
seu compromís i el tram –que inclou els vuit quilòmetres de túnel a la frontera– ja està
enllestit. La qüestió és, però, que això servirà de ben poc, perquè la línia no té continuïtat
pel sud (el tram gironí està a mig fer en molts llocs i en alguns punts no ha ni començat) i
aquesta via de comunicació estarà inoperativa com a mínim durant un any i mig. O el que és
el mateix, no només tenim un tram de TAV enllestit que va d'enlloc a enlloc sinó que ara, a
més, com que l'empresa també és la concessionària de la línia durant uns anys, l'Estat i
l'adjudicatària han de negociar compensacions pel retard. TP Ferro, segons els càlculs que
avui publica aquest rotatiu, deixarà d'ingressar només aquest any 21 milions d'euros, segons
les tarifes de la concessió fetes públiques temps enrere. I tot i que cap de les dues parts no
en vol dir res, si hem de fer cas de les informacions que s'havien publicat, les
indemnitzacions podrien arribar als cinc milions mensuals. El tema de fons és, com sempre,
per què passen aquestes coses. Com es pot enllestir un tram del TAV amb tants anys de
diferència? O el que també és el mateix: per què s'han d'endarrerir tant les obres de la resta
de trams? L'Estat ja ha adjudicat les obres per fer un tercer rail a la via convencional que va
de Girona a Figueres i poder connectar així de forma provisional el TAV. Però aquesta
mesura no podrà entrar en servei com a mínim fins a finals de l'any vinent, i en cap cas
servirà per fer-nos oblidar la sensació que les coses no s'han fet prou bé. Durant un any i
mig, una línia flamant i desaprofitada ens ho recordarà cada dia

