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Narváez nega que hi hagi motius d'alarma pel TAV al Clot

CLARA RIBAS. Barcelona

El regidor del districte de Sant Martí, Francesc Narváez, va assegurar ahir a aquest diari que les obres del TAV al
carrer del Clot s'estan fent amb totes les garanties de seguretat i en les mateixes condicions amb què es van fer
en altres punts de la via: «Les obres s'estan executant amb les mateixes mesures de seguretat amb les quals s'ha
actuat en tot el que té a veure amb la construcció del TAV.» La proximitat de les actuacions i, sobretot, la
construcció de rases a la vora dels habitatges ha alarmat els veïns dels edificis més propers. El representant
municipal va recordar que els detalls de les obres es van explicar en la reunió de la comissió de seguiment en què
els representants de veïns van acceptar les explicacions donades pels experts: «El tema constructiu va ser
presentat en la comissió. I tal com es va dir en aquell moment, s'està emprant el mateix sistema i les mateixes
condicions que en altres trams ja acabats, en què no hi ha hagut cap problema ni cap inconvenient.» Segons el
regidor, també cal puntualitzar que les màquines que treballen a la vora dels habitatges són verticals i que, per
tant, no presenten cap risc respecte a possibles girs sobtats o altres maniobres perilloses. A més, segons Narváez,
els representants veïnals que han efectuat aquestes queixes formen part de la plataforma AVE pel litoral i, per
tant, estan completament en contra de l'actual traçat, fet pel qual sempre presenten queixes a les actuacions, tot i
que aquestes es cenyeixen a la legalitat i a les mesures de seguretat. Finalment, preguntat pel fet que hi ha veïns
que asseguren haver emmalaltit des que han començat les obres, Narváez respon que el primer que cal és establir
si aquests casos es poden relacionar realment a l'inici de les obres i que, en cas de ser així, han de ser derivats al
responsable de les obres, que és ADIF: «Des del districte no podem fer res per atendre aquest tipus de casos, ja
que el responsable de l'obra és ADIF. A a la persona que assegura estar sofrint aquest tipus de problemes de salut
ja li hem comunicat que s'ha d'adreçar a ADIF, que és el que en casos anteriors ha decidit si calia actuar o arribar
a alguna mena d'acord.»
Aquesta afirmació ha estat confirmada per fonts d'ADIF, que han assegurat que el procés a seguir en casos com el
que s'ha citat és adreçar-se a l'oficina d'atenció al ciutadà que s'ha installat prop de les obres. Una vegada allà,
l'afectat pot presentar una reclamació, la qual, segons les mateixes fonts, serà estudiada i es decidirà si procedeix
portar a terme alguna actuació.

