L'informe que l'Ajuntament ha presentat a ADIF revela vibracions "excessives"
Escrit per Jaume Recasens
dimecres, 22 de juliol de 2009 15:06
L’Ajuntament de Vilafranca s’ha tornat a reunir amb ADIF i, amb informes a la mà, li demana que
resolgui els problemes de vibracions “excessives”.
L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, ha destacat que finalment s’ha pogut disposar d’un informe
sobre la taula en la reunió que aquesta setmana ha mantingut amb representants del gestor
d’infrastructures ferroviàries. L’estudi és obra de la Universitat Politècnica de Catalunya i segons
revela les estructures dels edificis de la vora de la via del tren no queden malmesos per les
vibracions. Sí que es veuen afectats, però, amb l’aparició d’esquerdes que s’hauran de reparar.
Alhora l’informe posa de manifest que les vibracions que pateixen els immobles són “excessives”,
pel que fa a l’afectació a les persones. És clau aquest punt perquè, segons l’alcalde, dóna més
arguments a l’Ajuntament perquè ADIF i el ministeri de Foment agafin un compromís ferm de
resoldre-ho d’una vegada per totes.
Per altra banda i respecte als sorolls provocats diàriament pel pas del tren d’alta velocitat a la Vila,
l’estudi destaca que hi ha una vulneració molt més alta de la normativa permesa. Per tant, contrasta
amb el que havia afirmat ADIF en el seu moment i contradiu la versió del gestor d’infrastructures.
Regull ha recordat que a Madrid l’Ajuntament de Vilafranca va arrencar d’ADIF el compromís que
es reunirien en el moment en què des d’aquí es disposés d’informes de sorolls i vibracions que
contradissin amb els seus, com així ha acabat passant.
I si això és el que n’ha transcendit de la nova reunió entre ADIF i Ajuntament per l’afer dels sorolls
i esquerdes als habitatges contigus a la via de l’AVE a Vilafranca, avui hem sabut, per cert, que
l’equip de govern convocarà una audiència pública, com li reclamaven ja algunes formacions al
consistori.Segons l’alcalde, Pere Regull, l’audiència es farà això sí amb matisos. El que és clar,
però, és quan tindrà lloc: ha avançat que serà el dimecres que ve, 29 de juliol. Pel que fa a l’hora en
concret, encara s’ha d’acabar de determinar. L’endemà, ADIF ha acceptat que una comissió amb 5
veïns pugui participar també de la trobada que faran de nou, aquesta vegada a Barcelona, amb
l’equip de govern vilafranquí. Per Regull s’ha encetat una bona línia de negociacions i trobades i
s’ha mostrat confiat que a la fi ADIF prendrà mesures ara sí sobre la problemàtica.
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