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Hereu: “L’impuls a la Sagrera és la millor
resposta contra la crisi”
Està previst que les obres s’iniciïn abans de l’estiu
L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha celebrat avui l’adjudicació de la primera
fase del projecte de l’estació de la Sagrera que inclou l’estructura i els accessos
a l’estació per 589,2 milions d’euros. “Es compleix un vell somni de Barcelona
pel que s’ha treballat 20 anys”, ha explicat l’alcalde que ha incidit en la
importància de l’estació intermodal com “la millor resposta contra la crisi”.
“L’adjudicació significa començar a transformar la realitat, ha afirmat l’alcalde
que ha valorat positivament que les obres s’hagin adjudicat a tot tipus
d’empreses, “també catalanes”. En aquest sentit, Jordi Hereu, ha destacat que
aquest és el projecte d’inversió pública “més important” que l’estat espanyol
està desenvolupant.
Les obres de construcció de l’estructura han estat adjudicades a la UTE
integrada per les empreses Dragados, Acciona, Comsa i Acsa mentre que les
corresponents als accessos s’han adjudicat a la UTE conformada per Rubau,
Copisa, FCC Construcción i Ferrovial Agromán.
“La Sagrera és una peça bàsica per a la mobilitat de la Barcelona del futur. És
un gran node de comunicació que connecta els barris de la ciutat, l’Àrea
Metropolitana, les capitals de Catalunya i la ciutat amb la resta d’Europa, tot
això es concentra en aquest magnífic projecte”, ha explicat Hereu.
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Aquesta estació és la darrera peça que faltava per completar l’alta velocitat i el
sistema ferroviari a Barcelona, una vegada s’han iniciat les obres de perforació
del túnel que connectarà aquesta instal·lació ferroviària amb la de Sants.
L’estació intermodal comptarà amb serveis d’alta velocitat, mitja i llarga
distància, Rodalies, Metro i autobusos interurbans. La primera fase de les obres
és la que s’iniciarà abans de l’estiu. Posteriorment, una vegada les obres de la
primera fase ja estiguin avançades, sortirà a licitació la segona fase que inclou
l’arquitectura i les instal·lacions de l’edifici i que està valorada en uns 259
milions d’euros.
“L’inici d’aquestes obres serà un dels actes més emocionants i gratificants que
faré com alcalde” ha confessat Hereu. Les obres permetran la transformació
d’una gran part de la ciutat així com la millora urbanística dels districtes de Sant
Martí i de Sant Andreu. L’estació de la Sagrera i la cobertura de vies de l’entorn
permetran crear un gran passadís verd de 3,5 kilòmetres de llarg.

