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Hereu: 'En els propers mesos viurem moments històrics amb
l'arribada de l'alta velocitat a Figueres i amb el trànsit de
mercaderies des de Barcelona fins a França en ample europeu'
L'alcalde acompanyarà al seu homòleg de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, a reunir-se amb els
ministres espanyol i francès de transports i amb el comissari europeu per presentar-li el
document de referència que afirmarà la posició del Comitè de Ciutats davant d'Europa

L’alcalde de Barcelona Jordi Hereu ha afirmat avui en la quarta “Cimera de
Ciutats per l’alta velocitat” que “en els propers mesos viurem dos moments
històrics: un ciutadà europeu arribarà a Figueres en alta velocitat i un
contenidor de mercaderies que entri al port de Barcelona es connectarà
amb ample europeu amb França”.
L’alcalde ha expressat la importància de la tasca que està duent aquest
grup de ciutats per aconseguir la interconnexió entre Espanya i França en
alta velocitat i ha anunciat que està previst que durant els propers dos
mesos es recullin tots els estudis i reflexions sobre el Corredor Mediterrani i
“els convertirem en un document de referència de la Cimera per anar a
veure als ministres de transports d’Espanya, França i el Comissari de
Transports Europeu”. Hereu ha assegurat que ell acompanyarà a l’alcalde
de Perpinyà en totes les reunions amb els ministres i el comissari per
demanar-los que tirin endavant i impulsin la construcció del corredor.
En aquesta línia, Hereu ha refermat que “armarem els arguments amb un
document contundent i ho expressarem amb la força que ens dóna aquesta
taula on es reuneixen alcaldes de ciutats en un arc amb més de 12 milions
de persones i de diferents colors polítics i amb l’únic objectiu de voler-nos
vertebrar”.
L’alcalde, fent al·lusió a la importància econòmica de la connexió, ha
assegurat que “el corredor mediterrani és un dels principals instruments de
sortida de la crisi i aquesta crisi posa molt més valor al corredor
mediterrani”
La quarta reunió de la “Cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat” ha tingut lloc
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a la ciutat de Perpinyà. Aquest grup de ciutats es va constituir a Barcelona
l’any 2008 i s’ha reunit en dues ciutats més durant l’any 2009, a
Montpellier i Narbonne. Està previst que la propera reunió tingui lloc a
Figueres.
En aquesta trobada s’han afegit Tarragona, Lleida i Nîmes al grup de
ciutats que reclama la interconnexió en alta velocitat entre Espanya i
França. Actualment, composen el grup Barcelona, Béziers, Carcassonne,
Figueres, Girona, Lleida, Montpellier, Narbonne, Nîmes, Perpignan,
Tarragona i Toulouse.
El conjunt d’alcaldes també ha decidit que, a partir d’ara, serà la ciutat que
acolli la reunió serà la que representi al grup de ciutats durant tot l’any
següent.
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