La FaEana Marítima: cada cop queda menys per ser una realitat
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romeses no, fets. Així és com
funciona aquest equip de go-

vern. I la FaQana Marítima és
una prova evident. Quanvaig assumirl'alcaldiade laciutat de Tarragonavaig dir que reactivaríem aquest
projecte i en rqmesosvam signar el
primer conveni quevinculales tres administracions que han de fer possible
la Fagana

Marítima. I des d'aquell z4

d'abril de zoo8 no stha aturat ni un
sol dia la tramitació del nou tragat
que tindrá la via del tren al seu pas

per Taffagona. Més fets: el Ministeri de Foment adjudicava al'empresa
Equipo de Técnicos enTransportey
Territorio Proyectos, SL,laredacció
de I'estudi informatiu del projecte
de la Faqana. Anem lents: ho sé. Els

trámits administratius ho són, peró
el més important és que res s'haaturat. El procés segueix endavant i el
resultat final sera una fagana alliberadadeltren.
Qud teníem abans del z9 de

juny

seutragatferoviari intern, perallunyar-lo dels nous espais del Moll de
Costa"ons'esperaquehihagiunaimportant aflu¿nciadeüanants i cotxes que difícilment podran conviure amb el pas dels trens. Laproposta
que es vafer en el passat -quan ma-

Aquellsque yanser

incapagosd'activar

Undissenysense crp estudi técnic al darrere. El Port demana definició en la Faqana Marítima

elprojecte,arael

peraresoldrela sevafuturaconnexió

reclamen amb

ferroviária" D'aquesta manera el Port
podrh accelerar la modificació del

insisfénca

de zooT? Res.

nava CiU i PP ala

ciutat- eratan sim-

bdlica com irreal perqué pretenia que
els trens de mercaderies, al seu pas
per la ciutat de Tarragona, necessitessin dues máquines tractores per
treure les formacions del soterrani,
una solució técnicamentinimaginable. Només amb el suport de tots els
taqagonins podemavangaren aquest
projecte primordial per a la ciutat.
M'agrada que aquells que van ser
incapaqos d'activarelprojecte araho

reclaminambinsisténcia. Perdtranquils, s'estáfent. I segueixendavant
perqué crec ferm¿rment en aquestimportant projecte. La Fagana Marítima no només posará fi a una barrera
secular entre la ciutat i el mar, sinó

que será una aportació estratégica
clara perqué facilitará la reordenació de tot el transport ferroviari al

Camp de Tarragona i potenciará la

capitalitatdelaciutat.

Es

milloraran

les comunicacions amb els barris de

Ponent i Llevant,

es

potenciaran els

accessos al'aeroportde Reus i al'estació de I'AVE, i també es garantirlr
el servei del transport de mercaderies per tren al port. I tot aixó grbcies a I'impuls que está donant el Go-

vernd'aquestaciutatdes defazanys
imig, que és quanvamaccediral'alcaldia.
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