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El recorregut de la Línia del Vallès de FGC incorporarà dues noves parades a Sabadell el 13
de setembre
El perllongament de la Línia del Vallès dels Ferrocarrils de la
Generalitat a Sabadell (FGC), amb pas per Sant Cugat,
entrarà en funcionament parcialment el 13 de setembre amb
la posada en servei de les estacions de Can Feu-Gràcia i Plaça
Major de Sabadell. Les tres estacions restants del
perllongament, Plaça Espanya, Creu Alta i Ca n'Oriac,
entraran en funcionament la primavera del 2017. El dilluns 12
de setembre l'estació de Sabadell Rambla ja no funcionarà.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà l'encarregat d'inaugurar les dues noves estacions del
perllongament el dia 12 de setembre. Tot i que encara no està del tot confirmat, és més que probable que
Puigdemont aprofiti l'acte per batejar el primer tren que circularà per el perllongament amb el nom de Joan
Oliver.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i l'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, han fet aquest
divendres un viatge entre les dues noves estacions, que estan pràcticament enllestides. Durant el matí, alguns
operaris feien proves i supervisaven les màquines expenedores de bitllets.
Des del vestíbul de l'Estació de la Plaça Major, Rull ha anunciat la compra de 15 nous trens per millorar el
servei i 'portar fins a les últimes conseqüències la filosofia de Metro del Vallès'. La compra dels trens tindrà un
cost de 130 milions d'euros. Segons ha explicat, està previst que amb les cinc estacions en funcionament, el
nombre de passatgers de la línia s'incrementi en un 20%. L'objectiu, ha dit Rull, és treure cotxes de la carretera
i invertir en transport públic. 'Fem una aposta claríssima per combatre el canvi climàtic', ha subratllat.
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