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La connexió de les línies de Renfe i FGC a Sant Cugat, a la tertúlia política
La reivindicació històrica de Sant Cugat per crear els
intercanviadors de FGC i Renfe a les estacions de Volpelleres i
Hospital General ha centrat la tertúlia política de Cugat
Mèdia. Tots els representants dels partits polítics han apostat
per millorar aquesta qüestió per reduir, sobretot, l'ús del
vehicle privat i millorar la connectivitat entre els dos vallesos,
l'Occidental i l'Oriental. L'espai es pot seguir cada dimecres a
partir d'un quart de deu del matí a través del 91.5 FM i al web
de Cugat.cat.

Què han dit els tertulians? Francesc Carol (ERC-MES) 'Una de les grans mancances que hi ha a Sant Cugat és
l'accés a la Renfe. Connectar Renfe a FGC farà que la ciutat estigui connectada amb ciutats molt properes que
ara queden separades com Cerdanyola.'

José Gallardo (PSC) 'És una reivindicació que ajudarà també a la comunicació interna. S'ha de demanar també
més freqüència a Renfe a Sant Cugat. El fluxe real que tenim aquí és entre els vallesos.'

Lourdes Llorente (CUP-PC)'La manca d'inversió històrica a Renfe a Catalunya és una realitat i la inversió és
fonamental per garantir un servei. S'han de buscar solucions i posar-hi diners i intel·ligència.'

Cristina Paraira (Junts per Sant Cugat)'S'està fent el Pla de Mobilitat del Vallès per tenir una diagoni de la
mobilitat real que hi ha entre els vallesos. S'ha de trobar una solució perquè ara hi ha mig milió de viatges
entre les dues comarques.'

Sergio Blázquez (Cs) 'Estic convençut que el tren és un aliat per als nous temps. S'ha d'apostar per aquest
transport i s'ha de millorar el servei de Renfe a Sant Cugat, la seva estació, la freqüencia i l'intercanviador.'

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/politica/147626.html
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