Renfe comen~aper
fi les obres Per .
aixecar l'andana de
l'estació de Tordera
FRANCESC SANTIAGO

• Tordera.- L'a1calde de Tordera, JoanCarles Garcia, de CiV,
ha qualificat d' «exit» 1'inici de les
obres de condicionament de 1'estació de ferrocarrils, una de les
reivindicacions més importants
deIs torderencs. Les obres, que
van comen~ar la setmana passada,
consisteixen a pujar el nivell de
1'andana,-que actualment és.molt
baix i provoca moltes molesties
als usuaris de més edato que
tenen problemes de motricitat. La
millora .de l'estació de Tordera
és una· de les actuacions que la
companyia ferroviaria Renfe té
previst fer aquest any per millorar
les estacions de la comarca. «És
important que Renferecordi que
Tordera també pertany a la comarca del Maresme i que acabi
fent aquestes obres tan necessaries i importants», va assenyalar
l'alcalde, que considera que «la
realització d'aquesta petita actuació contribuira a millorar la qualitat de vida deIs clutadans de
Tordera».
El condicionament de 1'andana
de 1'estació de trens és una obra
que els usuaris han demanat· en
reiteradés ocasions. L'a1calde mac
teix s'havia dirigit en els darrers
meSOSa Renfe per exigir la realització d'a\Iuesta obra, i també
alguns velns havien fet arribar anteriorment les seves queixes a la
companyia ferroviaria. ~~EImerit
d'acortseguir que e~facin les obres
no només és de 1'equip de govem;
sinó també de tots aquests torderencs que han pressionat i han
fet sentir la seva veu a Renfe»;
va assegurar Joan CarIes Garcia.
Tot i la realització dtf les obres,
l'arribada i sortida de trens de
Tordera no ha experimentat cap
variació i funciona amb completa
normalitat.
El pla dissenyat per la companyia Renfe preveu fer actuacions a diferents estacions de l'Alt
Maresme. En total, la inversió
puja a uns 130 milions de pessetes.
A més de Tordera, Renfe també
ha fet millores a les estadons de
Calella i Malgrat de Mar. Pronmament també s'augmentara 1'al~ada de· les andanes de Pineda,
CaJÍet i Sant PoI de Mar. A Tordera, les obres encara duraran un
parell de setmanes i es. preveu
pujar el nivell de l'andana, que
fa uns 80 centíÍnetres d'al~da.
L'horari de trens no resultara alterat els proxims dies per les
obres, segons van indicar ahir
fonts de 1'Ajuntament de Tordera.

