COMUNICAT DE JOVES D'ESQUERRA VERDA DEL CAMP DE TARRAGONA SOBRE LES PREVISIONS
FERROVIÀRIES AL CAMP DE TARRAGONA: EL TREN NO VA DE JOCS

L'altre dia llegíem que aquest mateix any hi haurà canvis a la Xarxa Ferroviària del Camp de
Tarragona. Aquests consisteixen en: el desmantellament de les vies entre Cambrils i Tarragona,
que Salou és queda sense estació de tren, el que porta a que l'estació del centre de Tarragona es
queda sense l'Euromed, a part, que l'estació de Port Aventura queda orfe, i sentencia l'estació de
Cambrils, que estarà lluny del centre de la ciutat.

La nostra vegueria tindrà un dels plans ferroviaris més insuficients de tot l'estat, i també més
perjudicials i incòmodes per als que vivim a la zona. A part, sembla que ningú fa res per arreglarho i es donen les culpes uns i altres. Hi havia el pla de construir un tramvia que connectés
Tarragona amb Cambrils passant per les principals poblacions de la Costa Durada. Per portar a
terme aquest pla, s'hauria de traspassar la línia a la Generalitat. Doncs bé, Foment diu que no s'ha
fet, mentre que els altres diuen que sí.

Arriba un moment que ens és igual qui té la culpa i qui la deix de tenir. Ja estem fartes de batalles
de despatx que no porten a res, ja estem fartes que cada vegada que hi ha una “millora”
ferroviària a Tarragona, sembla més aviat que sigui pitjor i ja estem fartes que juguin amb
nosaltres amb aquesta qüestió al Camp de Tarragona. Ens la van “liar” al seu moment quan ens
van posar l'Estació de l'Ave molt lluny i sense cap connexió acceptable, també ho van fer quan ens
van posar un preu desorbitat per agafar el tren, i ara directament amb tota probabilitat ens
deixaran sense connexió regional almenys per uns anys.

És importantíssim i demanem que es posin d'acord d'una vegada per oferir a la gent connexions
justes, puntuals i de nivell, ja que nosaltres, els que formem aquests nuclis urbans necessitem
tenir uns enllaços dignes entre els nostres pobles i ciutats. Per això des de JEV exigim que
s’aprofitin els canvis per implementar un sistema de tren lleuger que permeti la interconnexió
entre els municipis del Camp.
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