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PREGUNTES CIUTADANES

1- Pregunta del Sr. Manuel J. Romero Rincón.

Estem a un any, si no passa res, de la inauguració de l’AVE a Múrcia. Estem a un any, si

ningú ho remeia, que o bé es tanque la línia de rodalies que passa per la nostra ciutat o

bé, els viatgers haurem de fer un transbordament en San Isidro. Per això, en referència a

la situació del tren de rodalies C1 Alacant-Elx-Crevillent-Múrcia i la inauguració de

l’AVE a  Múrcia,  i  ateses  les  últimes  notícies  publicades  en  diversos  mitjans  de

comunicació  sobre  la  importància  d’una  connexió  per  ferrocarril  amb  l’aeroport

d’Alacant-Elx.  Des  de la  plataforma  Elche Piensa hem publicat  un  manifest  per  la

modernització d’esta línia de rodalies, en el qual principalment, avisem de la urgència

d’adoptar la connexió de la línia de rodalies amb la futura estació d’Elx d’alta velocitat,

ans  de la  de l’aeroport,  així  com altres actuacions  en tota  la  línia  (tota  la  línia  des

d’Alacant fins a Crevillent): electrificació, ample internacional, noves parades, etc.

La nostra pregunta és: quin és el full de ruta que seguirà este Ajuntament para reclamar

urgentment  la  millora  d’estes  infraestructures  ?  Es  reunirà  i  acordarà  una  posició

comuna amb l’alcalde d’Alacant ? Reclamaran suport del Consell i la seua interlocució

amb el Ministeri de Foment-ADIF ? Moltes gràcies.

Resposta del Sr. Carlos González Serna.

Li agraïm el plantejament que sap vosté i saben vostés que és de gran interés i que per a

este equip de govern resulta especialment interessant. Hem tingut ocasió de debatre i de

treballar estes qüestions amb la plataforma  Elche Piensa i  pensem que s’ha suscitat,

s’ha  formulat  un  debat molt  interessant.  Per  a  l’equip  de  govern,  parlar

d’infraestructures  ferroviàries  és  parlar  fonamentalment de  la  competitivitat de  les

nostres empreses i és també parlar de sostenibilitat ambiental, és parlar de la reducció de

gasos  d’efecte hivernacle  i  és  parlar,  en  definitiva,  de  millorar  les  possibilitats de

comunicar-se, de relacionar-se els il·licitans amb el nostre entorn. La nostra ciutat (i no

és un secret), el nostre entorn, necessita fortes inversions en matèria ferroviària. Hi ha

un dèficit inversor crònic i hi ha un dèficit inversor que s’ha accentuat en els últims cinc



o sis anys en matèria ferroviària. En eixe sentit  és prioritari i cal destacar-ho (quan es

planteja este  debat crec que  és  convenient destacar-ho): la prioritat  és en primer lloc

l’entrada  en  servici de  l’AVE Múrcia-Elx-Madrid  (tan  important per  a  nosaltres)  és

prioritari també, i ho deia vosté en la seua intervenció, projectar la connexió entre l’alta

velocitat i la línia de rodalies en l’estació de Matola, eixe és un element absolutament

fonamental per a possibilitar la connexió entre el centre de la ciutat, entre la ciutat i les

seues dos estacions al seu torn amb l’estació de l’AVE i provocar la intermodalitat i al

seu torn  és també  fonamental  projectar i  posteriorment aconseguir la connexió de la

línia de  rodalies  amb  l’aeroport.  Són  elements essencials per  a  aconseguir  la

intermodalitat, a fi d’aconseguir la interrelació entre la ciutat i l’estació d’alta velocitat

i, al seu torn, de l’aeroport del nostre municipi.  És també molt  important possibilitar

eixa  interrelació per  tal  d’aconseguir  que  l’estació d’alta  velocitat   de  Matola  es

convertisca en una referència per al sud de la província d’Alacant, i alhora, ja que estem

parlant  d’esta  qüestió,  no  és menor  la  importància que  té aconseguir  una  adequada

connexió viària de l’estació d’alta velocitat de Matola amb la Via Parc Elx-Crevillent,

perquè eixa serà la porta d’entrada de nombrosos viatgers per carretera. Són elements

fonamentals, són les prioritats amb què hem de treballar. Vosté plantejava quin és el full

de ruta i en eixe sentit hi ha diverses qüestions que crec que s’han de posar sobre la

taula  i  deuen  ser  vostés  coneixedors  d’això:  per  una  part des de  l’endemà  de  la

nominació del ministre el Sr. Ínigo de la Serna, el govern municipal, en este cas jo com

a alcalde,  vaig sol·licitar  immediatament una entrevista amb el  ministre per a abordar

qüestions  relatives a  infraestructures  tant viàries  (he  de  recordar  que  completar  la

circumval·lació sud és fonamental, que la duplicació de la N-338 que és la porta d’accés

a l’aeroport en este entramat ferroviari i  viari és fonamental), per tant demanàrem una

entrevista a fi de parlar d’inversions viàries i també de totes les inversions ferroviàries

que són  objecte de  preocupació de la  plataforma que vosté representa i  del  govern

municipal.  Recentment estem en  contacte amb  el  Ministeri,  concretament se’ns  ha

concedit una entrevista amb la Secretaria General d’Infraestructures, també en tenim

sol·licitada una altra amb la  presidència d’ADIF per a abordar qüestions  connexes i

estem pendents que això s’ultime. Tenim una estreta relació, no solament amb l’alcalde

d’Alacant sinó que tenim una estreta relació amb el govern municipal de l’Ajuntament

de la ciutat veïna. Saben vostés que tenim identificades una sèrie d’infraestructures tant

viàries com ferroviàries que són d’interés comú dels dos grans pols  d’atracció de la

província, que són les ciutats d’Alacant i Elx,  però que són d’interés  fonamentalment



per al conjunt de la província (no les relacionaré però crec que estan en la ment de tots)

i els anticipe que aprovarem un memoràndum en el qual es faça una expressió detallada

de les necessitats en matèria d’inversió en infraestructures ferroviàries para traslladar-la

tant a la Conselleria d’Obres Publiques  com també a la  presidència de la Generalitat,

però he de dir-li que  tant la consellera, Sra. M.ª José Salvador, com el president de la

Generalitat,  Sr.  Ximo Puig,  són  perfectes coneixedors  de  les  necessitats  en  matèria

d’infraestructures  tant viàries  com ferroviàries d’este municipi si bé és cert que hem

considerat necessari aprovar un memoràndum per part de la Junta Local de Govern que

les relacione, les  expresse de forma ordenada  i  prioritzada i que siguen remeses a la

Generalitat Valenciana, als departaments oportuns. En suma i en definitiva, li agraïm la

seua pregunta, el seu plantejament creem que és de gran interés i allò que volem que se

sàpia és que estem treballant amb idèntic objectiu a fi que esta dècada siga la dècada

d’inversió en  matèria d’infraestructures ferroviàries en el nostre municipi perquè són

determinants per a la competitivitat de la ciutat, per a la competitivitat del nostre teixit

empresarial que, en definitiva és fonamental per al desenvolupament socioeconòmic de

la ciutat. Moltes gràcies.


