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Finalitza l'apantallament acústic a l'estació de
Renfe
El Ministeri de Foment ha enllestit recentment la col·locació de pantalles acústiques al
costat de la línia de Rodalies Renfe dins del terme municipal de Sant Cugat. L’objectiu
de l'actuació és reduir el soroll que provoquen els trens al seu pas pels barris
residencials de Can Magí i de Coll Favà, així com a la zona de l’Hospital General de
Catalunya.
La col·locació de les pantalles s’ha dut a terme després que el Ministeri de Foment
elaborés, a instàncies de l’Ajuntament, un estudi acústic en aquesta zona. En aquest
sentit, la tinenta d’alcalde de Territori, Mercè Conesa, va explicar que "l’Ajuntament va
reclamar al Ministeri que es complissin les mesures de protecció ambiental a l’entorn
d’unes vies on, a més dels trens de Rodalies, en un futur hi passaran trens d’alta
velocitat".
Inicialment el Ministeri de Foment va elaborar, basant-se en una cartografia antiga, un
projecte d’apantallament que només cobria la part nord de la línia ferroviària, on hi ha
el Centre d’Alt Rendiment i l’escola Viaró. Finalment, i després de nombroses
sol·licituds per part de l’Ajuntament, l’apantallament s’ha estès a les zones habitades.
Conesa, que es va mostrar satisfeta amb l’apantallament d’aquestes vies, va afegir que
ara l’Ajuntament i el Ministeri de Foment elaboraran estudis per comprovar els resultats
d’aquesta actuació.
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