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Assumpte: Pas Sota Via Carrer Àncora

EXPOSEM
Portem ja moltes reunions i instàncies sol.liciant que d’una vegada es reobri 
el pas sota la via del Carrer Àncora. Està tancat constantment i tant li fa que
només una de les dues portes estigui feta malbé i l’altra no, tanquen tot 
l’accés i així hi poden estar setmanes senceres. Aquest estiu ha estat una 
mostra de la deixadesa i el menyspreu en que la RENFE/ADIF tracta als 
ciutadans de Vilanova.

Totes les mesures proposades per nosaltres i, pel que sembla, també per 
l’Ajuntament han  estat desateses però això no és motiu perquè ni la 
ciutadania, ni les Associacions de Veïns més afectades ni l’Ajuntament  
donin el tema per acabat sinó tot el contrari.

Els usuaris i veïns estan demanant accions contundents contra els 
responsables perquè no és un tema de fa pocs dies sinó que ja hi portem 
anys. RENFE/ADIF i potser l’Ajuntament pensen que aquest problema afecta 
a quatre gats que ja es cansaran de queixar-se. Doncs no. Ni som quatre 
gats els directament afectats ni ens cansarem.

Però hi ha també un tema de responsabilitat que ens preocupa. Quan 
l’Ajuntament llença la tovallola i es centra a demanar a la Generalitat  un 
pas definitiu que trigarà molts anys a fer-se, entenem que només pot ser 
perquè té una informació que nosaltres no tenim.

Per això,



SOL.LICITEM:
Que es faci pública aquesta informació i, si no es té, que des de 
l’Ajuntament s’obtingui perquè sinó no es pot entendre que s’abandoni els 
veïns.

La informació mínima que creiem que ja teniu o que hauríeu de tenir és:

1. Quants passatgers passen a diari per l’estació de Vilanova? Quin pes 
té respecte a les estacions de Catalunya?

2. Quin volum econòmic representa per RENFE/ADIF el moviment de 
passatgers de Vilanova? I respecte a les altres estacions?

3. Quantes estacions importants no tenen mesures mecàniques de 
control d’accés (per ex. Estació de França)? Quantes estacions tenen 
solucions similars a les nostres i com els hi va?

4. Quanta gent passa pel pas sota la via en qüestió en un període 
normal on tot funcioni?

5. Quin és l’import que recull una màquina de vendre bitllets del pas 
sota la via en un període normal?

6. Quan han costat les averies i quin és el període mig de temps per 
arreglar-les?

7. Quants agents de seguretat hi ha per vigilar aquest pas i en quins 
horaris hi són (si us plau, que no us prenguin el pèl en això també)? 
Quin cost real tenen per RENFE/ADIF?

8. Quantes càmeres hi ha?
9. Quantes persones es colen cada dia per altres llocs que no siguin el 

pas sota la via?  Podem especificar els llocs però crec que RENFE/ADIF
ja ho saben quan es permeten dir que som la ciutat més gamberra ...

10.Quina explicació hi ha perquè uns delictes continuats al mateix lloc 
que afecten el patrimoni d’una empresa i la seguretat i qualitat de 
vida de molta gent,  no s’hagin pogut eliminar ni disminuir ni 
detectar-ne els culpables, amb tots els mitjans que hi ha i els que hi 
posaria qualsevol particular afectat?

11.Perquè no hi ha lavabos públics en un lloc que és un negoci obert al 
públic on hi passen milers de persones cada dia?
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