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Benvolgut,

En relació al seu escr¡t amb registre d'entrada número 201114255 de data 7 d'abril de

2011, li posem en el seu coneixément gue hemrnant¡ngut una reun¡ó, la Sra.Alcaldessa i

el que sotasigna, com a Regidor de l'Area de Territori, Planejament i Ciutat Sostenible,

amb el Direcór d'ADlF, i amb el Director de la Delegac¡ó de nord-est d'ADlF, per tal de

traslladar-los un seguit de queixes relacionades amb I'accessibilitat a I'estació de tren

recentment reformada així com també relacionades amb l'acústica.

No obstant aixó, també s'ha fet arribar de manera formal al Director d'ADIF un recordator¡

d'alló tractat en l'esmentada reunió, la cÓpia del qual li fem a mans.

Confiant que ADIF atengui les demandes iqueixes que li hem transmés, li agraTm s'hagi

dirigit al seu Ajuntament per comunicar el seu malestar atés que denúncies com les seves

són necessáries i útils per millorar la convivéncia a la nostra ciutat.

Rebi una cordial salutació,

El Reqidor de l'Area de Territori,
Effi-ÑnientTts i utat Soste n i b |e

Miguel Ángel Ló Robles
Cubelles, 20 de aig de 2011
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Sr. Josep Llobet
DIRECCIO D'ADIF
Pl. Paisos Catalans, s/n
08014 BARCELONA
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Benvolgut,

Com a cont¡nuació a la conversa que varem mantenir el Sr. Regidor de t'Area de Territori,
Planejament i Ciutat Sostenible i la que sotasigna amb Vosté respecte les obres de millora
a I'estació de trens del municipi de Cubelles, reiterem el nostre interés, que no és més que
l'interés dels nostres vilatans, er qué es realitzin les obres necessáries per tal de
readequar I'estació per a qué sigui access¡ble per a tothom, ien concret:

l.Ampliar les portes d'accés a les instal'lacions, en el seu vestíbul.

2.Solucionar els problemes d'inundabilitat que té el pas nou sota via per tal que no es
torni a repetir un nou episodi com el produit recentment amb les últimes pluges.

3.Connectar les dues andanes amb un altre accés alternatiu diferent al d'escales fixes
i ascensor, com per exemple una rampa, ja que en cas d'avaria o aturada dels
ascensors, les persones amb cadira de rodes o les persones que porten cotxets de
bebés o altres, no poden accedir d'una andana a l'altra.

Pel que fa als dos primers punts ens consta que ja s'han solucionat - la qual cosa els
agraTm - restant, doncs, per dur a terme alló que s'e{posa al punt tercer.

Aprofitant I'avinentesa i en relació al rétol a la fagana de l'edifici de l'estació, com poden
veure en la fotografia que adjuntem, hi diu CUBELLAS. Els agrairíem que el substituTssin
(o, si més no I'hi afegissin) per un altre amb el nom correcte en catalá de la nostra vila:
CUBELLES. En el supósit que aixó no fos de la seva competéncia, els demanem que en
donin trasllat a qui pertoqui i ens ho facin saber.

Finalment, també preguem tinguin en consideració tornar a tenir un accés a l'estació per
la banda de la platja, posant-hi una máquina validadora de bitllets també en aquesta
banda, com es fa en d'altres estacions, per exemple la veTna de Vilanova i la Geltrú. Es
tracta d'una opció molt legítima doncs prácticament la meitat dels usuaris de rodalies són
veTns defs barris de la Mota de Sant Pere i del Barri Marítim, QUe, per tant, accedeixen a
I'estació des de la banda de la platja 
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Sr. Josep Llobet
DIRECCIO D'ADIF
Pl. PaTsos Catalans, s/n
08014 BARCELONA

Exp.
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Benvolgut,

Com a continuació a la conversa que varem mantenir el Sr. Regidor de l'Area de Territori,
Planejament i Ciutat Sostenible i la que sotasigna amb Vosté respecte les obres de millora
a I'estació de trens del municipi de Cubelles, reiterem el nostre interés, que no és més que
l'interés dels nostres vilatans, er qué es realitzin les obres necessáries per tal de
readequar l'estació per a qué sigui accessible per a tothom, ien concret:

l.Ampliar les poftes d'accés a les instal'lacions, en el seu vestíbul.

2.Solucionar els problemes d'inundabilitat que té el pas nou sota via per tal que no es
torni a repetir un nou episodi com el produit recentment amb les últimes pluges.

3.Connectar les dues andanes amb un altre accés alternatiu diferent al d'escales fixes
i ascensor, com per exemple una rampa, ja que en cas d'avaria o aturada dels
ascensors, les persones amb cadira de rodes o les persones que porten cotxets de
bebés o altres, no poden accedir d'una andana a l'altra.

Pel que fa als dos primers punts ens consta que ja s'han solucionat - la qual cosa els
agraTm - restant, doncs, per dur a terme alló que s'e{posa al punt tercer.

Aprofitant I'avinentesa i en relació al rétol a la fagana de I'edifici de l'estació, com poden
veure en la fotografia que adjuntem, hi diu CUBELLAS. Els agrairíem que el substituTssin
(o, si més no I'hi afegissin) per un altre amb el nom correcte en catalá de la nostra vila:
CUBELLES. En el supósit que aixó no fos de la seva competéncia, els demanem que en
donin trasllat a qui pertoqui i ens ho facin saber.

Finalment, també preguem tinguin en consideració tornar a tenir un accés a l'estació per
la banda de la platja, posant-hi una máquina validadora de bitllets també en aquesta
banda, com es fa en d'altres estacions, per exemple la veTna de Vilanova i la Geltrú. Es
tracta d'una opció molt legítima doncs prácticament la meitat dels usuaris de rodalies són
velns defs barris de la Mota de Sant Pere i del Barri Marítim, QUe, per tant, accedeixen a
I'estació des de la banda de la platja 
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Preguem que es pos¡ solució
conciutadans nostres.

Sr. Josep Llobet
DIRECCIO D'ADIF
Pl. Paisos Catalans, s/n
08014 BARCELONA

a tot aixó a dalt plantejat en benefici dels seus usuans I

Sense més, rebi una cordial salutació.

t

Tsa Romero iTomás
19 de maig de 2011

Maria
Cubey'les,
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