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Renfe posa en funcionament les
escales mecàniques de Sabadell
Centre
El sistema es va avariar fa dos anys i mig i no es podien reparar | La inversió de
152.000 euros deixa pendent la remodealció integral de l'estació

Les escales mecàniques han entrat en funcionament aquest matí Foto: Renfe

Renfe ha posat en marxa aquest matí les escales mecàniques que connecten el vestíbul amb
l'andana de la via 2 de l'estació de Sabadell Centre. La posada en funcionament es porta a terme
després de dos anys i mig en què les escales han estat aturades a causa d'una avaria de gran
magnitud que feien impossible la seva reparació, segons l'empresa, motiu pel qual s'han hagut de
substituir.
Un cop fets tots els tràmits administratius necessaris per dotar l'estació de Sabadell Centre de
serveis bàsics amb els que encara avui dia no compta, el passat mes d'octubre es van iniciar els
treballs de retirada de l'equipament avariat. En el seu lloc es va procedir a la construcció d'una
nova escala mecànica a mida connectant el vestíbul de l'estació amb l'andana, tram que els usuaris
havien de cobrir caminant, amb els greuges que suposa per a les persones amb mobilitat reduïda
o pares amb cotxets.
"Aquest nou equipament aconsegueix millorar l'accessibilitat interior de l'estació de Sabadell
Centre i en especial per a les persones amb mobilitat reduïda i equipatge", apunta Renfe en un
comunicat. L'estació de Sabadell Centre és utilitzada diàriament per 11.142 viatgers de mitjana en
dia feiner, i les obres s'han executat en tres mesos, amb un cost de 152.000 euros.
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Queda pendent la remodelació de l'estació, la principal de Renfe a Sabadell, que encara no disposa
d'ascensor per connectar el carrer amb el vestíbul - on no hi ha ni tan sols escales mecàniques - ni
el vestíbul amb l'andana.
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