
 

Honorable Sr. Santi Vila i Vicente 

Conseller de Territori i Sostenibilitat 

Generalitat de Catalunya 

 

Benvolgut, 

Soterrar la línia dels FGC fins el castell de Can Feu i eliminar la barrera que comporten 
les actuals vies és una antiga aspiració de la ciutat de Sabadell. De manera 
incomprensible l’any 2007 aquest tram no va ser contemplat en el projecte de 
perllongament dels FGC que actualment s’està executant. Posteriorment però, la 
Generalitat es va comprometre realitzar-lo. Tant és així que l’any 2010 va adjudicar la 
redacció de l’estudi informatiu i del projecte constructiu d’aquest tram pendent entre 
l’estació de Gràcia i Can Feu i que ara es troba en fase de resolució de les al·legacions. 

Des de la Plataforma Soterrem FGC ARA estem fent tot el què està al nostre abast per 
aconseguir que el soterrament dels 400 metres de via fins el castell de Can Feu es 
materialitzi ara, dins la programació de les obres de perllongament actualment en 
curs, conscients que si no és així difícilment es farà en un futur. Fet comportaria un 
engany a la ciutat, el manteniment de l’actual barrera que separa el barri i la 
condemna a no poder millorar les condicions de vida i socials dels veïns i veïnes més 
directament afectats. 

Per aquests motius, des de la Plataforma Soterrament FGC ARA li sol·licitem que 
aturin les obres de perllongament fins que no s’hagin resolt les al·legacions al 
projecte de perllongament Gràcia – Can Feu i trobar les solucions tècniques i 
financeres que garanteixin el soterrament ara, dins de la programació de les obres en 
curs, com a complement de les mateixes. 

Per tot l’exposat li sol·licitem també una reunió amb vostè, amb la finalitat de poder-
li exposar tota la problemàtica i les nostres propostes de manera més concreta. 

Restem a l’espera de la seva resposta. 

Rebi una cordial salutació, 

 

 

 

Carme Farràs Urizal 
Presidenta AV de Can Feu / Plataforma Soterrament FGC ARA 

Sabadell, 10 de juny de 2014 

 

PD. Li adjuntem el Manifest que hem fet públic 


