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Jordi Hereu destaca a la cimera de ciutats per l'alta velocitat que seran 
"una sola veu i un agent actor " en la connexió entre el mediterrani i el 
d'Europa  
 
 
A la trobada es conclou refermar el treball conjunt d'aquest grup de ciutats respectant les 
opinions de cadascuna. Per això un dels compromisos de la declaració conjunta emesa es 
trebalalr units des d'un punt de vista per anar al debat sobre les solucions proposades de forma 
unitària. 
 
Quan és a punt d’obrir-se el debat públic per decidir les alternatives de connexió del tren d’alta 
velocitat entre Perpinyà i Montpeller, l’alcalde de Barcelona Jordi Hereu ha destacat la 
rellevància d’aquesta important connexió ferroviària que obre pas a l’alta velocitat des de 
Catalunya cap a Europa i la importància que les ciutats treballin unides en aquest procés de 
decisió de les alternatives de pas. “Ens juguem la connexió entre el Mediterrani i el nord 
d’Europa i el desenvolupament de Catalunya, València, Llenguadoc- Rosselló i Midy-Pirynées. 
Totes les ciutats volem expressar que som una sola veu i un agent actor en aquest procés”, ha 
dit l’Alcalde de Barcelona. Per Jordi Hereu és prioritària aquesta discussió que he de 
possibilitar la connexió entre el nord i el sud d’Europa i els dos arcs el Mediterrani i l’Atlàntic.  
 
Jordi Hereu ha participat avui en la segona reunió de la cimera de ciutats per l’alta velocitat 
celebrada a Montpeller. Barcelona forma part d’aquest grup de ciutats que es va constituir el 
passat 16 d’octubre de 2008 i que aplega Barcelona, Béziers, Figueres, Girona, Montpeller, 
Narbona, Perpinyà i Tolosa. L’objectiu d’aquest grup de ciutats nascut i impulsat des de 
Barcelona es crear un espai econòmic competitiu i innovador que comporti un territori 
transfonterer harmoniós i una xarxa de ciutats articulades a l’entorn de l’alta velocitat. Es previst 
que properament s’incorpori a aquest grup la ciutat de Carcasona.  
 
Una de les conclusions de la trobada es refermar la necessitat del treball conjunt d’aquest grup 
de ciutats respectant les opinions de cadascuna. Per això un dels compromisos de la 
declaració conjunta emesa arran de trobada es la fomentar aquest treball conjunt des d’un punt 
de vista tècnic i formar part del debat sobre les solucions proposades de forma unitària. 
L’alcalde assegura que: “Les nou ciutats seran un subjecte comú que s’expressarà de manera 
comuna en aquest debat públic. Cada ciutat té les seves opinions però tenim un objectiu comú 
que defensarem de manera comuna”.  
 
La trobada s’ha celebrat a una setmana del inici del debat públic que es perllongarà fins el juliol 
vinent per decidir les alternatives per al tram Perpinyà- Montpeller. Actualment es treballa amb 
quatre escenaris: una alternativa nomes per passatgers, dues de mixtes combinant passatgers 
i mercaderies i una quarta alternativa que passa per la millora de la línia actual. L’objectiu de 
trobades com la de Montpeller es consensuar la tria d’una de les alternatives que defensin de 
forma comuna davant de la Comissió Europea, França, Espanya i els governs regionals.  
 
La reunió d’aquestes nou ciutats ha estat valorada per l’alcalde com un signe inequívoc de la 
consolidació de l’europeisme. “És un honor que se’ns permeti participar a debat públic format 
per ciutats franceses és un signe que Europa avança. Fa 20 anys això era impossible”. 
L’alcalde ha destacat també que la inversió que suposa aquesta interconnexió de l’alta velocitat 
s’ha d’interpretat també com un instrument mes de la lluita contra el context actual de crisi. 
“Avui diem que contra la crisi, més Europa. Més inversió europea en infraestructures que 
generen llocs de treball a curt termini i possibilita el desenvolupament de les ciutats”. 


