
MOCIO PER RECLAMAR UNS TRENS DIGNES AL NOSTRE TERRITORI

El qui subscriu,  ............................ en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al
ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ:

La Plataforma Trens Dignes (PTD) a les Terres de l’Ebre i Priorat, va néixer fa divuit mesos,
recollint el descontentament i la lluita per un transport ferroviari just a l’Ebre, a les línies R-15 i
R-16.  El transport públic és un dret fonamental dels ciutadans finançat amb els impostos de
tots; l’oferta que tenim al Territori és insuficient, poc atractiva i els preus que presenta són
excessivament cars i poc engrescadors.

 Les  Terres  de  l’Ebre  som  l’únic  territori  Català  que  encara  no  té  implantat  el  Sistema
d’Integració Tarifària, pel qual amb un mateix bitllet  es poden utilitzar sistemes de transports
públics diferents, fent transbordament i aconseguint tarifes reduïdes mitjançant abonaments i
títols multi viatge.

El  nostre  territori  ha  tingut  una  important  mancança  històrica  en  la  qualitat  del  servei
ferroviari  pel  que fa al  nombre d’estacions,  tarifes,  modernitat  dels  combois  i  freqüències
horàries, greuge aguditzat des de mitjans dels anys 90 quan es va posar en marxa el Corredor
del Mediterrani. Això va suposar el desmantellament del tram de la via Tortosa – Freginals i la
posada en marxa de l’Estació Aldea – Amposta – Tortosa, que havia de convertir-se en l’Estació
Central de les Terres de l’Ebre i que ara, més de quinze anys després, veu passar de llarg més
trens dels que no pas s’hi aturen. Cap Euromed, cap AVE, cap Alvia i cap Tren Estrella. A més,
progressivament s’han tancat estacions, sobretot a la línia R-15.

La recent posada en marxa de les Rodalies de Tarragona no ha fet  més que empitjorar  la
nostra situació augmentant el nivell, ja de per si fort, de saturació de les nostres línies R15 i
R16 donat que els nous combois de Rodalies interfereixen amb els nostres combois de Mitja
Distància. 

Però també cal  veure les millores ferroviàries que reclamem,  com una oportunitat  per al
territori, és a dir, de la mateixa manera que la gent  necessita sortir per diferents motius, cal
tenir en compte la gent que ens vol visitar. El nostre territori recentment ha estat declarat com
a  reserva  de  la  biosfera,  esdeveniment  que  pot  estimular  positivament  el  sector  turístic
emergent  al  territori  i  uns  serveis  ferroviaris  com  els  que  patim  només  poden  afectar
negativament  al seu desenvolupament.

Des del  principi  van centrar les seues demandes en dos grans blocs:  INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS. Aquesta moció la centrem ara en aquest segon aspecte del qual la Generalitat de
Catalunya té totes les competències transferides: freqüències, tarifes i combois.

A continuació en fem una concreció de demandes, perquè la institució que representem les
secundi, les assumeixi com a pròpies i es comprometi a treballar-hi per assolir-les al més aviat
possible amb col·laboració amb la PTD.

Per tot això, proposem al ple l’adopció dels següents acords:



1.- La inclusió de les Terres de l’Ebre (línies R15 i R16) a les Rodalies del Camp de Tarragona,
amb l’ampliació del trajecte d’alguns rodalies que ara arriben solament a Hospitalet de l'Infant
(RT2) i Reus (RT1). Això  comportaria un augment de les freqüències sense recarregar la xarxa a
Barcelona, fet que al nostre territori ens garantiria a la R16 un tren cada hora i a la R15 que els
intervals no fossen superiors a dues hores. Aquests nous trens han de ser semidirectes per
millorar el temps de trajecte. 

2.- Convertir a Alvia o Intercity un Euromed perquè s’aturi, a primera hora del matí, a l’estació
de l’Aldea i  el mateix a última hora de la tarda des de Barcelona. Foment addueix que un
Euromed no pot parar en una estació que no sigui capital de província, i  els serveis Euromed es
fan actualment  amb combois  Alvia.  Els  Alvia  si  que poden parar  en estacions  que no són
capitals de província. Així mateix, proposem que el tren Alvia que realitza el trajecte Vinaròs-
Madrid (va fins a Gijón) iniciï i acabi el seu recorregut a l’estació Aldea-Amposta-Tortosa.

3.-  Que  les  Terres  de  l’Ebre  se  incorporin  a  la  Integració  Tarifària  de  les  comarques  de
Tarragona, mentre no es desenvolupi el nou Sistema Tarifari global per tota Catalunya, que
permet combinar un únic bitllet de diferents transports públics.

4.- RENFE Operadora, per instruccions de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, té previst
substituir, gradualment, les actuals i obsoletes unitats 470 per unitats 447, excedents de nuclis
de rodalies on es renova la flota actual. Considerem que estes unitats (447) no són les més
adequades per realitzar el servei regional, tenint en compte la distància que hem de recórrer
que pot arribar fins a 3 hores.  El  nivell  de confort  no és l’adequat i  no poden assolir  una
velocitat òptima. La substitució s’ha de fer directament per les unitats 449, combois que ara
s’utilitzen arreu per fer els trajectes com els nostres de mitja distància, dels quals, a hores
d'ara i sovint amb retard, n’arriben/en marxen dos a/de les Terres de l'Ebre per la R16 i cap per
la R15 (a les estacions del nostre territori).

5.- Que s’apliqui un factor corrector en els mitja distància i en els Regionals Express  i que no
ens penalitzi el quilometratge d’una manera tan greu en el preu del bitllet.

6.- Que els estudiants i treballadors de les Terres de l’Ebre, atès el poder adquisitiu d’aquests
sectors de la població i el greuge que ens suposa desplaçar-nos diària i/o  setmanalment als
centres de treball i universitats, puguin tenir els mateixos descomptes i tipus d’abonaments
que en aquests moments ja tenen els usuaris de les Rodalies de Tarragona, tenint en compte la
pobra oferta acadèmica i laboral del territori.

7.- Fer arribar aquests ACORDS al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, al
Ministeri de Foment, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i a les empreses ADIF
i  RENFE.


