
 

              

 

         

       PER UNS TRENS DIGNES AL TERRITORI!  

 

Segueix-nos:  

   @TrensDignesEbre 

    Facebook.com/Plataforma.TrensDignesEbre                      

    trensdignesebre.wordpress.com 

    trensdignesterresdelebre@gmail.com 

 



No podem resignar-nos ni un dia més a la situació que tenim amb els transports 

públics, i concretament ferroviaris, al nostre territori. 

Volem canviar aquesta situació que, com tu saps, és crònica. Els retards, incidències i 

demores fan que cada dia sigui una aventura viatjar cap a/des de les nostres Terres. 

Volem aconseguir uns Trens Dignes i, en general, un transport públic Digne per a les 

Terres de l’Ebre i Priorat. 

Per aconseguir-ho ens hem marcat uns objectius: 

• Incloure les Terres de l’Ebre (línies R15 i R16) a les Rodalies del Camp de 

Tarragona. El Govern de la Generalitat sap que la posada en marxa de les rodalies al 

Camps de Tarragona no han fet més que augmentar les incidències i retards als 

combois de les nostres línies. Hem tingut un estiu caòtic i sense precedents. 

• Reforçar i revisar les connexions (amb bus) de la resta dels municipis del 

territori a les dues estacions de referència de les línies R15 i R16 (Mora la Nova i 

Aldea-Amposta-Tortosa). 

• A les Terres de l’Ebre també vivim al segle XXI. Aquí també hi ha gent que a 

part del preu del bitllet valora també el temps invertit en el trajecte. Cal l’arribada de 

l’alta velocitat a l’estació de l’Aldea. 

• Volem que els combois vells siguin substituïts per trens “nous”. 

Et demanem que ens donis suport: 

- Parlant durant aquest trajecte amb la resta de passatgers del tren (segur que 

no hem pogut distribuir-ho a tothom). 

- Fent  fotocòpies i distribuint-lo tu mateix. 

- Comprant la nostra samarreta al Bar Esther del Mercat de Tortosa. 

Et donem les gràcies per la teva atenció, perquè hagis arribat a aquest punt del 

document i t’encoratgem  a ajudar-nos en aquesta lluita. Estem segurs que LLUITAR 

SERVEIX i amb tu serem un més. Serem imparables!!! 


