
En/Na__________________________________________________ 
Veí de __________________________________________________ 
adreça postal ____________________________________________  
o adreça electrònica _______________________________________ 

 
 

M’adreço al Síndic de Greuges sol·licitant que intervinga en els següents temes: 
 

DEMANO A LA GENERALITAT I A RENFE CATALUNYA: 
 
1. Una baixada de les tarifes en els trajectes entre les Terres de l’Ebre i 
Tarragona i Barcelona, agreujades des de l’eliminació dels descomptes d’anar i 
tornar i dels xiquets i que afecten només territori català. Exemple:       
    
        Anar i tornar:         Tortosa	  –	  	  Barcelona:	  30,70€ 

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tortosa	  –	  València:	  21,40€	  /	  24,50€	  (País	  Valencià)	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Barcelona	  –	  Ribaroja	  d’Ebre:	  34,20€	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Barcelona	  –	  Nonasp:	  30€	  (Aragó)	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Barcelona	  –	  Ulldecona:	  34,20€	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Barcelona	  –	  Vinaròs:	  27,30€	  	  (País	  Valencià)	  

 
2. Una millora des les freqüències, en concret: 
 
- R16: Un tren a partir de les 20.30 – 21h en direcció nord des de Tortosa 
(ara mateix l’últim servei surt a les 19.35h, abans que els comerços i centres 
d’ensenyament hagen acabat les seues tasques) 
 
- R15: Un tren (o autobús) al voltant de les 10h en direcció nord (actualment entre 
les 8.26h i les 12.15h no hi ha cap tren entre Móra la Nova i Barcelona) 
 
No demanem un tracte igual sinó equitatiu: entre un tren cada 5 minuts i un cada 4 
hores ha d’haver-hi un terme mig 
 
3. Nous combois comfortables i fiables per a trajectes de 2.30h de viatge 
 

 
********************************************** 

 
 

DEMANO A FOMENTO I ADIF: 
 
1. L’aturada d’alguns Euromed o trens d’alta velocitat a l’estació de l’Aldea 
en horaris competitius. 
(Actualment circulen 15 Euromeds diaris -8 cap al sud i 7 cap al nord- i no se 
n’atura cap. Cal aplicar criteris d’equidistància, perquè entre Castelló i Tarragona 
este tren no s’atura i hi ha 200km, el doble que entre la resta de parades) 
 
2. El manteniment de la taquilla a l’estació de Móra la Nova, una de les tres 
estacions més importants de les Terres de l’Ebre i que dóna servei a les comarques 
de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Adif ha anunciat que tancarà el servei a partir del 
19 de juliol de 2015. 
 
 
FIRMA:       DATA: 
 
 


