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A partir de la posada en marxa de la nova variant de Vandellòs, les Terres de l’Ebre han perdut, 
un cop més, en quant a transport ferroviari es referix. No només ho considerem insuficient: ho 
considerem indignant. Sembla que se'n riguen de la gent d’este territori. Les nostres necessitats 
de servei sembla que siguen les engrunes de la resta de Catalunya i de l'Estat. 

Han tardat 20 anys i s'han gastat 700 M€ per a construir 40 km de doble via i tot per a perdre 
freqüències de llarg recorregut i no recuperar temps de trajecte amb els regionals. 

Demanem la dissolució de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre perquè s’ha demostrat 
ineficient i inoperant, com ja vam denunciar quan ens la van endossar. És un sucedani que no té 
capacitat legal ni política per a actuar com el territori requerix i com marca la llei. No complix amb 
les funcions que sí que té una Autoritat Territorial de la Mobilitat, l'ATM que reclamem i que ens 
pertoca, tal com establixen les lleis i les normatives del Parlament de Catalunya.  

Mostrem el nostre malestar amb una majoria dels representants politics del nostre territori i 
demanem que no ens facen perdre més el temps. El seu comportament dels darrers temps ha 
aguditzat la desconfiança i la manca de credibilitat i l’usuari no es mereix este tracte. 

  

Renfe i Adif són dos organitzacions que depenen dels diferents governs espanyols que hi ha 
hagut i que sembla que pensen i programen amb els peus. A més, obvien completament les 
necessitats de territoris com el nostre. En un context de canvi climàtic i de despoblació dels 
territoris perifèrics, és esta la gran aposta pel transport públic a les Terres de l’Ebre? 

  

Si es vol que usem menys el cotxe, cal que es posen més trens dignes. Necessitem un transport 
públic de qualitat que ens permeta no només anar en condicions a Barcelona i Tarragona a 
estudiar, a treballar o al metge, sinó que també permeta que el turisme visite el territori en 
condicions (som Reserva de la Biosfera) i que els nostres jóvens puguen, si així ho volen, tornar a 
casa: en 10 anys les Terres de l’Ebre hem perdut 13.000 persones d'entre 25-45 anys, gent jove i 
formada. 

La Conselleria de Territori sembla que darrerament s’ha ficat les piles però tard i encara 
malament. Abans i ara, a les Terres de l’Ebre ens cal que el govern del nostre país aposte pel sud 
d’una vegada per totes. Benvinguts, però volem més fets i menys paraules. Volem respecte i 
millores efectives. Creiem que si s’ha mogut alguna cosa estos últims anys ha estat per la pressió 
i la denúncia que des de la Plataforma hem estat fent. 

Durant estes setmanes s’estan acabant d’ajustar les freqüències i les capacitats reals de la nova 
línia. És el moment de fer tota la força que puguem per aconseguir els serveis dignes que l’usuari 
es mereix.  



A més de no millorar els temps i les freqüències dels regionals, s'han perdut els quatre Euromed 
que ens connectaven amb Tarragona i Barcelona. Després d’algunes negociacions, s’ha 
aconseguit un únic tren d’alta velocitat, un Avant que surt de Tortosa a les 6’20h del matí i torna a 
les 6’30 de la tarda de Barcelona i també s’ha avançat al matí prompte l’horari del primer Talgo. 
Tot i que valorem estos pedaços d’última hora, és evident que són encara del tot insuficients. 

  

És indignant que es tracte així el nostre territori i que se’ns aïlle tant en direcció Nord (Tarragona i 
Barcelona), com cap al País Valencià, especialment amb el Maestrat, amb qui històricament 
sempre hi hem estat molt relacionats. 

Els nous horaris ara vigents estan establits des del 13 de gener fins a l'1 de març. Un mes i mig. 
Davant de la provisionalitat d’estos horaris, pensem que és moment de mobilitzar-nos per tal 
d’exigir: 

1) Lo retorn dels 4 Euromeds o d'un servei similar en quant a temps de trajecte i preu del bitllet i 
que mos connecte amb Tarragona ciutat. 

2) Més connexions amb la Línia d'Alta Velocitat (LAV), ja siga amb llançaderes i/o amb noves 
freqüències d'Avant. Els trens llançadora haurien de ser des d’Ulldecona fins al Camp de 
Tarragona per a enllaçar, des d'allí, cap a Barcelona o Madrid. 

3) Noves freqüències de regionals semidirectes en aquelles franges més buides i amb combois 
del model 449, que s’ha demostrat que oferixen un temps de trajecte competitiu i amb 
comfortabilitat. 

4) La recuperació dels horaris del 2016 en els regionals i la progressiva millora del seu temps de 
trajecte. 

5) La sincronització del autobusos amb l’Estació Central de les Terres de l’Ebre, l’Aldea-Amposta-
Tortosa, amb els horaris dels diferents trens. Cal apostar per la intermodalitat 

6) Igualment, a la línia R15, volem més freqüències i el retorn als anteriors temps de recorregut, 
així com la sincronització de les diferents línies d’autobusos amb l’Estació de Móra la Nova i 
una futura connexió amb l'Alta Velocitat al Camp de Tarragona. 

Si ho exigim tots junts com a territori, encara tenim una oportunitat. Però perquè se’ns tinga en 
compte hem de fer una demostració de força, com la que fem avui i les que seguirem fent 
properament. No volem ser un territori aïllat, que només siga lloc de pas.  

Per uns serveis dignes, ni un tren menys!


