INTERMODALITAT EN EL TRANSPORT
Des de la pdf.camp ens reafirmem en el caràcter de la nostra plataforma com a defensors
i impulsors del transport públic, amb l’objectiu de fer un pas més enllà i parlar d’un model
d’ integració del ferrocarril amb altres ofertes de transport col·lectiu incloent-hi la
tarifa d’aparcaments dissuasius en espais habilitats per als usuaris que es veuen obligats
a utilitzar el vehicle particular davant de la inexistència de transport públic, i, no cal dir-ho,
potenciar l’ús de la bicicleta facilitant aparcaments adequats.
Anunciem un nou viatge reivindicatiu i una nova campanya d’actes de reivindicació
i protesta per exigir una millora urgent del transport públic ferroviari al nostre
territori. Exigim a les administracions públiques competents que atenguin les necessitats
de les comarques tarragonines i concretament els usuaris del ferrocarril que utilitzen les
estacions d’ALTAFULLA i TORREDEMBARRA per als seus desplaçaments, per tal de
garantir una distribució justa i equilibrada dels recursos disponibles per a la millora del
transport públic ferroviari.
ALTAFULLA
- Actualment l’estació està tancada, sense personal.
- Amb uns horaris i unes freqüències de pas que no es corresponen amb les necessitats dels
usuaris.
- Sense servei de megafonia per avisar de les incidències en la circulació regular i el pas dels
trens.
- Sense serveis de WC.
- Sense polsador d’emergència.
- Amb uns panells d’informació contínuament trencats.
- Sense servei d’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Sense aparcaments habilitats per a bicicletes que permetin el seu ús amb tots els
avantatges…..

TORREDEMBARRA
És un del casos més greus de provisionalitat de tot l’Estat. Fa gairebé vint anys que estava
previst fer un nou edifici en un altre lloc que evités l’actual situació, en què la sala d’espera és
a tocar de la via sense que la tanca existent eviti la sensació de perill quan passen els trens.
Respecte a les facilitats per poder aparcar el vehicle propi no cal parlar-ne, quan amb voluntat
es podrien habilitar els terrenys inutilitzats, per exemple, com a places d’aparcament per a
persones amb mobilitat reduïda...
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PER UNES INSTAL·LACIONS DIGNES A LES ESTACIONS D’ALTAFULLA I
TORREDEMBARRA

Les comarques de Tarragona tenen un elevadíssim nivell d’ocupació dels trens que discorren
per totes les línies, i es per això que es justifica la demanda de millora de les instal·lacions a
les estacions, així com de les condicions de viatge. A banda de recordar les nostres propostes
(xarxa circular de rodalies, reobertura de la línia Reus-Roda per al transport de viatgers,
intercanviador a l’Arboç del Penedès...) concretament ens dirigim als ciudatans dels municipis
que es desplacen a les estacions d’Altafulla i Torredembarra per agafar el tren, com són els de
LA RIERA DE GAIÀ, LA NOU DE GAIÀ, VESPELLA DE GAIÀ, LA POBLA DE MONTORNÉS,
RODA DE BARÀ, SALOMÓ, EL CATLLAR i CREIXELL, entre altres pobles de l’entorn, sense
oblidar els veïns de LA MÒRA i altres urbanitzacions del terme municipal de Tarragona que per
proximitat també s’hi dirigeixen, així com també a la gran quantitat de potencials usuaris del
ferrocarril que per problemes d’horaris, manca de freqüències, inexistència de connexions amb
autobús, impossibilitat d’aparcament del vehicle propi i d’altres, es veuen obligats a renunciar
al servei públic i als seus innegables avantatges (comoditat, seguretat, estalvi, aprofitament del
temps de viatge, etc) davant l’ús del vehicle particular.

DISSABTE 26 DE MARÇ: VIATGE REIVINDICATIU
INICI VIATGE

SORTIDA DES DE REUS
ARRIBADA A TARRAGONA

09.36 h
09.50 h

SORTIDA DES DE TARRAGONA
ARRIBADA A ALTAFULLA

10.32 h
10.38 h

RECOLLIDA DE COMPANYS I ESMORZAR

FINAL VIATGE

SORTIDA D’ALTAFULLA
ARRIBADA A TORREDEMBARRA

11.33 h
11.36 h

RODA DE PREMSA
A L’ESTACIÓ DETORREDEMBARRA

11.45 h

SORTIDA DES DE TORREDEMBARRA
PAS PER ALTAFULLA
ARRIBADA A TARRAGONA

12.55 h
12.58 h
13.07 h

REUS

13.24 h

US HI ESPEREM!
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