
 
 
 
 

Moció que presenta/en el/s grup/s municipal/s ?????????? de 
l’Ajuntament de ???? a proposta del Grup Perquè no ens fotin el tren 

per a la millora de la línia R3 i el reconeixement de l’Estació de Torelló 
com a estació de referència per a La Garrotxa 

 
 

Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general, 
al qual han de poder accedir tots els ciutadans.  
 
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar 
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat. 
 
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia 
ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i 
accessibles per a tothom i a uns preus raonables. 
 
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del 
Ges i La Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima a 
moltes de les poblacions d’aquesta comarca. 
 
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents: 
 
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir 
millores per a la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de 
qualitat. 
 
Segon – Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per 
enllaçar La Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera 
econòmica i sostenible.  
 
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui 
perquè s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i 
l’Estació de Torelló i que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels 
trens. I perquè s’incorpori la comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada. 
 
Quart – Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament 
que hi ha darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als 
usuaris del tren d’acord amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de 
Torelló. 



 
Cinquè – Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb 
altres institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure 
l’ús del tren. 
 
Sisè - Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions 
amb el Col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de 
racionalització dels horaris de la línia R3 adaptada a la mobilitat actual de la 
població perquè pugui ser debatuda i consensuada. 
 
Setè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a 
la revisió dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris 
entre aquest i els autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una 
vertadera xarxa de transport públic. 
 
Vuitè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, 
ADIF i RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de 
cada tren en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la 
comoditat dels passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb 
recorreguts de més de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous” 
a aquests trajectes.   
 
Novè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal 
de La Garrotxa, a ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren 
(pqnoensfotintren@gmail.com). 
 
 
??????, ???????? de 2017 
 


