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El Ple de la corporació en sessió del dia 7 de març de 2022 va adoptar la següent 
moció: 

 

“MOCIÓ CONJUNTA DE REIVINDICACIÓ DEL RETORN DE LES FREQÜÈNCIES 
HORÀRIES DELS TRENS 
 
L’esclat de la crisi sanitària originada per la Covid-19 va irrompre a les nostres vides 
ocasionant greus conseqüències de caire social i econòmic. Davant la incidència del 
brot inicial, les autoritats es van veure obligades a adoptar mesures excepcionals de 
contenció per controlar els contagis, amb el confinament de gran part de la població i 
la paralització d’una bona part de l’activitat productiva juntament amb mesures de 
protecció i de distanciament social. 
Aquestes mesures afectaven a la mobilitat de la població en sentit ampli i, 
conseqüentment, a les ofertes de transport de persones, que és limitava a l’essencial. 
Resultava lògic, doncs, que amb el confinament total o parcial de la població, els 
serveis de transport ferroviari de passatgers modifiquessin la seva oferta adaptant-la 
progressivament de conformitat amb la situació epidemiològica existent. 
Enguany, dos anys després de l’esclat de la crisi sanitària, la població ha anat tornant 
a les rutines i obligacions adquirides, alhora que les mesures vigents adoptades per 
les autoritats és limiten a requeriments d’autoprotecció personal. L’esforç que està fent 
la població per tornar a la normalitat existent abans de l’aparició del Covid19, hauria 
d’anar acompanyada amb la represa d’aquest serveis bàsics que es van veure 
restringits per la situació del moment. 
Els ciutadans dels pobles que configuren la Mar d’Amunt han fet notòria la preocupació 
i malestar per la disminució de les freqüències  horàries dels trens regionals de Renfe 
amb parada i sortida a Llançà, Colera, i Portbou. Concretament, són nombrosos els 
ciutadans que agafaven el tren que sortia al voltant de les 6 del matí des de Portbou, a 
les 6:20 de Llançà, per arribar puntuals a les seves feines a Girona abans de les 8. 
Enguany, però, el fet  de que el primer tren surti passades les 7 del matí de Portbou, 
7:14 de Llançà, origina que no puguin beneficiar-se del transport públic i es vegin 
obligats a agafar el cotxe, amb els conseqüents inconvenients econòmics, socials i 
mediambientals. 
Així mateix, es veuen impedits d’agafar el tren que surt de Girona a les 14:48, i han 
d’agafar un tren que surt dues hores després, el que suposa arribar als seus domicilis 
dues hores més tard amb el corresponent perjudici per a la conciliació de la vida 
familiar. 
Finalment denunciem la discriminació que pateixen els veïns d’aquests pobles per la 
reduïda freqüència de trens i reivindiquem la necessitat d’apostar per la línia Portbou-
Barcelona en la millora de servei als usuaris. 
Davant d’aquesta queixa fonamentada, i conscients del compromís d’Adif amb la 
prevenció del medi ambient i la importància del transport públic per evitar la 
contaminació atmosfèrica derivada de l’ús del vehicle propi, causant de greus seqüeles 
per a la salut de les persones, ens veiem obligats a donar veu a les reivindicacions de 
la població de la Mar d’Amunt i manifestar la disconformitat amb les retallades en les 
freqüències horàries dels trens amb parada a les nostres viles, i requerir l’adopció de 
les mesures oportunes per solucionar aquesta situació. 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
ACORD: 
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Primer.- MANIFESTAR la preocupació i disconformitat amb les retallades en les 
freqüències horàries dels trens amb parada i sortida a Llançà, Colera i Portbou. 
Segon.- RECLAMAR la recuperació del tren amb sortida a Portbou poc després de les 
6 del matí direcció Figueres-Girona, per donar el necessari servei als usuaris 
d’aquesta línia amb el principal objectiu de poder arribar abans de les 8 a Girona, i 
conciliar la vida familiar i laboral. 
Tercer.- SOL.LICITAR la revisió i ampliació de les freqüències horàries dels trens amb 
sortida i arribada als pobles de la Mar d’Amunt, eliminant la històrica finalització de 
molts trens en el municipi de Figueres. 
Quart.- PUBLICAR  el contingut de la moció a la pàgina web de l’Ajuntament de 
Colera pel general coneixement.” 
 

 


