
MOCIÓ	  DEL	  GRUP	  MUNICIPAL	  D’ESQUERRA	  REPUBLICANA	  PER	  GARANTIR	  L’ACCÉS	  
DE	  TOTES	  LES	  PERSONES	  	  AMB	  MOBILITAT	  ADAPTADA	  ALS	  TRANSPORTS	  PÚBLICS	  
	  
	  
La	  mobilitat	  és	  un	  element	  essencial	  de	  la	  nostra	  societat.	  Un	  dels	  aspectes	  que	  des	  
de	  les	  institucions	  s’han	  de	  garantir	  és	  el	  servei	  de	  transport	  públic.	  	  
	  
En	  aquest	  mandat	  ja	  s’ha	  debatut	  en	  altres	  ocasions	  en	  aquest	  Ple	  municipal	  sobre	  
l’estat	  dels	  mitjans	  de	  transport	  públics	  i	  les	  problemàtiques	  que	  comporten.	  Només	  
cal	  recordar	  l’estat	  lamentable	  del	  servei	  de	  bus	  operat	  per	  Monbus-‐Hispano	  
Igualadina,	  que	  comporta	  retards,	  vehicles	  amb	  serioses	  deficiències,	  i	  negligència	  en	  
els	  horaris;	  o	  el	  nefast	  servei	  que	  gestiona	  Renfe	  amb	  tren	  on	  a	  part	  d’incidències	  
tècniques	  reiterades,	  s’hi	  sumen	  també	  retards	  crònics.	  
	  
Les	  deficiències	  que	  generen	  aquests	  serveis	  afecten	  i	  impacten	  de	  forma	  clara	  als	  
usuaris,	  que	  veuen	  com	  fer	  servir	  aquests	  transports	  els	  hi	  redueix	  la	  qualitat	  de	  vida	  
i	  els	  afecta	  en	  les	  seves	  tasques	  professionals	  o	  estudiantils,	  o	  simplement	  de	  lleure.	  	  
	  
Però	  sempre	  pot	  ser	  pitjor.	  Les	  persones	  amb	  mobilitat	  adaptada	  pateixen	  una	  
discriminació	  molt	  greu.	  La	  possibilitat	  d’utilitzar	  el	  servei	  públic	  de	  transports	  és	  una	  
odissea	  formada	  per	  traves,	  per	  burocràcia,	  per	  manca	  d’informació	  i	  per	  deixadesa,	  
fet	  que	  els	  converteix	  en	  ciutadans	  de	  segona.	  	  
	  
Els	  trens	  adaptats	  són	  una	  minoria	  a	  la	  R4,	  els	  quals	  cada	  dia	  passen	  en	  horaris	  
diferents	  i	  són	  susceptibles	  en	  canviar	  de	  freqüència	  malgrat	  la	  informació	  del	  web.	  I	  
un	  cop	  passen,	  la	  problemàtica	  es	  centra	  en	  l’accessibilitat	  al	  tren,	  ja	  sigui	  d’entrada	  
o	  de	  sortida,	  ja	  que	  la	  majoria	  d’andanes	  de	  les	  estacions	  d’aquesta	  línia	  no	  estan	  
adaptades,	  un	  fet	  que	  perjudica	  greument	  als	  usuaris.	  	  
	  
La	  situació	  d’abandonament	  que	  tots	  els	  governs	  de	  l’Estat	  espanyol	  han	  condemnat	  
les	  Rodalies	  de	  Catalunya	  amb	  una	  aberrant	  manca	  d’inversió	  i	  un	  cinisme	  exacerbat	  
centrat	  en	  prometre	  inversions	  que	  mai	  es	  compleixen,	  ha	  conduit	  a	  l’estat	  de	  
precarietat	  i	  mal	  servei	  actual,	  perjudicant	  greument	  a	  la	  ciutadania.	  	  
	  
Anar	  en	  bus	  tampoc	  genera	  cap	  solució,	  ja	  que	  pràcticament	  no	  hi	  ha	  vehicles	  
adaptats	  en	  línia	  regular,	  i	  per	  utilitzar-‐los	  cal	  avisar	  amb	  tres	  dies	  d’antelació,	  pels	  
trajectes	  cap	  a	  Barcelona,	  però	  són	  inexistents	  pel	  que	  fa	  a	  la	  mobilitat	  
intracomarcal.	  	  
	  
	  
Per	  tots	  aquests	  motius,	  des	  del	  Grup	  Municipal	  d’Esquerra	  Republicana	  instem	  a	  
l’Ajuntament	  de	  Vilafranca	  a	  prendre	  els	  següents	  acords:	  
	  

1. Instar	  al	  departament	  de	  Territori	  i	  Sostenibilitat	  de	  la	  Generalitat	  i	  al	  
Ministeri	  de	  Foment	  del	  Regne	  d’Espanya	  que	  duguin	  a	  terme	  un	  estudi	  per	  
adaptar	  les	  andanes	  de	  les	  estacions	  del	  a	  R4	  per	  fer-‐les	  aptes	  per	  persones	  
amb	  mobilitat	  adaptada	  



	  
2. Instar	  al	  departament	  de	  Territori	  i	  Sostenibilitat	  de	  la	  Generalitat	  i	  al	  

Ministeri	  de	  Foment	  del	  Regne	  d’Espanya	  que	  realitzin	  les	  actuacions	  
necessàries	  per	  garantir	  que	  tots	  els	  trens	  adaptats	  puguin	  ser	  totalment	  
accessibles,	  tant	  d’entrada	  com	  de	  sortida.	  

	  
3. Exigir	  a	  la	  Generalitat	  que	  actualitzi	  de	  forma	  urgent	  l’aplicació	  per	  tal	  que	  

pugui	  indicar	  quins	  trens	  són	  adaptats	  amb	  el	  temps	  suficient	  d’antelació.	  	  
	  

4. Exigir	  a	  les	  empreses	  concessionàries	  de	  les	  línies	  de	  bus	  que	  informin	  de	  
forma	  regular	  en	  els	  horaris	  quins	  vehicles	  són	  adaptats.	  	  

	  
5. Exigir	  a	  les	  empreses	  concessionàries	  de	  les	  línies	  de	  bus	  que	  formin	  els	  

conductors	  de	  busos	  per	  tal	  que	  estiguin	  preparats	  per	  activar	  les	  
plataformes.	  

	  
6. Adaptar	  els	  vehicles	  de	  transport	  públic	  locals	  per	  tal	  que	  siguin	  adaptats.	  	  

	  
7. Informar	  d’aquests	  acords	  al	  departament	  de	  Territori	  i	  Sostenibilitat	  de	  la	  

Generalitat;	  al	  Ministeri	  de	  Foment;	  a	  la	  direcció	  d’ADIF;	  a	  l’empresa	  Monbus;	  
i	  al	  Consell	  Comarcal	  de	  l’Alt	  Penedès.	  	  


