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Trobada a l’Aldea per reclamar i millorar  
l’aturada de trens d’alta velocitat 

 
 
Ahir dimarts es van reunir a l'Ajuntament de L'Aldea, els representants de 
Territori del Departament de Vicepresidència, encapçalats pel Secretari 
General de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, juntament amb la Directora 
de Serveis Territorials Lidia Pino, representants de la Plataforma Trens 
Dignes i l'Alcalde Xavier Royo i la Diputada i Primer Tinent d'Alcalde de 
l'Ajuntament de l'Aldea Irene Negre. 
 
La trobada va ser fruit d'una reunió prèvia del mateix Ajuntament i la 
Plataforma, on l'Ajuntament es va comprometre a demanar una reunió amb la 
Generalitat per a millorar molts d'aspectes pel que fa al transport públic de les 
TTEE. 
 
Durant la reunió es van posar sobre la taula, la reclamació de l'Estació 
Intermodal a l'Estació del Tren de l'Aldea, l'accessibilitat i millora del barri de 
Sant Ramon, la posada en servei de l'intercanviador de busos al Polígon 
Catalunya Sud, la reclamació de les aturades dels trens d'alta velocitat a l'Aldea, 
millores a efectuar pel que fa a connexions i informació de les línies de 
proximitat de les línies de bus i la situació de l'enllaç ferroviari de l'Estació de 
Mercaderies. 
 
Des de la Plataforma, van posar molt d'èmfasis en reclamar i potenciar l'estació 
de tren de l'Aldea, amb la posada en funcionament l'Estació Intermodal, així 
com les aturades dels trens d'alta velocitat i altres aspectes actuals a millorar 
dels serveis de proximitat de les línies de bus. 
 
Isidre Gavín, Secretari de Territori i Mobilitat: “Es gravíssim i un menyspreu 
per a la ciutadania ebrenca que passin de llarg trens que, pràcticament sense 
cost ni inversió, podrien donar servei al territori ” , Gavin va afirmar les 
constants comunicacions enviades al Ministerio de Fomento, per: “ reclamar 
les aturades dels trens d’alta velocitat, sense cap mena de resposta”. 
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Xavier Royo, Alcalde de L'Aldea, a part de recolzar les propostes presentades 
per la Plataforma, com les demandes del Departament sobre les aturades les 
línies d'alta velocitat a l'Estació de L'Aldea, també va exposar que: “  el treball 
que està portant a cap per l'Ajuntament, per posar en servei tant 
l'intercanviador de busos al Polígon com de les gestions que s'estan fent 
per aconseguir l'enllaç ferroviari a l'Estació de Mercaderies, també van 
exposar que: “qualsevol actuació a l'actual Estació de tren, com ara una 
estació Intermodal, ha de passar per una millora de l'accessibilitat al barri 
de Sant Ramon, el vial actual d'accés no reuneix les condicions adequades 
per als vehicles i vianants que transiten per aquesta via actualment i 
menys si aquesta s'ha d'incrementar”. 
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