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OBRE’M PER
TROBAR UNA
SOLUCIÓ

ALGUNA COSA
FALLA A RODALIES...
Les Rodalies a Catalunya sumen 4 incidències al
dia de mitjana.

Per què patim retards, sobreocupació i
aturades dels trens?
Per la manca de voluntat de l’Estat d’invertir a
Catalunya i en canvi fer xarxes centralitzades
amb motivacions polítiques.
Del 1989 al 2009, el govern espanyol ha
modernitzat la xarxa de Rodalies de Madrid i l’ha
ampliada en 65 quilòmetres. La de Barcelona
continua sense modernitzar ni ampliar.

... SOLUCIONAR-HO
ÉS A LES NOSTRES MANS!
Necessitem:

Poder decidir el model de transport que
volem. Només si Catalunya té les eines i
competències d’un estat podrem apostar per
infraestructures que estiguin al servei dels
ciutadans i ens connectin a Europa.
Aconseguir una gestió pròpia, integral i
moderna de la xarxa de Rodalies de Catalunya, per
tal que el servei sigui més eficient i proper i
puguem incidir en les seves problemàtiques
específiques.

Dels 4.000 milions d’euros compromesos per a
Catalunya en el Pla Rodalies 2008-2015, no se
n’ha executat ni un 10%.

Disposar de la riquesa que generem. Cada any,
16.000 milions d’euros se’n van de Catalunya i no
tornen. Necessitem recaptar els nostres impostos
per poder-los invertir amb criteris racionals.

Per les prioritats en infraestructures de tots
els governs de l’Estat espanyol, que financen línies
d’alta velocitat que no seran mai rendibles ni útils.

Només amb la independència tindrem la
capacitat i els recursos necessaris per
garantir una xarxa de Rodalies de qualitat.

Espanya és el segon país del món, després de la
Xina, amb més quilòmetres de via de trens
d’alta velocitat (TAV).
El Govern espanyol invertirà enguany 153
milions d’euros a Rodalies i 3.500 milions al TAV,
tot i que Rodalies transporta 11 vegades més
passatgers que el TAV.

Les polítiques ferroviàries de l'Estat espanyol
perjudiquen les persones i les empreses de
Catalunya.

Progrés o retrocés:
tu decideixes
Amb la
independència,
tindrem el
transport públic
que ens mereixem!

