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COMARQUES6

Durant la primera setmana de
servei de l’alta velocitat, un total de
17.636 persones han usat el TAV
des de les estacions de Girona i Fi-
gueres. Del total, 14.303 corres-
ponen als trajectes de trens de
mitja distància, coneguts com
Avant, que enllacen Figueres i Gi-
rona amb Barcelona. 

Pel que fa als serveis AVE –de la
línia des de la frontera francesa fins
a Madrid–, l’han usat 3.333 viat-
gers. Entre aquests, la destinació
predilecta dels usuaris és Madrid,
amb més de 2.000 passatgers. En
aquest període, aquests trens han
obtingut una puntualitat del 98%.
Renfe ha informat que, fins al mo-
ment, ja s’han venut 16.470 places
pels propers dies: 9.510 de llarga
distància (AVE) i 6.960 d’Avant.

Més ús de la mitja distància
Una setmana després de la posa-
da en marxa dels trens TAV entre
Barcelona i Figueres, la companyia
operadora, Renfe, ha facilitat les
dades d’usuaris. En aquests set pri-
mers dies, un total de 17.636 viat-
gers han agafat un tren TAV. D’a-
quests, 14.303 han fet trajectes en
trens de mitja distància (Avant) en-
tre Figueres i Barcelona i la resta,
3.333, han usat trens que enllacen
fins a Madrid (AVE).

Pel que fa als serveis Avant,
principalment s’han venut bitllets
per anar de Girona a Barcelona,

amb 8.844 viatgers, el que signifi-
ca un 62% del total. 

A continuació, la connexió més
usada ha estat la que uneix Figue-
res i Barcelona amb 4.797 viatgers

i la de Girona a Figueres amb 662
viatgers.

Del total de viatgers, un 56,8%
ha utilitzat la tarifa d’anada i tor-
nada que permet obtenir un des-
compte del 20%. 

Pel que fa a la resta de bitllets
comprats, un 12 per cent han es-
tat abonaments: un 8% per a la tar-
geta de deu viatges, un 3% d’abo-
naments fins a 50 viatges i un 1%

de targetes 10 plus per a estu-
diants.

En aquesta primera setmana
de servei, 3.333 persones s’han
desplaçat en els serveis d’alta ve-
locitat, els de llarga distància. D’a-
quest total d’usuaris, 1.485 ciuta-
dans s’han desplaçat entre les ciu-
tats de Girona i Madrid, i 469 viat-
gers ho han fet entre Figueres i Ma-
drid.

Durant aquest primers set dies,
un 67 per cent dels viatgers realit-
zats amb aquesta línia han apro-
fitat les tarifes promocionals ja
que Renfe, aprofitant la posada en
marxa del servei, ha posat a la
venda 60.000 places a preus eco-
nòmics.

Durant aquesta primera set-
mana, els trens han obtingut una
puntualitat del 98%.
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Més de 17.000 viatgers han agafat el TAV a
Girona i Figueres en la primera setmana 
La companyia Renfe ja ha venut més de 16.470 places per al ferrocarril d’alta velocitat per viatjar els propers dies

Viatgers a l'estació del TAV de Figueres passant el control de seguretat, el dia d’estrena de la línia.
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Més de dos mil passatgers
han viatjat fins a Madrid,
1.485 en un trajecte amb
Girona i 469 amb Figueres 

Del total de viatgers, un
56,8% han utilitzat la tarifa
d’anada i tornada que ofereix
descomptes del 20%

La puntualitat dels trens en
la primera setmana d’entrada
en funcionament del servei
ha estat del 98 per cent

L’ESTALVI
L’equivalent a 7.950 cotxes per
l’Avant i 22 avions per l’AVE

L’operadora del servei ha cal-
culat que l’estalvi en costos

socials i mediambientals dels viat-
gers transportats aquesta setmana
equival a la reducció de la circulació
de 7.950 cotxes o 286 autobusos en
el cas dels viatgers del servei Avant i
22 avions o 66 autobusos en el cas
de l’AVE.



LA CLAU

Més de 200 persones es van
agrupar ahir a l'Ateneu de Celrà per
mostrar el seu suport al primer
consistori denunciat per l'Estat
per haver-se declarat territori lliu-
re i sobirà, a través d'una moció
aprovada en el ple del setembre
passat. 

L'acte va agrupar a membres i
representants de l'Associació Na-
cional Catalana (ANC), l'Associa-
ció de Municipis per la Indepen-
dència, d'ERC, ICV i la CUP, que
van denunciar «l'opressió i l’ex-
terminació» que fa l'Estat per aca-
bar amb la voluntat del poble ca-
talà. «Tots els municipis han de tre-
ballar plegats per donar una ma-
teixa resposta i aturar l'ofensiva de
l'Estat espanyol», tal com va de-
manar l'alcalde de Celrà, Dani
Cornellà.

L'Ajuntament de Celrà va ser el
primer consistori que l'Estat es-
panyol va denunciar per haver-se
declarat territori català lliure i so-

birà. Davant d'aquesta situació,
el consistori va decidir tirar enda-
vant un acte de suport a tots
aquells ajuntaments que hagues-
sin estat denunciats tant per haver
aprovat les mocions sobiranistes
com per haver lliurat els impostos
de l'IRPF a l'Agència Tributària
Catalana o haguessin retirat la
bandera espanyola dels consis-
toris. Segons Cornellà, en total es
tracta d'una desena de municipis
catalans afectats per aquesta mena
de denúncies.

Durant l'acte, que va comptar

amb diversos parlaments de di-
putats d'ERC i ICV tals com Roger
Torrent o Marc Vidal, es va visua-
litzar un curtmetratge que van fer
veïns del poble gironí en suport al
seu Ajuntament. Cal destacar que
l’Ateneu de Celrà es va omplir de
gom a gom.

«Es tracta d'un acte de desobe-
diència contra les denúncies que
s'han interposat i per mostrar que
el poble català vol lluitar per de-
fensar els seus interessos», va as-
senyalar Cornellà. Una idea que va
compartir el vicepresident de
l'ANC, Carles Castellanos, i el se-

cretari de l'AMI i alcalde d'Arenys
de Munt, Josep Manel Ximenis,
que van criticar «l'opressió i l'ex-
terminació» que està portant a
terme Espanya en contra del po-
ble català. «Fa anys que ens in-
tenten esborrar del mapa però no
poden perquè mantenim una vo-
luntat fèrria», va destacar Ximenis.
L'acte de suport també va comp-
tat amb els alcaldes d'altres mu-
nicipis catalans denunciats com
Alella o Gallifa.

Mobilització ciutadana
El batlle de Celrà va demanar a tots
els municipis interessats en la de-
fensa de la independència de Ca-
talunya i el dret a decidir que tre-
ballin «plegats i junts», aportant
una resposta unitària, per aturar
«l'ofensiva» de l'Estat espanyol. A
més, va destacar que aquest acte
de suport social i polític és només
l’inici d'una mobilització ciuta-
dana i dels municipis en defensa
del dret a decidir. «Esperem que
aviat es reprodueixin actes com
aquests a altres localitats catala-
nes», va assenyalar l'alcalde de
Celrà. 

En principi, aquest proper di-
lluns dia 21 de gener, el consisto-
ri de Celrà ha d'entregar tota la in-
formació sol·licitada per l'advo-
cada de l'Estat al jutjat contenciós
de Girona.
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Celrà demana unitat davant l’ofensiva de
l’Estat dels municipis «lliures i sobirans» 
Acte de suport als denunciats per declarar-se territori lliure, insubmissió fiscal o treure banderes

Celrà ha reunit unes 4.500 firmes de veïns i entitats de suport.
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Més de 200 persones es
reuneixen a l’Ateneu de Celrà
per donar suport al primer
poble denunciat per l’Estat 

L’alcalde, Dani Cornellà,
defensa la necessitat de
«treballar plegats i donar 
una mateixa resposta»
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