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La Cambra denunciarà al Síndic de Greuges la manca 

d’inversions a la línia R3 de Rodalies 

 

 Acció reivindicativa durant el trajecte de BCN-VIC de la R3. 

 

Us convoquem a l’acció reivindicativa que durà terme la Cambra de Barcelona 

junt amb el Síndic de Greuges a la R3 de Rodalies, L’Hospitalet de Llobregat – 

Vic – Puigcerdà. El president de la Cambra, Joan Canadell, denunciarà 

públicament al Síndic de Greuges, Rafael Ribó, la manca d’Inversions i millores 

en què es troba actualment la R3 duran el seu trajecte. 

La línia R3 és l’única línia de Rodalies que funciona en gran part en via única, de 

Montcada bifurcació a Puigcerdà, la qual cosa dificulta la seva operativitat i 

fiabilitat. Tanmateix, es tracta d’una línia eminentment estratègica per a 

Catalunya, ja que dóna cobertura a part del Vallès, Osona i Puigcerdà.  

L’acció de reivindicació es durà terme a la mateixa línia R3 durant tot el seu 

trajecte de Barcelona fins a Vic, per explicar per trams quines són les 

necessitats d’inversió necessàries. Per aquest motiu us convoquem el proper 

dijous, 28 de novembre, a les 10h al vestíbul de l’estació de Plaça de 

Catalunya davant les guixetes de Correus. 

Al llarg del trajecte BCN – Vic el president de la Cambra, Joan Canadell, 

acompanyat de diferents alcaldes d’Osona denunciaran davant el Síndic de 

Greuges la situació ferroviària que pateixen els seus municipis.  

Alcaldes que participaran i municipis al qual s’incorporaran. 

Laura Campos, alcaldessa Montcada i Reixac Montcada bifurcació 

Josep Paré, alcalde de Centelles Centelles 

Carles Valls, alcalde de Balenyà Balenyà – Els Hostalets 

Anna Erra, alcaldessa de Vic Vic 

Àlex Garrido, alcalde de Manlleu Vic 

Marçal Ortuño, alcalde Torelló Vic 

David Solà, alcalde de Sant Quirze Vic 

Jordi Munell, alcalde de Ripoll Ripoll 

 

En acabar el recorregut, a Vic, el president de la Cambra i els alcaldes i 

alcaldessa participants lliuraran al Síndic de Greuges la queixa i oferiran una breu 

roda de premsa de valoració final.  

 

DIJOUS 

28 
NOVEMBRE 
10 h 
 
Estació de 
Rodalies Plaça 
de Catalunya 
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Catalunya, 
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Per tal de facilitar el desenvolupament de l’acció és imprescindible que ens 

confirmeu la vostra assistència, per tal de gestionar els permisos i compra de 

bitllets, entre d’altres.  

Horari del tren de la línia R3 en la qual es farà l’acció: 

BCN - Plaça de Catalunya 10:27 Granollers - Canovelles 11:08 

BCN - Arc de Triomf 10:29 Les Franqueses del Vallès 11:11 

BCN - La Sagrera 10:35 La Garriga 11:17 

BCN - Sant Andreu 10:37 Figaró 11:22 

BCN - Torre del Baró 10:40 Sant Martí de Centelles 11:27 

Montcada bifurcació 10:43 Centelles 11:32 

Montcada Ripollet 10:48 Balenyà - Els Hostalets 11:35 

Santa Perpètua de Mogoda 10:54 Balenyà-Tona-Seva 11:39 

Mollet Santa Rosa 10:57 Vic 11:47 

Parets del Vallès 11:00    
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