
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE C'S PER INSTAR A ADIF A LA MILLORA DE LA SEGURETAT DE 

LA LINIA R3 AL SEU PAS PER LA GARRIGA 

La línia de rodalies R3 presenta, com bé és conegut, moltes mancances infraestructurals que 

provoquen la seva quasi obsolescència i un malson per a molts dels seus usuaris a causa dels  

retards i la durada dels viatges. 

Sense treure-li importància a aquest fet, n’hi ha un altre que és l'escassa seguretat d'aquesta 

línia al seu pas pel terme municipal de la Garriga. Els passos a nivell amb i sense barrera així 

com la inexistència de tancament perimetral en molts trams que impossibiliti creuar les vies a 

excepció feta dels esmentats passos a nivell i unit tot plegat a que part del tancament (a on 

n'hi ha) presenta un estat defectuós, fa que el perill d'accident sigui considerable. 

Pel que fa als passos a nivell, ADIF va licitar el 2008 la redacció d'un projecte destinat a 

eliminar-los però no va arribar a executar-se, en la línia d'altres projectes com el de desdoblar 

la línia que mai han arribat a produir-se malgrat les reiterades promeses que molts garriguencs 

coneixem. 

Per tot això el Plenari de l'Ajuntament de la Garriga aprova els següents acords: 

1. Instar a ADIF a que amb caràcter d'urgència procedeixi a la reparació del tancament 

perimetral de la via  defectuós i a la col·locació de nou tancament en tota la part del recorregut 

de la línia que actualment no el presenta, aconseguint així, que s'impedeixi creuar les vies pels 

punts permesos actualment que són els passos a nivell. 

2. Instar ADIF a que millori la seguretat dels passos a nivell sense barrera de tipus B (semàfors i 

senyals acústics) a tipus C (semàfors, senyals acústics i barreres) mentre no arriba la supressió 

d'aquests passos a nivell amb el desdoblament de la línia previst i acordat entre el 

Departament de Territori i el Ministeri de Foment. 

3. Donar compte d'aquests acords a ADIF, al Departament de Territori i Sostenibilitat, als grups 

polítics del Parlament, al Ministeri de Foment i als grups polítics catalans al Congrés que 

sorgeixin a partir de les Eleccions Generals del proper 20 de desembre. 
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