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El wifi gratuït arriba a l'AVE MadridBarcelona aquest dilluns
El servei ja estava disponible en els trens d'alta velocitat entre Madrid i Sevilla,
Màlaga i València

L'AVE a l'estació de Lleida | ACN

Renfe començarà a oferir wifi als trens de la línia d'Alta Velocitat (AVE) entre Madrid i Barcelona a
partir d'aquest dilluns, 1 d'abril. (https://www.naciodigital.cat/noticia/174939) El servei és de
moment gratuït i inicialment està disponible en el 70% dels trens que circulen per la línia, que
preveu estendre'l a la resta "en els pròxims mesos".
La connexió wifi a bord arriba així a l'AVE a Barcelona, el de major demanda de viatgers i el que
Renfe presta en competència amb el pont aeri i en el corredor amb major trànsit de passatgers del
país. La nova prestació beneficiarà els 4,3 milions de viatgers que cada any utilitzen els trens AVE
per desplaçar-se entre Madrid i la Ciutat Comtal, segons dades de tancament de 2018.
La implantació del wifi en aquest AVE permetrà a més prestar-lo als trens que realitzen recorreguts
transversals entre Catalunya i Andalusia.
Renfe comença a facilitar connexió a internet en aquest corredor d'Alta Velocitat una mica més de
dos anys després que el desembre de 2016 el wifi a bord s'estrenés als trens de l'AVE a Sevilla,
el més veterà del país. Un any després, al començament de 2017, es va començar a oferir en l'AVE
a València i Castelló, i al gener de 2018, en l'AVE a Màlaga.
Renfe ofereix wifi a bord a través de la plataforma PlayRenfe
(http://www.renfe.com/viajeros/info/PlayRenfe.html) , que contempla dos tipus de connexions,
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una bàsica i una altra prèmium, si bé ambdues gratuïtes per tots els passatgers, segons
asseguren en fonts oficials de la companyia ferroviària.
Aquesta última permet accedir a diferents continguts d'informació i entreteniment (música,
sèries, pel·lícules o llibres, entre d'altres), i fins i tot retransmissions televisives en directe, com
poden ser partits de futbol.
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