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Caos a l'AVE: múltiples retards
entre Figueres, Barcelona i Madrid
després d'hores sense servei
Renfe assegura que ja s'ha solucionat tota la incidència i que ha recol·locat tots
els viatgers afectats

Passatgers afectats a l'estació de Sants | ACN

La circulació de trens d'alta velocitat viu un dilluns caòtic a la línia Figueres Vilafant-BarcelonaMadrid. Segons ha explicat Adif, s'ha aturat el pas de vuit trens per un robatori de 600 metres de
cable en la infraestructura des de l'Arboç fins a Figueres-Vilafant. A les 11.30 hores s'ha restablert
la circulació, però amb nombrosos retards.
Durant el matí, Renfe ha redirigit els viatgers de Figueres i Girona cap a Barcelona a través de
Rodalies. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys relacionat amb el robatori
de cablejat. La detenció s'ha fet al municipi de Santa Oliva, al Baix Penedès. El cos policial manté
la investigació oberta i no descarta més detencions.
L'acte vandàlic ha tingut lloc la matinada passada. Cap a les 2.30 hores s'han detectat afectacions
a les comunicacions, senyalització, detectors de caigudes d'objectes i altres dispositius de
seguretat entre l'Arboç i Figueres. Tècnics de la companyia s'han desplaçat fins a diferents punts
del trajecte i han detectat diversos talls de cable de fibra òptica en les dues vies en un tram
d'uns 200 metres al voltant del punt quilomètric 545, entre l'Arboç i La Pobla de Montornès.
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Adif, que ha condemnat "enèrgicament" l'acte vandàlic, ja ha posat en coneixement dels Mossos
d'Esquadra els fets i ha comunicat a les empreses operadores, Renfe i Ouigo, la suspensió del
trànsit ferroviari entre les estacions del Camp de Tarragona i Figueres-Vilafant. Al seu torn, les
operadores han traslladat a Adif la supressió del servei en tota la línia d'alta velocitat.
Poc abans de les quatre de la tarda, Renfe ha informat de la represa del servei i la recol·locació
de "tots" els viatgers afectats. "A hores d'ara es registren demores per les limitacions de
capacitat i de velocitat de la línia d'alta velocitat, especialment en el tram afectat pel robatori de
cable", ha detallat fonts de l'empresa. Tanmateix, Renfe ha afirmat que s'ha retornat l'import
del preu del bitllet als usuaris que han preferit no ser redirigits a un altre tren.
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