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La ministra de Foment no descarta
un sabotatge i qualifica el caos a
l'AVE de «fets gravíssims»
Ana Pastor demana disculpes als "centenars" de passatges que s'han vist
afectats per la cancel·lació del servei de TGV a causa del robatori de fibra òptica
de la línia entre Vilafranca del Penedès i Gelida | La incidència ha afectat 40
trens i 13.000 viatgers | La normalitat s'ha recuperat a partir de les tres de la
tarda

Punt de l'AVE on s'ha produït el robatori o sabotatge | ACN

La ministra de Foment, Ana Pastor, ha qualificat el caos de l'AVE
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96070/collapsada/circulacio/trens/ave/catalunya/intent/robatori/f
ibra/optica) de "fets gravissims" i ha demanat disculpes als "centenars" de passatges que s'han
vist afectats per la cancel·lació del servei de TGV a causa del robatori de fibra òptica de la línia
entre Vilafranca del Penedès i Gelida. La ministra ha explicat que els lladres s'han endut el cable
principal i el secundari i ha informat que les forces de seguretat de l'Estat, els Mossos i ADIF
investiguen totes les possibilitats, també la via del sabotatge.
L'aturada del servei d' AVE entre Vilafranca del Penedès i Figueres ha estat provocat per quatre
talls a les dues línies de fibra òptica, la principal i la secundària. Els fets s'han produït al punt
quilomètric 568, a l'alçada de La Granada. Es dóna el cas que un dels talls no s'ha fet del tot i que
els desconeguts no s'han arribat a emportar els cables de fibra. Els tècnics, per això, no descarten
la hipòtesi del sabotatge, la principal via d'investigació a nivell policial. Els Mossos d'Esquadra, per
la seva banda, continuen a la via del tren investigant els fets i buscant proves.
La incidència ha afectat 40 trens i ha dificultat la circulació d'uns 13.000 passatgers. La circulació
s'ha restablert a un quart d'onze del matí
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96073/ave/tornen/circular/despr/tres/hores/aturada/total/catalun
ya) mentre que la normalitat no s'ha recuperat fins a les tres de la tarda malgrat que en aquella
hora els operatis de telecomunicacions continuaven treballant en la reparació d'un dels quatre talls
que s'han fet als cables de la fibra òptica.
https://www.naciodigital.cat/noticia/96112/ministra/foment/no/descarta/sabotatge/qualifica/caos/ave/fets/gravissims
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Problemes des de primera hora
Adif ha informat a través d'un comunicat que aquest matí, quan ha passat la incidència, ha
mobilitzat "immediatament" els seus equips de manteniment, tot i que els tècnics no l'han poguda
resoldre fins a tres hores i quart després.
Els viatgers dels AVE de Tarragona, Girona i Figueres s'han redirigit als trens regionals de la línia
R11 i pels passatgers dels trens internacionals s'ha establert una llançadora en autobús de
Barcelona a Perpinyà.
La situació ha provocat durant quatre hores el caos a les estacions de Sants, Girona i Camp de
Tarragona (http://www.naciodigital.cat/noticia/96079/quatre/hores/caos/estacio/sants) i la majoria
de passatgers ha denunciat la manca d'informació. Curiosament, un dels passatgers afectats ha
estat el president de Renfe, Jordi Cabré
(http://www.naciodigital.cat/noticia/96084/president/renfe/atrapat/aturada/dels/ave) , que s'ha
quedat atrapat a l'AVE que viatjava entre Madrid i Barcelona.
La companyia ferroviària ha informat que els viatgers que hagin deixat de realitzar el seu viatge
per les incidències podran bescanviar el seu bitllet per un altre dia o demanar el retorn de l'import
íntegre del bitllet. Per fer-ho, disposaran d'un termini de tres mesos.
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