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� Absència d’un pla de Rodalies del Ministeri de Foment 
� Desconeixement sobre el futur de les Rodalies de Barcelona
� Desconeixement absolut sobre el futur de Mitjana Distància (regionals)
� Escàs protagonisme del ferrocarril quotidià en la planificació vigent

(PEIT 2005-2020, PITC 2006-2026, PDI 2001-2010)
� Gran avenç en projectes viaris, escassa planificació dels ferroviaris 

(excepte d’alta velocitat i la LOF)

Entre 2007 i 2008, la PTP ha elaborat el Pla Tren 2014, un pla ferroviari que 
vol influenciar l’administració en un moment caracteritzat per la manca de 
projectes pels trens quotidians.
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A Catalunya molts riuen quan senten els següents “acudits”: 

Quadruplicació de vies

Nou Túnel de Rodalies
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Però fora de Catalunya també riuen dels nostres “acudits”

Construcció d’autovia paral·lela a
una autopista per a no pagar peatge

“Tramvia interruptus” Tindrem la xarxa d’alta velocitat més
extensa d’Europa

Desviament de la línia de la Costa amb
un túnel més llarg que el San Gotard suís.

Dues línies d’alta velocitat paral·leles entre 
Castelló i Tarragona…
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Problemes? No només a Bellvitge
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L’any 2007 el Ministeri de Foment va causar el més gran dany al sistema 
ferroviari català en temps de democràcia. Els esvorancs de Bellvitge són 
només la gota que vessa el got.

� Rècord en la inversió ferroviària a Catalunya = pitjor etapa a Rodalies!!!
� Prioritat absoluta per l’alta velocitat, que acapara dedicació, inversions i 

fins i tot les vies que necessitava el ferrocarril quotidà, el que fa servir el 
90% de la ciutadania

� Descapitalització descarada cap a Rodalies i Mitjana Distància: greus
mancances de manteniment, recursos humans i material mòbil.

� Nul·la adaptació a la nova realitat metropolitana i al creixement de la 
demanda, amb complicitat de l’administració catalana.
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La construcció d’una línia d’alta 
velocitat amb un ample de via diferent i 
la manca de sensibilitat de Foment han 
provocat que el projecte afectés molt 
negativament a la xarxa quotidiana:

� S’ha creat una xarxa paral·lela poc 
aprofitable des de la xarxa base

� S’ha convertit en una barrera per
a l’ampliació de la resta de xarxa

� En aquestes condicions l’AVE no
s’ha convertit en una ampliació 
neta de capacitat ferroviària.

CAPACITAT
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� L’arribada de l’AVE a Lleida va ocupar un túnel reservat per a una futura 
via doble de mercaderies i viatgers. Dues vies úniques no generen la
capacitat d’una via doble.

� El mateix problema dificulta avui la posada en marxa del nou nucli de 
Rodalies a Zaragoza
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1973 – 2005
Abans de les obres de l’AVE: 4 vies pel

Corredor Mediterrani (C2)

Des de 2005
Després de l’AVE: 2 vies pel 

Corredor Mediterrani (C2)

C2C2C4C4C2
C2

C2
C2

C2
C4

C4

Entrada a l’estació de Sants (Barcelona) per la línia de Vilafranca (C4) i 
Vilanova (C2)
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Entrades a BerlinEntrades a París - Austerlitz

Madrid – Aranjuez: 4 vies

Sants 2008:
2 vies per la línia
de Vilanova

PIT 1993:
Quadriplicació de 
vies entre Sants i 
Castelldefels
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Aeroport <> Barcelona Sants

1985 2007

Temps de viatge: 11 minuts
Interval de pas: cada 20 minuts

Temps de viatge: 20 minuts
Interval de pas: cada 30 minuts
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Camp de Tarragona 2005
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Camp de Tarragona 2007
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Estacions excèntriques: un estímul per al 
vehicle privat. Avui és el Camp de Tarragona.
Demà seran Salou, Cambrils, Figueres…

Estacions cèntriques: accessibles a tota la 
ciutadania, a peu, bicicleta o transport públic. 
Són un estímul per al transport públic.
Exemples: Atocha, Sants, Girona…

Camp de Tarragona Freiburg Hauptbahnhof
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Barcelona Sants <> Tarragona Centre

2003 2008

Temps de viatge: 
Catalunya Exprés: 55’-60’ (ara 78’)
Preu: 6,45 €

Temps de viatge: 
Renfe Avant 36’ + espera + Bus 15’= > 51’
Preu: 12 + 3,30 €

+
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� No s’han resolt els problemes endèmics de 
la xarxa bàsica, que tampoc són tinguts en 
compte en la planificació vigent (PITC, PDI, 
PEIT).

� Les Rodalies tindran un petit marge de 
creixement, especialment a les línies C2 i C3; 
però no podran desdoblar-se de forma 
generalitzada.

� Els trens de Mitjana Distància no es podran 
beneficiar de la nova xarxa d’alta velocitat: amb 
només 4 estacions fora de Barcelona

Inaugurat l’AVE… segueixen els colls d’ampolla

El túnel de Pl.Catalunya no és elàstic

Desdoblament ferroviari real a Berlin
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La creació de grans eixos 
ferroviaris, malgrat que generin 
nova oferta i siguin benvinguts, 
no són la solució als problemes 
actuals de la xarxa.

Cal parar atenció a aspectes fins 
ara oblidats, com són:

� Els colls d’ampolla de Rodalies
� La progressiva desaparició de 

semidirectes
� L’accessibilitat al servei: només 

es porta nou ferrocarril a la LOF 
i el qüestionat Blanes – Lloret, a 
banda dels perllongaments 
d’FGC.



PTP 2008

� Perquè en 6 anys es pot executar la planificació necessària per a potenciar el 
ferrocarril quotidià davant la crisi del petroli i les noves obligacions europees en la 
lluita contra l’accidentalitat, la contaminació i el canvi climàtic.

� Perquè és l’any en què acaben les inversions contemplades a la disposició 
addicional tercera de l’Estatut de Catalunya, que obliga a Foment a invertir a 
Catalunya el percentatge de la nostra aportació al PIB espanyol.

� Perquè la planificació ferroviària actual no ha assolit prou maduresa i estem a 
temps de rectificar-la: el PITC no té suport parlamentari i té obert un procés 
conteniós-administratiu, el PDI es troba en revisió, els plans territorials es troben en 
redacció, etcètera.
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Ens acostem a Europa?
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km autopista
per

milió d'habitants Rànking
CY 357,7 1
LU 323,1 2
ES 239,2 3
SI 238,8 4

AT 203,5 5
PT 190,1 6
DK 189,8 7

Catalunya 185,8 8
CH 182,1 9
SE 176,6 10
FR 171,4 11
BE 165,5 12
NL 155,8 13
DE 146,0 14

EU15 141,0 15
FI 124,7 16

EU25 124,7 17
HR 124,7 18
LT 121,7 19
IT 111,0 20

UK 60,1 21
SK 58,1 22
HU 53,7 23
CZ 50,7 24
NO 46,2 25
IE 42,8 26

BG 42,3 27
TR 26,3 28
PL 10,6 29

Font : Eurostat, IDESCAT i PTP

km autopista
per

1000 km2 Rànking
NL 61,2 1
BE 56,7 2
LU 56,5 3

Catalunya 40,4 4
DE 33,7 5
CH 32,7 6
CY 29,0 7
DK 23,8 8
SI 23,6 9
PT 21,8 10
IT 21,5 11

ES 20,3 12
AT 19,9 13
FR 19,1 14

EU15 16,8 15
UK 14,8 16

EU25 14,4 17
HR 9,8 18
CZ 6,6 19
SK 6,4 20
LT 6,4 21
HU 5,8 22
SE 3,5 23
BG 3,0 24
IE 2,5 25

TR 2,4 26
FI 1,9 27
PL 1,3 28
NO 0,7 29

Font : Eurostat, IDESCAT i PTP

km ferrocarri l
per

milió d'habitants Rànking

SE 1224,8 1
FI 1117,3 2
LV 984,2 3
CZ 939,5 4
NO 884,4 5
HU 787,3 6
EE 712,0 7
AT 705,2 8
SK 679,1 9
SI 615,2 10

HR 613,5 11
LU 604,4 12
BG 556,4 13
PL 521,3 14
LT 517,9 15
RO 505,1 16
FR 483,3 17
IE 467,0 18

DE 437,0 19
CH 435,4 20

EU25 433,3 21
DK 420,0 22

EU15 393,8 23
BE 337,1 24
ES 334,3 25
UK 284,0 26
IT 278,6 27
PT 267,6 28

Catalunya 240,6 29
EL 218,0 30
NL 172,4 31
TR 121,4 32

Font : Eurostat, IDESCAT i PTP

km ferrocarri l
per

1000 km2 Rànking

CZ 121,8 1
BE 115,4 2
LU 105,8 3
DE 101,0 4
HU 85,5 5
CH 78,3 6
SK 74,9 7
UK 69,8 8
AT 69,0 9
NL 67,7 10
PL 63,6 11
SI 60,7 12
IT 54,1 13
FR 53,8 14
DK 52,7 15

Catalunya 52,4 16
EU25 50,1 17
HR 48,2 18

EU15 46,9 19
RO 46,1 20
BG 38,9 21
LV 35,1 22
PT 30,7 23
ES 28,4 24
IE 27,3 25
LT 27,2 26
SE 24,5 27
EE 21,2 28
EL 18,3 29
FI 17,3 30

NO 12,6 31
TR 11,1 22

Font : Eurostat, IDESCAT i PTP

Infrastructura/1000000 habitants Infrastructura/1000 km 2

En autopistes dupliquem la ràtio europea. En ferrocarrils no arribem ni a la mitjana. 
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ferrocarril

autopistes

Triplicarem la dotació 
d’autopistes per 
habitant, superant als 
Estats Units

Per ni tan sols donar la talla 
en ferrocarrils

DOTACIÓ

PITC-PTOP
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DEMANDA

Viatger-km
per habitant

• 3 vegades 
menys que 
França

• el 60% d’Itàlia

• 4 vegades 
menys que 
Alemania
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5%

DEMANDA

Creixem en 
transport ferroviari 
però a anys llum 
de la carretera. 

Fins ara, la 
construcció d’alta 
velocitat no ha 
pogut incrementar 
significativament 
la captació del 
ferrocarril a 
Espanya.
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OFERTA

Rècord mundial en quilòmetres d’alta velocitat?

Escassa
productivitat:
Pocs trens al 
conjunt de tota 
la xarxa
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� Ni un sol quilòmetre de Rodalies nou en 30 anys i les autopistes pràcticament desdoblades 
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MENTRE PLANIFIQUEM TRANSPORT PÚBLIC CONSTRUÏM AUTOVIES

� La política ferroviària es centra en el llarg termini: el Metro de Barcelona, 
la LOF i l’alta velocitat (ETF i Duplicació del Corredor del Mediterrani)

� Les autopistes progressen dia a dia i avancen als projectes ferroviaris “en 
estudi” als mateixos corredors (anella Gavarres, N-II, 4t Cinturó...)
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L’aposta salvatge del ministeri per l’AVE, que la Generalitat vol agreujar, contrasta amb el 
nombre d’usuaris de Rodalies, que representen la mobilitat quotidiana i més abundant.

Repartiment d’usuaris de Renfe, segons la tipologia del servei
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PITC-FOMENT: una Catalunya a dues velocitats

� L’AVE MÉS RÀPID DEL MÓN.
No necessitem trens a 350 km/h per vertebrar un país tan petit com Catalunya.
L’AVE passa de llarg de la realitat urbana de Catalunya, que va més enllà de les 
ciutats de Lleida, Barcelona i Girona i dels camps de cols de Perafort i Vilafant.

� LES RODALIES MÉS LENTES QUE ALS ANYS VUITANTA.
Les raonables exigències de més servei i estacions a l’àrea metropolitana s’han 
realitzat en detriment dels trens semidirectes i regionals exprès, que són els que
veritablement vertebren la realitat urbana de Catalunya.
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QUINES NOVETATS APORTA EL PLA TREN 2014 A LA PLANIFICACIÓ VIGENT?

Conversió de l’AVE en una autopista 
ferroviària, apta també per a trens 
regionals.

Redimensionament de la xarxa bàsica 
ferroviària, que no s’arregla només amb 
trens dobles i quatre semàfors.
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QUINES NOVETATS APORTA EL PLA TREN 2014 A LA PLANIFICACIÓ VIGENT?

� SOLUCIONS als problemes actuals (més servei, més rapidesa, més accessibilitat)
Amb aquest objectiu es redimensiona i s’estén la xarxa ferroviària bàsica, no
pas l’alta velocitat com planteja el PTOP amb l’ETF i la línia Castelló – Tarragona.
Foment tampoc no ha presentat públicament cap pla de Rodalies que solucioni els
problemes concrets.

� EFICIÈNCIA en les propostes. Es proposen actuacions que, aprofitant al màxim 
els recursos existents, tinguin un efecte multiplicador. Es serveix al 94%  dels 
catalans amb el cost de l’ETF (7.095 M€). Amb aquest objectiu es preveu:

� l’aprofitament màxim de la línia d’alta velocitat per als trens quotidians
� el predomini dels eixos i dels intercanviadors per sobre de les grans línies a 

molt llarg termini.
� la creació de nova xarxa
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� El Pla Tren 2014 no és rupturista amb la planificació vigent; s’aprofiten moltes 
actuacions previstes però orientades sota nous criteris d’eficiència i efecte xarxa.

� És un pla que parteix de les necessitats del servei actuals i futures i planteja 
solucions infraestructurals coherents.

INFRAESTRUCTURA SERVEI

SERVEIS INFRAESTRUCTURA

=

=

frustració

satisfacció
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� El mite per les infraestructures a Catalunya genera una passió especial:
Es dóna més importància a l’obra pública en sí mateixa que al servei que pugui donar.

Túnel d’Horta per a qui???
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� El pla busca propostes concretes amb efecte multiplicador, a diferència de 
les grans línies plantejades pel PTOP a 20 o 30 anys vista.

EIXOS                      vs. GRANS LÍNIES
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QUINS PROBLEMES RESOLDRÍEM?

Usuaris del transport públic 14% Usuaris del transpor t privat 41%

Motius Nota Motius Nota

La dificultat per trobar aparcament 
o la congestió

5,89 L’estalvi en el temps de 
desplaçament

5,96

La distància d’accés a les 
parades/estacions

5,40 No hi ha cap alternativa per a 
desplaça-se en transport públic

5,81

El menor temps de desplaçament 5,33 Haver-se de desplaçar a diferents 
llocs de forma consecutiva

5,74

El menor impacte ambiental 5,16 El comfort 5,49

La freqüència de pas 5,05 Les alternatives en transport públic 
tenen poca freqüència

5,07

La fiabilitat i puntualitat del servei 5,04 La disponibilitat d’aparcament en el 
lloc de destinació

3,94

El menor cost 4,51 Les alternatives en transport públic 
tenen massa transbordaments

3,56

La seguretat o baix risc de patir un 
accident

4,13 La seguretat o sensació de protecció 2,63

El comfort o benestar 4,11 El menor cost 1,79
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QUINS PROBLEMES RESOLDRÍEM?

� Manca de compatibilitat entre trens entre trens semidirectes (Catalunya Expres, 
Semidirectes Rodalies...) i trens que s’aturen a totes les estacions, especialment al 
contorn de Barcelona, on hi ha més densitat de circulació de Rodalies.

� Manca de capacitat als trams descrits anteriorment, a la línia de l’Aeroport del Prat 
(C10), al tram Vic – Montcada (C3), al tram Arenys de Mar – Maçanet-Massanes (C1) així 
com el coll d’ampolla l’Hospitalet de Llobregat – Arc de Triomf (C1, C3, C4 i C7)

� Manca de rapidesa en algunes relacions de Rodalia entre les corones 3, 4, 5 i 6 i 
Barcelona, així com a les línies Manresa – Lleida i Montcada – Vic – Puigcerdà.

� Manca de serveis a algunes relacions de Rodalia de Barcelona i als àmbits de Rodalia 
del Camp de Tarragona, Lleida i Girona, així com a les línies Sant Vicenç de Calders –
Valls – Lleida i manca de cobertura del servei ferroviari. Noves línies per alimentar el 
territori amb l’esquelet ferroviari.
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QUINS SERVEIS ES PLANTEGEN?

Metros comarcals i trens tramvia Rodalia Catalunya

Catalunya Exprès Intercity Catalunya

PTP 2008

Servei Àmbit Xarxa Intervals de pas 
mínims

Velocitat 
comercial

Metros 
comarcals i 
trens tramvia

Urbà i comarcal Xarxes 
independents
urbà - interurbà

5-10’ 25 km/h

Rodalies 
Catalunya (C)

Catalunya Xarxa bàsica
(actualment en 
ample ibèric)

Zones 1-3: 7,5’

Zones 3-6: 15’

40 km/h

60 km/h (o enllaç 
amb IC)

Catalunya 
Exprès (CE)

Catalunya Xarxa bàsica
(actualment en 
ample ibèric)

Grans ciutats: 30’-
60’

80 km/h

Intercity 
Catalunya (IC)

Catalunya Xarxa bàsica + 
Xarxa d’alta 
velocitat

Per horari i 
complementari a 
Cat. Exprès

> 120 km/h

QUINS SERVEIS ES PLANTEGEN? Els necessaris per buscar l’equilibri entre 
velocitat comercial i accessibilitat, no garantit per la combinació AVE + Rodalies lentes
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QUINES INFRAESTRUCTURES ES NECESSITEN? 

60 km Quadriplicació Platja de Castelldefels – Torrassa (PIT 1993)
Sagrera – Granollers Centre

Martorell – Mollet Sant Fost

100 km Duplicació Montcada – Vic – Torelló
Arenys de Mar – Maçanet Massanes

El Prat - Aeroport

400 km Noves línies túnel del turó de Montcada, Granollers Centre – Mataró, Granollers 
Nord – Les Franqueses, Vilanova – Vilafranca, Martorell – Olesa / 
Viladecavalls, Blanes – Lloret de Mar, Martorell – Igualada – Cervera, 
Flaçà – Palamós, Sant Feliu de Guíxols – Riudellots, Castelldefels –
Sant Boi – Cornellà, Reus – Roda (reobertura)

Trens tramvia: Cambrils Nord – Tarragona (conversió i reforma de la 
línia actual), Port Aventura – Vila-seca – Reus, Montcada –
Cerdanyola – Barberà, Barberà – Sabadell – Terrassa, Súria / Sallent –
Manresa Riu (conversió i reforma de la línia actual), Palamós – St. F. 
Guíxols, Sarrià de Ter - Banyoles – Olot, Roquetes – Tortosa –
Amposta – Alcanar (sobre via actual i parcialment sobre els terrenys 
de l’antiga línia del FC) i ramals a Balaguer i Lleida ciutat.

Noves propostes – Propostes PTOP incorporades – Modificació propostes PTOP

PTP 2008
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El tren semidirecte és present a la 
immensa majoria de les Rodalies 
metropolitanes de grans ciutats 
europeees. Quan no hi ha semidirectes 
de Rodalies, normalment existeix un 
servei de Regionals tipus Catalunya 
Exprés molt potent.

A Catalunya els trens semidirectes 
estan desapareixen progressivament 
per culpa de l’AVE o de l’increment 
d’estacions i freqüències a l’àrea 
metropolitana.

La quadriplicació de vies és fonamental 
si volem garantir l’existència d’un 
servei importantíssim per competir amb 
el vehicle privat. PARÍS
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Berlín, París i 
Madrid 
acompanyen les 
seves Rodalies de 
trens semidirectes 
o trens regionals 
ràpids que 
comparteixen les 
seves 
infraestructures. 
Quan hi ha molta 
freqüència de pas, 
les vies es 
quadripliquen.

BERLÍN
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MADRID COPENHAGE
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Temps de viatge expressat en minuts entre Barcelona  i algunes ciutats de la RMB. Font: PTP a partir de  
mobilitat.net i horaris de Renfe i FGC.
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Temps de viatge en minuts entre ciutats de diferent s regions metropolitanes europees. Font: PTP a part ir 
de mobiltat.net i cercador d’horaris europeu (DB AG )
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Amb només 40 km de vies 
quadriplicades, un túnel sota el 
Turó de Montcada, i els nous 
enllaços Granollers- Mataró i 
Granollers – Les Franqueses, el Pla 
Tren 2014 planteja solucions als 
següents trens semidirectes de 
Rodalies:

� Barcelona – Granollers (15’)
� Barcelona – Mataró (24’)
� Barcelona – Vic (55’)
� Barcelona – Vilanova (33’)
� Barcelona – Sabadell (26’)

BERLÍN
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Socialització de la línia d’alta velocitat.
El pla planteja utilitzar la nova línia d’alta 
velocilitat com si fos una autopista ferroviària, 
combinada amb la xarxa bàsica per arribar als 
centres urbans gràcies a la tecnologia dels 
trens amb canvi d’ample. 

� Barcelona – Martorell (20’)
� Barcelona – Manresa (45’)
� Barcelona – Tarragona Centre (50’)
� Barcelona – Tortosa (90’)
� Barcelona – Girona (35’)
� Barcelona – Figueres (50’)
� Barcelona – Igualada (nova línia) (40’)
� Barcelona – Cervera (nova línia) (55’)
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Criteris demogràfics?
Tradicionalment, el DPTOP i Foment han 
mesurat de forma diferent les necessitats 
de mobilitat quan aquestes venien de 
comarques. Sembla com si mai res no 
tingués demanda fora de Barcelona… 

Sota un criteri que prima el Metro per a 
Barcelona i autovies per al país, les 
comarques de Catalunya més poblades 
perden oportunitats. No s’amplia la xarxa 
ferroviària a favor de desdoblaments 
indiscriminats de xarxa viària d’alta 
capacitat. Són exemples l’anella de les 
Gavarres, el TramCamp, la connexió 
Olot- Girona, etcetera. Xarxa d’autopistes prevista al PITC
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UN PLA PER A EQUILIBRAR LA CATALUNYA URBANA



PTP 2008

LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA ÉS
LA QUE DISPOSA D’UNA QUOTA MODAL EN FAVOR 

DE L’ECOMOBILITAT MÉS ALTA

[Font: Enquesta de Mobilitat Quotidiana
de Catalunya 2006. DPTOP - ATM]

UN PLA PER A EQUILIBRAR LA CATALUNYA URBANA
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FERROCARRIL SOTA CRITERIS DEMOGRÀFICS

Les infraestructures ferroviàries de Catalunya s’han plantejat al voltant de grans 
eixos. Com a novetat, el Pla Tren 2014 estableix un criteri demogràfic per a la 
creació d’un esquelet ferroviari a Catalunya. 

94% Població amb estació al seu terme 
municipal

50.000 Cap comarca amb més de 50.000 habitants 
sense tren o tramvia al municipi més poblat.

30.000 Cap municipi de més de 30.000 habitants 
sense tren o tramvia al seu terme municipal
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3%

DEMANDA
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Dels 10 països amb més moviment intern de mercaderies (MT·km) espanya és el més camioner.
Xifres expressades en Milions de Tones-km.
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Viatgers

� Suïssa: 15,6%
� Espanya: 6% (inclòs Metro i Tram)

Viatgers

� Suïssa: 25,9%
� Espanya: 5%
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Centres logístics primaris

� Sempre a peu del ferrocarril
� Bona connectivitat a la xarxa principal ferroviària i AV
� Estimular la logística intel·ligent

Potenciació de l’autopista ferroviària

� Eurovignette amb alternativa barata ferroviària
� Potenciació de les autopistes ferroviàries cadenciades al Port de 
Barcelona per la nova línia.
� Camions de pas, al ferrocarril
� Ús de l’alta velocitat per a trens lleugers de mercaderies, no només 
correu postal

Capacitat

� Via doble entre França i Aragó a partir de la nova línia Cervera –
Igualada – Martorell i la quadruplicació de vies entre Martorell i Mollet.

PTP 2008

El Pla Tren 2014 és una proposta de l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic amb l’objectiu de planificar un sistema ferroviari potent que superi la 
problemàtica actual dels trens quotidians al conjunt de Catalunya.

El pla aporta, sobretot, uns importants criteris fins ara situats al marge de la 
planificació vigent. Fins el moment, el pla ha estat assumit per tres formacions 
polítiques del Parlament; Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Republicana de 
Catalunya i Convergència i Unió. 

El pla ha obert un període de consulta on experts ferroviaris han ajudat a millorar els 
aspectes tècnics i han fet recomanacions que ja han estat assumides.

Les solucions aportades al pla requereixen la revisió urgent dels projectes de 
soterrament a l’Hospitalet, Montmeló i Montcada i Reixac i de trasllat de la via fèrria a 
Figueres; perquè poden hipotecar moltes de les mesures contemplades a aquest pla.



PTP 2008

Esperem haver pogut 
aportar llum 

al final del túnel

Gràcies per
la vostra
atenció


