COMUNICAT de PREMSA

Més d'un miler de persones recorren
la Diagonal per demanar la connexió
dels tramvies
Una trentena d'entitats veïnals, socials i de persones amb
diversitat funcional convoquen l'acte que culmina amb una
“performance” de dos tramvies que s'uneixen a Verdaguer
Barcelona, 20 de gener.- Més d'un miler de veïns i veïnes tant de
Barcelona, com del Baix Llobregat i dels municipis més enllà del
Besòs – com Badalona- han sortit al carrer responent a la convocatòria d'una
trentena d'entitats veïnals, socials, sindicals i persones amb diversitat funcional
que han organitzat un macroacte simbòlic sortint a partir de les 11 hores del matí
de dos punts de la ciutat – la Plaça Francesc Macià i Glòries- per a convergir a
través del recorregut de l'Avinguda Diagonal amb dos tramvies de petites
dimensions a la parada de Verdaguer.
L'acte simbòlic ha estat convocat i liderat sobretot per les organtzacions veïnals –
tant la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) com les
tres grans federacions sòcies - la Federació d'AV del Baix Llobregat, la Federació
d'AV de Barcelona i la Federació del Baix Llobregat- com per organitzacions
sindicals - CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya-; ecologistes – Ecologistes en
Acció i la Plataforma per la Qualitat de l'Aire- a més de les organitzacions que
porten més de 10 anys batallant per aquest repte, com l'Ass. per la Promoció del
Transport Públic i Units pel Tram, entre d'altres entitats d'afectats per accidents,
de ciclistes, entre d'altres.
Cal destacar que en aquest acte s'han afegit com a ciutadans i ciutadanes més, la
batllessa de Badalona, Dolors Sabaté; l'alcalde de Sant Joan Despí, Antonio
Poveda, sumat a regidores i regidors de l'àrea metropitana com Janet Sanz i
Mercedes Vidal – tinent d'alcaldessa i titutar de Mobilitat de l'Ajuntament de
Barcelona respectivament; Daniel Mòdol, del grup del PSC de l'ajuntament
barceloní; i del regidor de mobilitat de Sant Just Desvern, Jordi Porta (ERC).
Les entitats organitzadores de la concentració valoren molt positivament la
resposta ciutadana d'avui i insten als grups polítics de barcelona a posar fí al
bloqueig permanent i a acabar el tram planificat per la Generalitat des de l’any
2001 al Pla Director d’Infraestructures.

Material gràfic:
Entitats signatàries del manifest #UnimElsTramvies
•

Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)

•

Catalunya Camina

•

Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)

•

Confederació d’Associacions Veïnal de Catalunya (CONFAVC)

•

Bicicleta Club de Catalunya (BACC)

•

Federació d’Associacions de Veïns del Baix Llobregat (FAVBAIX)

•

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

•

Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVBDN)

•

Ecologiestes en Acció de Catalunya (EaC)

•

Plataforma per a la Qualitat de l’Aire (PQA)

•

Prevenció d’Accidents de Trànsit (P(A)T)

•

Unió General de Treballadors (UGT)

•

Units pel Tram

•

AVV Sagrada Família

•

AVV Poblenou

•

AVV Esquerra de l’Eixample

•

AVV Font de Fargues

•

AVV La Satalia

•

AVV Sant Andreu de Palomar

•

AVV Clot-Camp de l’Arpa

•

La Saboga

•

Plataforma de Usuaris del Transport Públic de Molins de Rei (PUTP-MdR)

•

Delegació d’Estudiants d’Arquitectura de Barcelona

•

Amics de la Bici

•

Volem L9

•

Fòrum del Transport Català

•

Col·lectiu Superilla Poblenou

•

Federació ECOM

•

Associació Sumem

•

eco-union

•

350BCN

•

Associació Disminuïts Físics L’Hospitalet

•

Barcelona Camina

Material gràfic:

https://www.flickr.com/photos/confavc/38897796035/in/dateposted-public/
Més informació: https://unimelstramvies.org
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