PLATAFORMA L’AVE PEL LITORAL
Estimats simpatitzants, veïns i veïnes:
La secretària de la Junta rectora de la Plataforma us informa que; amb motiu de la
renúncia de la presidenta i d’alguns membres de l´ anterior Junta, el bon treball dels
quals volem destacar i agrair; després de la reunió del dia 12 de maig i per unanimitat
s’ha constituït una nova Junta Directiva presidida per el Sr. Pere Vallejo.
Aquesta nova Junta vol continuar la lluita per defensar els nostres habitatges i per
impedir que es porti a terme el maleït traçat, amb noves idees o estratègies que ens
ajudin a aconseguir-ho. No volem de cap manera aquest túnel, imposat i sense
consens polític, rebutjat i contrari a la voluntat dels ciutadans. Si, malgrat tot,
tiressin endavant el projecte, podeu estar segurs que la nostra tasca continuarà,
mitjançant el seguiment i vigilància de les obres per tal d’exigir una feina ben feta i la
seguritat adient al cas.
És important destacar, tot i que s’han començat alguns treballs, que no és definitiu
aquest traçat per Barcelona, en carrers de 20 metres d’amplada, amb un cost
astronòmic. La Comunitat Europea, que finança amb un 72% el projecte, encara té
coses a dir. A més, la Plataforma manté oberts diversos procediments legals, com el
Recurs Contenciós Administratiu a l´ Audiència Nacional, per tal d’aturar aquest
desgavell que malmetria molts edificis i monuments. També, destacar que s’estan fent
noves cates en diversos llocs del traçat, cosa que vol dir que no està tot dat i beneit. No
hem de perdre l’esperança que el seny s’imposi i es decideixin per una altre
alternativa més econòmic i segur.
La Plataforma, en aquesta nova etapa i amb l’amenaça de l’inici de les obres, necessita,
més que mai, persones que amb les seves iniciatives i aportacions vulguin col·laborar
amb la Plataforma; de manera presencial, a les reunions que es fan cada dilluns al
Clot, (c. Sibelius, 3) a les 20.00 h., i els 2n i 4t dimarts de cada mes a l´ Esquerra de l
´Eixample (avinguda de Roma) 139, a les 19.30 h., o de qualsevol altra manera; així es
podran gestionar millor els esforços de tothom i aconseguir solucions i resultats més
satisfactoris, efectius i contundents vers la situació actual.
Per acabar, dir-vos que la Plataforma us agraeix i necessita les vostres aportacions
econòmiques per a les despeses que genera l’administració de l’entitat. Si voleu
col·laborar el nostre número de compte és el següent:

“LA CAIXA” 2100-3039-44-2101778734
Si teniu cap dubte o voleu més informació contacteu amb el President, el Sr. Pere
Vallejo, tlf. 679616161, amb la secretària, la Sra. Anna, o
per e-mail:
avelitoral@gmail.com
També recomanem la consulta de la nostra web: www.avepellitoral.info.
Salutacions cordials,
Barcelona, 14 de maig de 2009

