Barcelona, gener de 2006
Benvolguts Presidents i benvolgudes Presidentes de les Comunitats de Veïns i Veïnes,
Novament ens dirigim a vosaltres per recordar-vos que continuem les reivindicacions des de la Plataforma
respecte al pas de l’AVE pels carrers Provença–València–Mallorca i també per a informar-vos de les
gestions que hem fet i dels progressos que hem aconseguit.
Estem en un moment de bastant moguda respecte als tècnics i especialistes que necessitem. L’advocat ja està
lligat –us adjuntem en un full a part un resum del seu currículum–. Amb els geòlegs, amb els quals ja hem
tingut diverses reunions, el proper dia 2 de gener ens tornarem a reunir i pensem que acabarem de lligar-ho
tot. Està previst que els geòlegs facin l’informe tècnic corresponent i, a més, és probable que puguem anar a
un programa de molta audiència a TV3 amb un d'ells perquè expliqui els aspectes tècnics referents al tipus de
subsòl de Barcelona i altres qüestions tècniques de la seva especialitat. D'aquesta manera, esperem que es
faci evident la temeritat que representa la saturació de túnels a la zona i el fet que les característiques
geotècniques del sòl no són gens adequats, a més a més del fet que aquest model de ciutat tan centralitzat no
sembla el més indicat per a Barcelona. És molt important que la ciutadania escolti altres opinions i no només
les de les administracions. Els geòlegs amb qui estem en contacte pensen que, a més d’un altre model de
ciutat, s’hauria de dissenyar un nou model territorial.
Respecte als enginyers i arquitectes, estem en contacte amb la Càtedra d’Arquitectura Legal de l’Escola
Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ja ha realitzat treballs d’aquest tipus,
que són independents i que és molt probable que facin la feina a un cost reduït.
La situació econòmica de la Plataforma és un altre tema important, ja que la resposta de les comunitats de
veïns no ha estat a l’alçada del que esperàvem i de les necessitats que tenim, però malgrat això no defallim.
En aquests sentit, pensem que hem de continuar buscant la implicació de molts més veïns i veïnes, i sobretot
la d'alguns/es ciutadans/es singulars, com ara professionals que ens ajudin en les tasques tècniques i persones
conegudes i famoses (periodistes, artistes, etc.) que ens puguin aportar obres d’art (pintures, escultures, etc.) i
mecenes que ens puguin ajudar econòmicament. Si coneixeu algú que reuneixi aquestes característiques,
aviseu-nos, si us plau. Des de la Junta farem les gestions corresponent. Gràcies.
També és important que sapigueu que el nostre advocat creu imprescindible que, de manera regulada, es
formalitzi el nombre d’associats amb un document que ho justifiqui. Diu que el compromís de fer
aportacions econòmiques –encara que siguin aportacions periòdiques en un compte de "la Caixa"– no és el
mateix que tenir al darrere una gran força ciutadana, la qual és imprescindible per a aconseguir que les
administracions ens prenguin seriosament.
En aquest sentit, i atès que per la vostra trajectòria sou persones molt implicades en la nostra causa, considerem que, en la mesura del possible, hauríeu de portar el tema a la reunió ordinària o extraordinària de
la vostra comunitat de veïns a fi d'aconseguir en assemblea el compromís de l'aportació econòmica de
la vostra comunitat mentre s’estiguin fent les gestions de defensa dels nostres drets.
En nom de la Junta us agraïm la confiança que heu dipositat en nosaltres i us convidem a conèixer detalladament totes les activitats que duem a terme, alhora que us confirmem una vegada més que sense la vostra
participació no hauria estat possible arribar fins on hem arribat i on encara hem d'arribar. Continuem
necessitant la vostra col·laboració!
Us desitgem que hàgiu passat unes bones festes de Nadal i esperem que el nou any ens aporti tot el que
esperem personalment i col·lectivament.
Salutacions.
Marisol Montes
Presidenta

Pedro Vallejo
Vicepresident

Alícia Pérez
Secretària

PLATAFORMA L'AVE PEL LITORAL (NIF: G 63852891)
web: www.avepellitoral.info; a/e: avelitoral@terra.es; tel.: 679 61 61 61 (Pere Vallejo)

