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Barcelona, gener de 2007
Benvolguts presidents i benvolgudes presidentes de les comunitats de veïns i veïnes,
Davant de les últimes informacions aparegudes als mitjans de comunicació respecte al traçat
de l'AVE pel centre de la ciutat i malgrat les mesures de seguretat que ens prometen –i que no
ens creiem perquè recordem les paraules del conseller Nadal arran dels successos del
Carmel: “Ningú no pot garantir el 100% de seguretat”–, ens dirigim a vosaltres per tal d’assabentar-vos que l'únic que ens permet el màxim de seguretat és que l'AVE NO PASSI PEL
CENTRE DE LA CIUTAT, més encara si tenim en compte que hi ha altres alternatives més
segures i econòmiques.
Ja fa dos anys que lluitem per un canvi de traçat de l’AVE (TGV) a Barcelona i, evidentment,
continuem les mobilitzacions i reivindicacions en aquest sentit. Penseu que ens hi van les
nostres cases, els comerços i monuments emblemàtics com la Pedrera, la Sagrada Família i
d’altres. Per a tots nosaltres l’habitatge, on la majoria de nosaltres vivim, és el producte de
l’esforç de tota una vida de treball i d’estalvi, però EL PODEM PERDRE! Si tinguéssim la sort
que no passés res greu durant la construcció del túnel, no podem obviar les conseqüències
que es deriven de la seva explotació com són tenir permanentment sorolls, vibracions i una
línia d’alta tensió que crea camps magnètics, els quals, segons estudis científics, incrementen
els riscos de patologies degeneratives.
També us informem que EL TRAÇAT ENCARA NO ÉS DEFINITIU NI IRREVERSIBLE. En el
dia d’avui el projecte és el bàsic. D'altra banda, encara no s’ha donat resposta a les al·legacions presentades i també manca l’estudi mediambiental i el projecte constructiu.
AVUI DIA podem continuar lluitant per evitar aquest traçat amb les accions següents:
 Penjant una PANCARTA al balcó de casa. Això ens dóna suport i un impacte social
molt important (actualment tenim més de 4.500 pancartes penjades).
 Assistint tots a les MANIFESTACIONS. La força dels ciutadans al carrer és decisiva.
 Col·laborant amb APORTACIONS ECONÒMIQUES que ens permetin finançar els
assessoraments jurídic i tècnic necessaris per a poder fer totes les gestions requerides
perquè es canviï el projecte, incloent-hi la compareixença al Parlament de Catalunya i
al de la Unió Europea.
Actualment, a més d’aquestes accions que us hem esmentat, tenim en marxa el projecte d’un
documental de denúncia social per a la divulgació d’aquest tema a tot arreu. Pensem que pot
ser una bona eina tant d’informació com d’impacte. Esperem que us decidiu a participar-hi.
Salutacions cordials.
Marisol Montes (Presidenta)
Feu les aportacions econòmiques al nostre compte a "la Caixa”: 2100-3039-44-2101778734.
Ingresseu la quantitat que considereu adient, tot i que us demanem que aporteu un mínim de
15 € per habitatge. També us demanem que, com a persones afectades que sou, plantegeu el
tema a les reunions de les vostres comunitats de veïns. La millor manera de gestionar les
col·laboracions econòmiques és mitjançant l'administració de la finca.
L’AVE S’ACOSTA: TREMOLA! NO T’ENFONSIS; ABANS MOBILITZA'T!
Telèfons de contacte: 679616161 (Pere Vallejo) i 630219175 (Anna Garrido)

