PLATAFORMA L’AVE PEL LITORAL
NIF : G-63852891 - Tels. 679 61 61 61 y 630 21 91 75 -Barcelona
avelitoral@gmail.com
www.avepellitoral.info

COMUNICAT VEÏNAL
6 d´agost de 2007
Sr. President de la comunitat i VEÏNS
L’ADIF ( Ministeri de Foment) està iniciant algunes inspeccions dels edificis afectats per la possible
construcció del túnel del TGV ( AVE).
Aquestes inspeccions incompleixen el que ells repetidament han manifestat i són contràries al protocol
d’actuacions escrit per ells mateixos .
No avisen, ni degudament ni anticipadament, els presidents de les comunitats. No informen de l’empresa
que efectua les revisions, no faciliten la identificació de les persones que ens visiten ni la qualificació
professional de les mateixes .
A més a més ,volen ignorar que en el ple de l’Ajuntament del passat dia 20 de juliol es va aprovar, per
majoria, rebutjar el traçat actual del TGV (AVE) pel centre de la ciutat (Provença- Mallorca) ,i que està
en estudi un canvi de traçat.
Davant de tot això,considerem necessari ajornar les inspeccions i us recomanem que, en el document per
signar que us haurien d’entregar les persones que us visitin per fer-les, hi feu constar la vostra oposició
tot escrivint: NO CONFORME AMB EL MOMENT NI AMB LA FORMA, NI AMB EL
PROCEDIMENT, NI ACCEPTEM EL TRAÇAT. Poseu-hi també la data i la signatura. Seria important
que enviéssiu una còpia d’aquest document a la Plataforma. Si no ENTREGUEN còpia NO signar .
És evident que els possibles danys que s’ocasionessin a les nostres finques, tant en el periode de
construcció, com durant l’explotació, mai no es produirien de no construir-se el túnel, ja que aquestes es
van construir d’acord amb la normativa existent en cada moment, sense preveure que, en un futur, es
podria realitzar una obra de tanta perillositat.
El Ministeri de Foment ha escrit als presidents de comunitats i a algunes altres persones contestant les
al.legacions fetes en seu moment per la Plataforma, en representació de 380 comunitats, informant de
l’aprovació del traçat Sants- Sagrera i concedint 2 mesos de termini per fer el recurs corresponent.
A primers de setembre ( el mes d’agost és considerat inhábil jurídicament) realitzarem assemblees on
s’informarà, entre d’altres coses, d’allò que cal fer al respecte i on el nostre advocat, Sr. Moreno,
s’encarregarà de contestar el que calgui, tant en nom de la Plataforma com en de les comunitats i dels
particulars. Per a qualsevol dubte o informació addicional que desitgeu, podeu contactar amb nosaltres
mitjançant el correu elèctronic ( avelitoral@gmail.com) o trucant als telèfons 679 61 61 61(Pere Vallejo,
zona Sagrada Familia i Clot) o 630 21 91 75 (Ana, Zona Eixample). ------------ 6 d’agost del 2007 ---

