COMUNICAT DE PREMSA
La pdf.camp dóna suport a les protestes dels usuaris, ciutadans,
organitzacions i entitats contra l'eliminació de la venda de bitllets a l'estació
de Móra la Nova i denuncia la degeneració del servei que abocarà a la
reducció i supressió dels trens de viatgers.
El 2011 Adif va eliminar el personal propi de les taquilles i actualment la venda de
bitllets està gestionada pels responsables del bar de l'estació. Unilateralment Adif
decideix no renovar-li el contracte i així li ho han comunicat.
Malauradament un cop més es compleixen els pitjors pronòstics per al servei
ferroviari a Móra la Nova i continua el deteriorament iniciat amb l'eliminació de la
plantilla, la supressió de la venda anticipada de bitllets, el tancament de l'estació a
la nit i l'eliminació dels trens de llarg recorregut.
Es dóna un nou pas cap al que sembla que és l'objectiu final, tal com s'ha constatat
en altres ocasions, la reducció i supressió dels trens de viatgers.
Primer va ser deixar sense personal ferroviari les estacions del recorregut:
Capçanes, Marçà-Falçet, Ascó, la Pobla ... i tancar-les, o deixar un mínim servei
amb horaris reduïts: Riba-roja, Flix ... Després treure el personal de venda de
bitllets de Móra i donar-li la concessió al bar. Ara es trenca aquesta relació i demà
veurem com es treuen els agents ferroviaris de circulació, amb l'objectiu, semblar
ser, que entre Reus i Saragossa no quedi ni personal ferroviari ni estacions obertes
...
Amb aquesta "facilitats" per als usuaris, des de l'Administració aposten
descaradament pel reduir el nombre de viatgers que utilitzen el servei a causa de la
seva degeneració i així poder justificar la reducció de circulacions o el tancament.
Un cop més cal manifestar el nostre desacord i repulsa cap a aquestes polítiques
que d'una banda inverteixen milions en línies d'alta velocitat i per una altra actuen
contra els interessos d'una majoria de la població que utilitza els serveis
convencionals per les seves comunicacions de proximitat.
PER LA DEFENSA D'UN FERROCARRIL PÚBLIC I DE QUALITAT !!!!!!!!
Tarragona, 16 juliol 2015

