MINSA RESPOSTA DELS PARTITS POLÍTICS I FORMACIONS QUE CONCORREN A
LES ELECCIONS AL PARLAMENT AL QÜESTIONARI QUE SOBRE MOBILITAT ELS
VAN PLANTEJAR LES PLATAFORMES DE DEFENSA DEL TRANSPORT PÚBLIC PER
CONÈIXER LES SEVES PROPOSTES EN MÀTERIA DE TRANSPORTS I
INFRAESTRUCTURES A LA NOSTRA DEMARCACIÓ.

La nostra intenció era, més enllà dels seus programes i propostes, oferir la possibilitat d'aclarir posicionaments, responent a unes preguntes concretes, davant els usuaris i ciutadans, i fer una Roda de
Premsa amb una primera valoració de les respostes obtingudes. Objectiu excessivament pretensiós
per la nostra part, vist el vist.
Eren conscients de l'atapeïda agenda dels candidats en plena campanya, motiu pel qual hem optat en
aquest moment per aquest format; probablement es va oferir un escàs marge per a les respostes, tot i
que ho considerem més que suficient per a temes que haurien de tenir per la mà. Amb més temps
podríem haver organitzat un debat públic, opció potser més mediàtica, i que lògicament no descartem per altres comicis.
Malgrat que hi hagi un gran tema central en aquestes eleccions, no és menys cert que els electes que
en surtin hauran de prendre decisions que afecten la mobilitat de la ciutadania i el desenvolupament
del transport públic. Per ser rigorosos, a última hora hem detectat certs problemes amb la recepció
dels correus que es van enviar a les adreces que tots els partits publiquen en els seus webs i fins i tot
en el seu cas, als diferents grups municipals. Demanem disculpes si en algun cas en concret ha fallat
la comunicació.
Considerem decebedor que únicament una candidatura (CATALUNYA SI QUE ES POT) hagi donat resposta a la nostra petició de posicionament en matèria de mobilitat, i agraïm públicament la
seva resposta, que valorem com a coherent en la línia de defensa del transport públic.
Adjuntem el qüestionari que es va trametre a les diferents candidatures en data 16 de setembre , així
com l’única resposta que hem rebut en la data de tancament. Agraïm la col·laboració de totes les
persones que treballen per la defensa dels serveis públics, una qüestió que també està en joc en
aquestes eleccions.

Gràcies i fins aviat.
Els portaveus: Montse Castellà, Daniel Pi, Carlos Montejano

