COMUNICAT DE PREMSA
Des de les Plataformes de defensa del transport públic, Associació per la Promoció del Transport Públic ( PTP),
Plataforma per la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp) i Plataforma Trens Dignes de les Terres de
l' Ebre (PTD) us informem de l'inici de la CAMPANYA INFORMATIVA, DEBAT PÚBLIC i VIATGE REIVINDICATIU que
desenvoluparem amb motiu de les Eleccions Generals del 20 de desembre.
El dilluns 16 de novembre hem iniciat la Campanya amb el repartiment d'OCTAVETES informatives als
usuaris en les estacions de Tarragona, Reus, Tortosa, Sant Vicenç de Calders, Vila-seca durant el matí,
cobrint l'arribada i sortida dels trens. Posteriorment s'ha atès als mitjans de comunicació presents. Està previst
continuar amb el repartiment en altres horaris i localitats fins al dia de les Eleccions Generals.
Tanmateix us informem de la celebració d'un DEBAT PÚBLIC de candidats dels diferents partits polítics que es
presenten a les Eleccions del 20 de desembre. Es va contactar telefònicament amb tots els partits polítics que per
comunicar-los la convocatòria del DEBAT,confirmar la seva participació i perquè poguessin fer reserva en les seves
agendes de la Campanya Electoral. Oportunament es distribuiran cartells informatius del DEBAT amb els noms dels
candidats participants. L'acte se celebrarà el dimarts dia 01 de desembre, a les 19'00h, a l'Aula Magna de la
URV, Avinguda de Catalunya.
- La Presentació i Introducció anirà a càrrec del Catedràtic en Antropologia de la URV i expert en temes de
Mobilitat, Juanjo Pujadas.
- El Debat serà moderat pel periodista i director de fet a tarragona, Ricard Lahoz.

També us anunciem la realització d'un VIATGE REIVINDICATIU per al dissabte 12 de desembre al matí.
La intenció és acudir amb tren des de les localitats capçaleres i altres del recorregut de les línies ferroviàries de la
nostra de demarcació i confluir a Tarragona.
Puntualment informarem del desenvolupament i característiques del Viatge.

