FA 8 MESOS QUE L’ESCALA MECÀNICA
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c)
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La RENFE NO l’arregla
La Generalitat passa dels Serveis públics
L’alcalde Bustos va amb Mercedes i xofer
Tots els anteriors

Prou menyspreu a la ciutadania !
Solucions ja !
entesapersabadell

gener 2012

www.entesa.org

L’Entesa per Sabadell denuncia que l’escala mecànica de
l’estació de Renfe Centre no funciona des de fa mesos
L’escala mecànica que comunica l’andana direcció Barcelona amb el vestíbul de l’estació Renfe Centre està
avariada des de l’estiu, agreujant encara més les dificultats d’accessibilitat que aquesta estació ja té al no tenir
ascensor ni escales mecàniques que comuniquin amb l’exterior.
Davant d’aquesta greu situació l’Entesa per Sabadell s’ha adreçat a l’alcalde en 3 ocasions perquè reclamés
a Renfe-Adif la urgent reparació de l’escala.
El mes de desembre la portaveu de l’Entesa, Virginia Dominguez, va preguntar quines gestions havia fet l’alcalde
per solucionar aquesta situació, el qual va reconèixer que no havia fet cap gestió, alhora que es
comprometia a parlar personalment amb algun responsable de Renfe.
Novament, en el Ple municipal del passat 5 de gener, la portaveu de l’Entesa per Sabadell va tornar a reiterar
la pregunta obtenint de l’alcalde una resposta lamentable i surrealista, que vinculava la reparació de l’escala
als acords de l’Estatut. Malauradament, avui en dia l’escala encara no funciona.
L’Entesa per Sabadell denuncia el menyspreu de Renfe envers els usuaris, el nul interès del govern de la
Generalitat pels serveis públics i el desinterès de l’alcalde Manuel Bustos pels problemes quotidians dels
sabadellencs i sabadellenques que utilitzen el transport públic.
Davant d’aquesta inadmissible situació, l’Entesa per Sabadell ha reclamat directament a Renfe-Adif la
reparació urgent de l’escala mecànica.

Des del mes de novembre l’Entesa ve reclamant a l’alcalde que faci gestions
per resoldre aquest problema, sense cap resultat fins el dia d’avui

