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Nova concentració de Perquè no ens
fotin el tren a l'estació de Torelló
Serà aquest divendres 30 de desembre a 2/4 de 8 del vespre | La moció reclamant
la millora dels horaris a la R3 ja s'ha aprovat al Consell Comarcal d'Osona i a
nou ajuntaments
El col·lectiu Perquè no ens fotin el tren convoca per aquest divendres una nova concentració. A
2/4 de 8 del vespre a l'estació de Torelló.
En l'escrit de convocatòria fan un repàs a l'activitat durant l'últim mes.
Pel que fa a la moció reclamant la millora dels horaris a la línia R3, expliquen que s'ha anat
aprovant per unanimitat a diferents municipis (La Garriga, Centelles, Sant Joan de les
Abadesses, Torelló, Vic, Sant Pere de Torelló, Manlleu, Folgueroles, Sant Vicenç de Torelló) i també
al Consell Comarcal d'Osona. I hi ha diversos municipis que l'aprovaran durant els mesos de
gener i febrer. I d'altres amb qui encara s'han de posar en contacte. La intenció és tenir el màxim
de mocions aprovades a finals de febrer per poder exigir resposta de la Generalitat, a qui des de
fa dies expliquen que els estan demanant una reunió.
Pel que fa a l'estació de Manlleu, van enviar carta a l'alcalde, Àlex Garrido, queixant-se perquè s'ha
deixat l'estació sense personal i reclamant que n'hi torni a haver amb la màxima urgència. I van
organitzar una concentració el passat dia 16. Ara Perquè no ens fotin el tren espera tenir novetats
positives sobre el tema, en la línia del que els va expressar l'alcalde. La idea és fer un seguiment
acurat del procés a través de reunions o dels plens mensuals.
Finalment, expliquen que fa uns dies van fer reunió grup transversal i, a banda de discutir temes
diversos, van proposar que el quart aniversari del grup, que s'escaurà a finals de gener, el
dedicaran als nens i nenes. D'altra banda, també vam esbossar el contingut de la jornada que
faran a la primavera a la UVic per reivindicar el tren.
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