
 

 

 

Èxit de convocatòria i rebuda de la Plataforma Pro 

Mobilitat Lliure  

54 entitats, de moment, se sumen per demanar canvis i rectificacions a la 

mobilitat de l’alcaldessa de Barcelona Ada Colau 

 

Barcelona, 16 de setembre de 2020 

 

Aquest matí, a través de zoom, s’ha celebrat la primera manifestació pública de la Plataforma 

Pro Mobilitat Lliure que compte amb 54 entitats tot i que en les darreres hores s’han sumat 

noves adhesions. En un primer correu us hem fet arribar el detall de les associacions, gremis, 

patronals i d’altres col·lectius que s’hi ha sumat. En l’acte, el seu portaveu Joan Blancafort, ha 

destacat la transversalitat de la Plataforma que va més enllà d’aquelles dedicades al món del 

motor sinó que són totes les que integren i fan créixer el teixit ciutadà, productiu i social de 

Barcelona l’AMB.  

Les darreres polítiques de mobilitat tàctica, tal com anomena el govern de l’alcaldessa Ada 

Colau, no ha comptat amb el suport ni l’escolta de la majoria dels integrants de la ciutat. Així 

s’ha fet saber en la lectura del manifest on s’ha posat de manifest les mancances de seguretat, 

pacificació, mobilitat i ordre que han provocat els canvis. Uns canvis, on s’ha sumat el greuge 

de viure en una pandèmia pel coronavirus on cal estar a l’alçada del moment. La Plataforma 

defensa el transport públic i privat i creu en fer-los compatibles. Més enllà de les restriccions 

que es posa al privat, cal veure quines mancances té el públic i trobar un punt d’encaix 

democràtic i sostenible per a tothom.  

L’acte ha volgut englobar algunes de les veus que representa i integra la Plataforma. Després 

del manifest i les diferents exposicions, els regidors polítics que integren el consistori han 

participat: la Regidora de Mobilitat Rosa Alarcón, pel PSC i representant el govern actual amb 

l’alcaldessa Ada Colau; el regidor d'Esquerra Max Zañartu; la regidora de Junts per Catalunya 

Francina Vila; la regidora de Ciutadans Luz Guilarte; el regidor del Partit Popular Josep Bou. 
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