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A¡,4!CU Cenuncia el transpcrt públ¡c, interurb¿, que cobreix I'ernpresa "¡JoNBUS", per no

disposar de suficients autobusos accessibles a cadires de rodes.

Les línies que denunciem és la de Cubelles-Ba rcelona i Cubelies-Vilancva i ia Gelrtrú.

També comuniquem la calguda de la nostra companya Montse Roca al accedir al bus per estar

aquest, mai cci'locat ¡que va fer que bolqués la cad¡ra de rodes, ies dcnés un fci't cop al

clatell. La cadira de rodes es va espatllar ivaig haver de ser reparada. El motiu, no apropar

I'autobús, prou, perqué la rampa quedi a I'altura correcta.

L'espera que pateixen els usuaris de cadires de rodes és de fins a 3 hores perqué arribi un

autcbús accessible.

Aquesta denúncia I'estem tramitant amb la Federació EcoM-cocARMl de la qual formem part,

per denunciar lá Generáiii¿t á MONBUS, per incompliment de la ñormativa d'accessibiiiiat.

Tampoc entenem com MONBUS obliga a aquests usuaris de cadires de rodes a trucar ¡

comunicar quan es desplacen. Entenem que tots ten¡m dret a desplaear=quan ens convingui,

sense necessitat de comunicar-ho amb antelació.

l, RENFE, rodaiies, és incapag de ccrnunicar que trens accessibles cobreixen ia línia RzSUD ien

oué horar¡s !!

'De vergon.ya !!

Com els interessos socials envers els discapacitats, son comuns amb aquest Ajuntament, I

Conseli Ccmarcal del Garraf, sol i¡cltern d'aquest ei supcrt necessari a aquesta denúncia

perqué els autobusos siguin accessibles iles persones, usuáries de cadires de rodes, puguin

desolagar-se, tant a Barcelona com a Vilanova i La Geltrú, quan els convingui, sense necess¡tat

d'haver de comunicar-ho.

També demanem que RENFE posi uns horaris concrets de Cubelles a Barcelona ¡de Barcelona

a Cubelles, de trens accessibles a cadires de rodes.

Aqueta denunc¡a se est¿ iramitant amb ECOM, COCARMI, SINDIC DE GREUGES, CERMi

ESTATAL V DEFENSOR DEL PUEBLO ESPAÑOL.

'Tots tenim dret a utilitzar els transports públics !!
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