
Estàs fart del servei de Renfe? 
 

• Hem de dir prou als retards, avaries i mal tracte als 
usuaris de Renfe. 

• El Ministeri de Foment promet ara les millores que 
els usuaris exigien des de fa molts anys. Volem que 
les promeses es converteixin en solucions! 

• Les administracions només han reaccionat després 
del col·lapse de Renfe, previsible molt abans de les 
obres de l’AVE.  

• L’AVE, amb 10 milions d’usuaris, ha rebut molta 
més inversió pública que els 130 milions d’usuaris 
de Rodalies i Regionals a Catalunya. 

• Que mai més tornin a sacrificar els trens de tothom! 
Fes-te escoltar i exigeix els teus drets! 

 

CONCENTRACIÓ 
PELS TRENS DE 
TOTHOM 
 
Dimecres,  
29 de novembre. 19:00 h  
Estació de Sants.  
Sortida Pl.Països Catalans 
 
Organitzen: 
CCOO -Catalunya 
PTP - Promoció del Transport Públic 
OCUC – Consumidors i Usuaris de 
Catalunya 

 
Estàs fart del servei de Renfe? 
 

• Hem de dir prou als retards, avaries i mal tracte als 
usuaris de Renfe. 

• El Ministeri de Foment promet ara les millores que 
els usuaris exigien des de fa molts anys. Volem que 
les promeses es converteixin en solucions! 

• Les administracions només han reaccionat després 
del col·lapse de Renfe, previsible molt abans de les 
obres de l’AVE.  

• L’AVE, amb 10 milions d’usuaris, ha rebut molta 
més inversió pública que els 130 milions d’usuaris 
de Rodalies i Regionals a Catalunya. 

• Que mai més tornin a sacrificar els trens de tothom! 
Fes-te escoltar i exigeix els teus drets! 

 

CONCENTRACIÓ 
PELS TRENS DE 
TOTHOM 
 
Dimecres,  
29 de novembre. 19:00 h  
Estació de Sants.  
Sortida Pl.Països Catalans 
 
Organitzen: 
CCOO -Catalunya 
PTP - Promoció del Transport Públic 
OCUC – Consumidors i Usuaris de 
Catalunya 

Estàs fart del servei de Renfe? 
 

• Hem de dir prou als retards, avaries i mal tracte als 
usuaris de Renfe. 

• El Ministeri de Foment promet ara les millores que 
els usuaris exigien des de fa molts anys. Volem que 
les promeses es converteixin en solucions! 

• Les administracions només han reaccionat després 
del col·lapse de Renfe, previsible molt abans de les 
obres de l’AVE.  

• L’AVE, amb 10 milions d’usuaris, ha rebut molta 
més inversió pública que els 130 milions d’usuaris 
de Rodalies i Regionals a Catalunya. 

• Que mai més tornin a sacrificar els trens de tothom! 
Fes-te escoltar i exigeix els teus drets! 

 

CONCENTRACIÓ 
PELS TRENS DE 
TOTHOM 
 
Dimecres,  
29 de novembre. 19:00 h  
Estació de Sants.  
Sortida Pl.Països Catalans 
 
Organitzen: 
CCOO -Catalunya 
PTP - Promoció del Transport Públic 
OCUC – Consumidors i Usuaris de 
Catalunya 

 
Estàs fart del servei de Renfe? 
 

• Hem de dir prou als retards, avaries i mal tracte als 
usuaris de Renfe. 

• El Ministeri de Foment promet ara les millores que 
els usuaris exigien des de fa molts anys. Volem que 
les promeses es converteixin en solucions! 

• Les administracions només han reaccionat després 
del col·lapse de Renfe, previsible molt abans de les 
obres de l’AVE.  

• L’AVE, amb 10 milions d’usuaris, ha rebut molta 
més inversió pública que els 130 milions d’usuaris 
de Rodalies i Regionals a Catalunya. 

• Que mai més tornin a sacrificar els trens de tothom! 
Fes-te escoltar i exigeix els teus drets! 

 

CONCENTRACIÓ 
PELS TRENS DE 
TOTHOM 
 
Dimecres,  
29 de novembre. 19:00 h  
Estació de Sants.  
Sortida Pl.Països Catalans 
 
Organitzen: 
CCOO -Catalunya 
PTP - Promoció del Transport Públic 
OCUC – Consumidors i Usuaris de 
Catalunya 


