Estàs fart del servei de Renfe?
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• 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!
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