Resposta al burofax enviat per l’ATM
Benvolguts/udes representants de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM),
En data 17 de desembre de 2018, diverses entitats col∙laboradores del portal t‐
mobilitat.info han rebut un burofax dels representants legals de l'ATM, amb una
amenaça d'iniciar accions legals en cas que no es tanqui el web i no s'hi deixin de donar
informacions sobre la T‐Mobilitat. El motiu és, segons al∙leguen els seus advocats, el
de suplantació de personalitat jurídica i difamació.
Permetin‐nos, vostès, que ens expliquem per escrit, tal com ens han demanat al
burofax. El motiu pel quan es va escollir fer servir el domini t‐mobilitat.info és que,
precisament, l'objectiu del portal web és proporcionar informació sobre la T‐mobilitat.
En cap moment s'ha fet ús d'aquest domini per fer‐ne competència deslleial,
suplantar‐ne la identitat o obtenir‐ne un benefici econòmic, cosa força complicada
perquè el projecte no s'ha posat en marxa i no té data d'inici. De fet, queda ben clar en
visitar la pàgina de la campanya que és merament informativa, i a l'apartat de Qui
som? s'explica clarament qui ha col∙laborat en el projecte, i en cap moment s'hi fa
menció a l'ATM, per si els quedava qualsevol dubte.
Aprofitant l'avinentesa, les entitats de la campanya obrim un nou portal informatiu
(mobilitat.info amb twitter @mobilitatinfo) i que inclourà, a més de la campanya
ciutadana de transparència sobre la T‐Mobilitat, altres qüestions relacionades amb el
transport públic, amb la voluntat que esdevingui una referència d'informació en
aquest àmbit. El compte de twitter que farem servir associat a aquest nou portal es el
de @mobilitatinfo. El nostre objectiu comú es informar a la gent, no confondre‐la.
I pel que fa al web t‐mobilitat.info i el twitter @tmobilitatinfo queden en mans de
Pirates de Catalunya i Stop Pujades, completament desvinculats de la campanya
inicial.
Quant a les acusacions de difamació, com ja hem explicat, l'objectiu d'aquest portal és
el d'informar a la ciutadania. Tota la informació publicada està basada en notícies dels
mitjans de comunicació, documents oficials de l'ATM, notes de premsa de l'ATM,
actes dels òrgans de govern de l'ATM i respostes oficials de l'ATM però incompletes a
sol∙licituds d'informació que li hem adreçat. En aquest sentit, els informem que fem
públiques al web les instàncies presentades i les contestacions rebudes, moltes d'elles
poc aclaridores i que ens remeten als contractes signats, fins i tot en alguns casos a
parts dels contractes que no són públiques i a les quals és impossible accedir. Així
mateix, com ens va semblar que ara mateix ja s'estaven fent pràctiques dubtoses amb
les bases de dades de les usuàries, que serien heretades pel nou sistema, vàrem fer
una instància preguntant la situació actual, la qual no ha estat contestada.
No creiem, per tant, que hi hagi cap informació falsa a la pàgina perquè tot ha estat
extret de documents públics i fonts d'informació oficials, i no entenem on veuen la
difamació. Així doncs, instem a l'ATM a assenyalar públicament aquelles parts que
consideri que no s'ajusten a la veritat, i estarem encantades de revisar‐les o rebatre‐les

amb els nostres arguments, així com voldríem que també ens informin dels punts i
informacions que són acurades i certes. Estem convençudes que aquesta via serà
infinitament més constructiva per a la societat que la via de les amenaces, i més
tractant‐se d'un un projecte tan complex i tan poc transparent com ha estat fins ara la
T‐Mobilitat, amb la qual cosa ens alegrem si la nostra campanya pot servir perquè,
d'una vegada per totes, l'ATM i les administracions que l'acompanyen presentin
informació clara i entenedora del projecte.
La posició de les diferents entitats que col∙laboren en aquest projecte d'informació
pública i transparència és crítica amb la gestió i el disseny del projecte de la T‐
Mobilitat, però aquesta crítica no és infundada. És molt diferent criticar que difamar, i
ens preocupa molt que la nostra administració pública amenaci a les seves ciutadanes
amb denunciar‐les quan se sent criticada per elles, i això ens crea seriosos dubtes
sobre quins interessos protegeix realment. Estem exercint els nostres drets, i el nostre
projecte entra dins del que és normal en una democràcia d'un estat de dret, emparat
per la llibertat d'expressió.
Us fem arribar el nostre desig de rebre els seus comentaris, així com tota la informació
possible al voltant del projecte T‐Mobilitat, per tal que estigui disponible per a la
ciutadania. Estarem encantades de publicar qualsevol informació que ens donin,
rectificar‐la o rebatre‐la dins de la normalitat democràtica i la llibertat d'expressar les
nostres opinions.
Cordialment,
Pirates de Catalunya
Stop Pujades Transport
Críptica
Coordinadora Obrera Sindical
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