
TROBADA DE BARRIS AMB TMB I ASSEMBLEA ATURATS  
22 de desembre 2012 
 

 Convoca ADSE amb motiu de donar una resposta a la pujada econòmica d’utilització del transport 
públic 

 Assistents: Assemblees de barri: Sants, Eixample Dreta, Guinardó, Clot, Sant Andreu, Sant 
Antoni, companys de Can Vies. 

 SUM de Metro, CGT Busos i Assemblea d’aturats/es 
 Motiu de la reunió: Es vol enfocar la negativa a la pujada de taxes i el pagament del transport des 

de la perspectiva del “copagament”. S’argumenta que el transport públic ja el paguem els ciutadans 
amb els impostos i que per tant les tarifes, bitllets, etc no és més que tornar a pagar allò que ja hem 
finançat. 

 També es vol enfocar aquesta lluita unint les demandes dels treballadors de metro i busos i el 
plantejament de la lluita és que sigui mantinguda a mig/llarg plaç.  
 

Informació dels companys de Metro i Busos: previsió per el 2012 i algunes mesures ja efectives:  
Busos: Anul·lació de línies tant els dies laborables com festius, també en els busos de barri.  
Rebaixa en la neteja i manteniment, s’ha canviat d’empresa externa i hi ha concertat menys servei.  
Augment d’un 38% en el bitllet senzill i 12% en la T10.  
Tenen per una plantilla de 4000 treballadors 260 directius fora de conveni (contractes blindats i 
sense informació de la quantitat que comporten) 
La Direcció els hi ha comunicat que han d’estalviar 58 milions en metro i busos tenen prevista una 
reunió però ja els hi ha fet saber a trets generals que es retallen serveis, se’n van al carrer 35 
companys eventuals, i es preveu contenció salarial.  
En principi el comitè d’empresa i sindicats no tenen intenció d’entrar a negociar les mesures 
d’estalvi i el plantejament que tenen és fer mobilitzacions. Com en les darreres lluites la direcció 
va fer molta campanya on els deixava com uns privilegiats volen fer una carta als usuaris. 
Tenen plantejada una assemblea la primera quinzena de gener, per fer-la faran una aturada de 4 
hores i ens inviten per donar-hi suport. 

 
Metro: A part de l’aportació del company de busos i que és semblant en el metro tot i que no 
s’anul·len línies el que si fan és baixar la freqüència dels metros, sobre tot a la nit.  
L’increment de la seguretat implica per ells que els “segurates” fan una usurpació de funcions que 
haurien de fer els treballadors de metro, però a la companyia els hi surt més barato i expliquen que 
fa un parell d’anys van estar plantejant-se la vaga per aquest motiu.  
El proper dia 30 tenen una reunió amb la direcció però el plantejament que tenen és el mateix que 
en els busos no volen pactar mesures que impliquin baixada de les condicions laborals. 
 
Assemblea d’aturats/es: Hi ha varies ciutats europees en les que els ajuntaments dona 
subvencions al transport , en el cas de l’ajuntament de Barcelona, s’han fet gestions però no hi ha 
hagut resposta. 
 
Discussió: Pluja de idees i propostes. Què denunciem? Què demanem? 
 
Es planteja fer dos processos paral·lels. Traslladar els debats als barris, mesurar les forces, 
potenciar el treball de difusió, fer un argumentari i una lluita sòlida. 

Colades populars com a forma de pedagogia amb la gent 
Sab. a les màquines 
Donar informació sobre les cooperatives, exe. Suècia, “memetro” 
Difusió sobre actes de desobediència civil 
Combinar estratègies i aprofitar les experiències recollides fa dos anys 

Els companys de busos faran una carta dirigida a la població denunciant els augments abusius i els 
retalls en el servei, proposen que els barris s’adhereixin i començar a distribuir-la extensament. Es 
comprometen a fer-la arribar amb temps per que les assemblees de barri puguin tractar-la. 
 
Propera trobada el dia 12 a les 20 hores en el 210 




