
Carta de les treballadores i veïnes contra les retallades i l´augment de les tarifes

TREBALLADORS I TREBALLADORES, VEÏNS I VEÏNES CONTRA LES RETALLADES I
LES PUJADES DE TARIFES DE TMB

El passat 19 de desembre, Transports Metropolitans de Barcelona va fer públic uns nous plans que 

comporten una reducció brutal del servei d’Autobusos i Metro a la ciutat de Barcelona, alhora que puja 

de manera escandalosa el preu del bitllet senzill i de la targeta més usada, la T10.

La retallada de servei significa l’eliminació total de moltes línies de bus els dies laborables i els 

caps de setmana, així com la reducció del nombre d’autobusos i metro en totes les línies. Per això, 

haurem de pagar més car el bitllet i esperar més temps el metro i el bus en les parades, viatjant molt 

pitjor.

Tot això es combina amb un intent per part de la direcció de TMB de fer retrocedir els drets laborals i 

socials dels seus propis treballadors i treballadores, amb amenaces de congelació salarial i 

d’Expedient de Regulació de l’Ocupació. L’argument per justificar aquestes retallades en el servei i 

l’augment brutal de les tarifes, és sempre el mateix: reduir el dèficit perquè les empreses públiques 

siguin més “viables” i així puguem sortir abans de la crisi.

Amb aquestes mesures se li demanen sacrificis, com sempre, a la població treballadora però, en cap 

moment se’ls demanen els mateixos sacrificis a les i els polítics, que no han fet res per evitar la 

difícil situació econòmica que viuen moltes persones. I menys encara li exigeixen als bancs que es 

facin responsables de la crisi que ells han provocat i de la qual se’n aprofiten.

Mentre, d’una banda, els directius de TMB apliquen mesures restrictives a les treballadores i usuàries, 

per l’altre gasten vora 900.000 € dels fons públics en la compra de 100 places de pàrquing per a ús 

exclusiu o, utilitzen la empresa per recol·locar polítics a l’atur amb uns sous secrets i blindats.

Per tot això, els i les treballadores de TMB i veïns i veïnes de Barcelona volem manifestar que el 

transport públic ha de ser igual que l’educació i la salut, un dret social al servei de la població. 

Per això treballadors i treballadores, veïns i veïnes, lluitarem unides contra les retallades i les 

pujades de tarifes del transport públic. Us demanem tota la vostra comprensió, col·laboració i 

recolzament en aquesta lluita.

Podeu afegir-vos a la llista d’adhesions enviant un correu a espaicoordinacio@gmail.com


