
En els darrers anys hem estat veient una pujada successiva del preu del transport, 
suposadament, públic que està arribant a nivells desorbitats. Aquest augment, s’ha produït 
inclús en les tarifes en teoria anomenades “reduïdes” per a estudiants i jubilats, que no es 
corresponen amb la realitat econòmica de els i les treballadores.  A aquesta situació  se li 
sumen els actuals augments en les matrícules universitàries, les precarització extrema de les 
condicions de treball, les retallades en les pensions, sanitat, etc.  El metro i el bus són el 
principal mitjà de transport que utilitzen tant els i  les treballadores  com el conjunt de 
l’estudiantat per a poder desplaçar-se fins al seu centre de treball o d’estudis, és per això que 
des de l’assemblea de barri de Vallcarca trobem inadmissible que un servei tan primari i 
necessari  acabi convertint-se en pràcticament inaccessible.  

Com sempre i d’acord amb el funcionament del sistema capitalista en el que vivim, les pujades 
de taxes i preus afecten sempre a les classes més desfavorides que veuen com els seus drets 
minven constantment. Precisament perquè som la força i el treball, que mou aquest sistema i 
perquè és necessari garantir un servei de transport públic digne, de qualitat i perquè està més 
que subvencionat i pagat amb els nostres impostos , no ens conformem amb mitges tintes i 
exigim la completa gratuïtat del transport públic.  

Que està mes que subvencionat amb els nostres impostos. Perquè, que fa TMB amb els Diners 
d’aquests bitllets de preus abusius? Dons be, uns exemples: El Consell d’administració de TMB, 
que està compost per 30 membres, (la majoria càrrecs públics que ja cobren per aquesta 
funció) varen cobrar 230.000 euros només en dietes, l’any 2010. Segons fonts sindicals els 
càrrecs directius de l'empresa s’embutxaquen 27 milions d’euros l’any, es a dir que el 7% de la 
plantilla s’emporta pràcticament el  20% de la massa salarial de l’empresa.  

Aquesta, com altres lluites només la farem avançar si convertim cada reivindicació en 
organització. Si després de cada lluita aconseguim sumar mes companys per a seguir 
treballant. Per a desenvolupar aquesta reivindicació tant necessària com legítima, contra la 
pujada de preus del transport públic i per exigir la seva completa GRATUÏTAT convoquem cada 
dimecres, mentre duri la campanya, a les 19:00h al vestíbul del metro de Vallcarca L-3. 

També convidem a totes les persones del barri que vulguin organitzar-se, en aquests o altres 
temes que ens afecten com a veïns i veïnes de barri a assistir a les reunions setmanals de 
l’assemblea de barri de Vallcarca cada dimecres a les 20:00h a l’ateneu popular de Vallcarca 
(Av. Vallcarca 91 Baixos). L’hora i el dia de l’assmblea podria variar, consulteu la web abans 
d’assistir. 

 

               Assemblea de Barri de Vallcarca 
 
                           https://twitter.com/AVallcarca 

                               http://assembleadevallcarca.wordpress.com 

 

https://twitter.com/AVallcarca�
http://assembleadevallcarca.wordpress.com/�


En els darrers anys hem estat veient una pujada successiva del preu del transport, 
suposadament, públic que està arribant a nivells desorbitats. Aquest augment, s’ha produït 
inclús en les tarifes en teoria anomenades “reduïdes” per a estudiants i jubilats, que no es 
corresponen amb la realitat econòmica de els i les treballadores.  A aquesta situació  se li 
sumen els actuals augments en les matrícules universitàries, les precarització extrema de les 
condicions de treball, les retallades en les pensions, sanitat, etc.  El metro i el bus són el 
principal mitjà de transport que utilitzen tant els i  les treballadores  com el conjunt de 
l’estudiantat per a poder desplaçar-se fins al seu centre de treball o d’estudis, és per això que 
des de l’assemblea de barri de Vallcarca trobem inadmissible que un servei tan primari i 
necessari  acabi convertint-se en pràcticament inaccessible.  

Com sempre i d’acord amb el funcionament del sistema capitalista en el que vivim, les pujades 
de taxes i preus afecten sempre a les classes més desfavorides que veuen com els seus drets 
minven constantment. Precisament perquè som la força i el treball, que mou aquest sistema i 
perquè és necessari garantir un servei de transport públic digne, de qualitat i perquè està més 
que subvencionat i pagat amb els nostres impostos , no ens conformem amb mitges tintes i 
exigim la completa gratuïtat del transport públic.  

Que està mes que subvencionat amb els nostres impostos. Perquè, que fa TMB amb els Diners 
d’aquests bitllets de preus abusius? Dons be, uns exemples: El Consell d’administració de TMB, 
que està compost per 30 membres, (la majoria càrrecs públics que ja cobren per aquesta 
funció) varen cobrar 230.000 euros només en dietes, l’any 2010. Segons fonts sindicals els 
càrrecs directius de l'empresa s’embutxaquen 27 milions d’euros l’any, es a dir que el 7% de la 
plantilla s’emporta pràcticament el  20% de la massa salarial de l’empresa.  

Aquesta, com altres lluites només la farem avançar si convertim cada reivindicació en 
organització. Si després de cada lluita aconseguim sumar mes companys per a seguir 
treballant. Per a desenvolupar aquesta reivindicació tant necessària com legítima, contra la 
pujada de preus del transport públic i per exigir la seva completa GRATUÏTAT convoquem cada 
dimecres, mentre duri la campanya, a les 19:00h al vestíbul del metro de Vallcarca L-3. 

També convidem a totes les persones del barri que vulguin organitzar-se, en aquests o altres 
temes que ens afecten com a veïns i veïnes de barri a assistir a les reunions setmanals de 
l’assemblea de barri de Vallcarca cada dimecres a les 20:00h a l’ateneu popular de Vallcarca 
(Av. Vallcarca 91 Baixos). L’hora i el dia de l’assmblea podria variar, consulteu la web abans 
d’assistir. 

 

               Assemblea de Barri de Vallcarca 
 
                           https://twitter.com/AVallcarca 

                               http://assembleadevallcarca.wordpress.com 

 

https://twitter.com/AVallcarca�
http://assembleadevallcarca.wordpress.com/�

	Pamfleto Metro2
	Pamflet Stop Pujada Metro 2

	Pamfleto Metro3
	Pamflet Stop Pujada Metro 2


