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L
a pujada de preus va ser anun-

ciada per l’Autoritat del Trans-

port Metropolità (ATM), ens

dependent de la Generalitat que

regula el sistema tarifari integrat de

l’àrea de Barcelona, format per

Metro, FGC, Renfe, tramvies i auto-

busos. La decisió de l’aparell conver-

gent ha rebut una condemna àmplia

per part de la societat civil, a la qual

s’han afegit diverses associacions,

sindicats i partits de l’oposició. La

FAVB la considera una mesura “abu-

siva”, que “se suma als anuncis de

les pujades del preu d’altres serveis

bàsics i a la situació general de pèr-

dua de poder adquisitiu”. Mas ja va

advertir, un cop guanyades les elec-

cions, d’un futur increment de les

tarifes del transport, que ara s’ha

materialitzat en una política enfo-

cada a fer pagar a les persones usuà-

ries una part cada cop més gran del

cost total del sistema, un 58% del

qual actualment està finançat per

les diferents administracions. El

president de TMB i tinent d’alcalde

de mobilitat i seguretat, Joaquim

Forn (CiU), va explicar que “actual-

ment, amb el bitllet, es paga el 42%

del cost real del trajecte i l’objectiu

és arribar al 50%”. La voluntat

d’ATM de “bonificar els usuaris ha-

bituals del servei” a través de reduir

el preu de la T-Mes i la T-Trimestre

(un 2% i un 3,6% respectivament) va

ser rebuda amb escepticisme, ja que

són títols difícilment amortitzables

que gairebé no s’utilitzen.

Mentrestant, la situació de la

plantilla laboral de TMB, la princi-

pal operadora del transport metro-

polità, empitjora ràpidament i les

delegacions sindicals avisen que la

mala gestió de la direcció ha generat

un dèficit multimilionari, magnifi-

cat pels “reajustaments” a la baixa

que estan duent a terme els poders

públics. Les noves polítiques afavo-

riran l’ús del cotxe a la ciutat, a la

vegada que es reforça el dispositiu

de vigilància i s’endureixen les san-

cions per viatjar sense pagar.

Resposta ciutadana

El 10 de gener es va impulsar una

vaga (convidava a abstenir-se d’uti-

litzar els mitjans de TMB durant tot

el dia) de persones usuàries del

transport metropolità, convocada

per #TMB51, una iniciativa ciuta-

dana nascuda a les xarxes socials

que ha rebut milers d’adhesions.

Amb el lema Del 1951 al 2012: el 10-G

no agafis el transport públic!, la pro-

posta volia recuperar l’esperit de la

vaga ciutadana contra la pujada de

preus del tramvia de l’any 1951, pri-

mera gran mobilització popular con-

tra el règim franquista i episodi des-

tacat de la història de les lluites

socials a la ciutat. El col·lectiu ha

manifestat que “comparativament,

el metro de Barcelona és el més car

d’Europa”, ja que, si posem en rela-

ció el preu del bitllet amb el salari

mínim interprofessional de cada

país, en efecte, ens trobem que, aquí,

és on resulta més car agafar el tren

soterrat. A Barcelona, el bitllet sen-

zill val dos euros, mentre que el

salari mínim estatal és de 641 euros.

A Madrid, el tiquet val 1,50 euros. Un

viatge al metro de París val 1,70

euros i, al de Nova York, 1,83 euros;

la retribució bàsica francesa se si-

tua als 1.300 euros i la novaiorquesa

als 1.500 euros. A Estocolm, el bitllet

val 20 cèntims més, però el salari

mínim suec és de 2.000 euros.

Situació de les treballadores 

El delegat sindical del metro per la

CGT –sindicat majoritari a TMB–,

Àngel Gonzàlez, ens explica que

l’empresa vol estalviar quinze mi-

lions en personal, dels 56 milions

totals de la retallada que afecta el

ferrocarril suburbà. Ara es renova el

conveni i la direcció amenaça amb

ERO temporals si la plantilla no ac-

cepta rebaixes en les condicions la-

borals. Gonzàlez afirma que “es

tracta d’un atac directe al conjunt de

treballadors i treballadores de TMB,

a la vegada que CiU, en connivència

amb el PSC, està preparant la priva-

tització de la xarxa de transport

públic; i això sí que no es pot perme-

tre”. A la xarxa d’autobusos es viu un

context similar; tots els sindicats

que hi operen han decidit plantar-se

i no accedir al xantatge de la direc-

ció: “No estem disposats a firmar ni

negociar retallades”. Josep Gar-

ganté, conductor afiliat a la CGT,

diu: “Si es manté la unitat sindical,

legalment, tenim les de guanyar, ja

que un ERO no es podria legitimar

perquè, en una empresa on el 98%

dels treballadors fa el màxim d’ho-

res extra permeses per l’Estatut dels

Treballadors, és impossible que hi

sobri personal”.

Segons les fonts sindicals, la

principal culpable del dèficit és la

direcció de TMB, on s’acumulen gai-

rebé 70 càrrecs polítics i 700 llocs de

treball fora de conveni. El cost real

de l’elit dirigent no es pot determi-

nar amb certesa perquè les despeses

que genera –sous, dietes, mútues

privades...– no surten a la llum. Gar-

ganté afirma: “Al sindicat, només

hem aconseguit informació de sota-

mà o per la via judicial; hi ha una

opacitat molt forta”. Mentre que,

durant els últims deu anys, el sou

mitjà d’un treballador de TMB ha

pujat molt per sota de l’IPC, el salari

dels càrrecs directius ha crescut

entre un 37% i un 52%. S’ha dit que

els partits utilitzen l’empresa com a

“cementiri d’elefants” i es nomenen

directius a tall de favor, acumulant

alguns d’ells més de mitja dotzena

de càrrecs en diferents institucions.

Els equilibris de poder entre l’A-

juntament de Barcelona i les alcal-

dies dels municipis veïns pel control

polític de l’Àrea Metropolitana de

Barcelona (AMB) han fet que CIU i el

PSC “hagin arribat a un acord per

repartir-se els càrrecs” de l’AMB i de

TMB. L’Àrea Metropolitana és una

estructura burocràtica a través de la

qual onze alcaldes i regidores s’han

arribat a embutxacar 333.000 euros

anuals en dietes i “indemnitzaci-

ons” per assistir a reunions. Les ocu-

pants de les butaques proliferen

sense que se sàpiga quan cobren ni

quina és la feina que fan. Al costat

del nou president de TMB, col·locat

per Xavier Trias, el seu segon de

llista és Joaquim Forn; Ángel Pes-

taña (PSC) i el seu equip es mantin-

dran a la vicepresidència de l’em-

presa. La CGT recorda que, el 1998,

“el dèficit del metro era zero”, però

que, des de llavors, es va iniciar una

etapa de “malbaratament econòmic

i ostentació il·limitada” i, de resul-

tes, trobem un forat de 400 milions,

que apareix ara.

El delegat Àngel Gonzàlez cri-

tica que una gran part del pressu-

post es destini a “despeses de propa-

ganda, promoció, reprografia i pam-

flets (se’n fan 100.000 i 50.000

exemplars que es queden en una

caixa a l’estació), a més de festivals i

happenings diversos, que també

paga TMB”. Una de les iniciatives

més sonades és la de Mou-TV, una

cadena de televisió creada el 2010

per fer propaganda de l’empresa en

pantalles disperses pels vehicles i

les instal·lacions. El sindicat opina

que “abans de reduir la freqüència

de pas dels trens i perjudicar el pas-

satge, s’ha de tancar una televisió

que no transporta viatgers”, a la

vegada que denuncia que s’externa-

litzin tasques de manteniment quan

“hi ha personal de la casa disposat a

encarregar-se’n”.

El 22 de desembre, la CGT i la

Plataforma Sindical d’Autobusos

(PAS) van emetre un comunicat con-

junt on es plantejaven un seguit de

propostes per millorar el servei a

través de la pràctica autogestionà-

ria, començant per “la dimissió de

tot l’equip directiu” i “el control de

l’empresa per part dels propis treba-

lladors i treballadores”. El 12 de

gener, la plantilla del metro celebra

una Assemblea General, on es fixarà

el calendari de mobilitzacions. Àn-

gel Gonzàlez afirma: “El que s’està

fent no és legal, no és ètic i no és

moral. Si la Generalitat ho aprova,

ens hi barallarem”.

Perjudicis ambientals

La pujada de preus, combinada amb

la reducció de serveis, portarà –sens

dubte– a un descens en el nombre de

persones que opten per moure’s amb

transport públic, fet que pot com-

portar que es facin més desplaça-

ments amb vehicle privat. Aquest fet

seria perjudicial per la qualitat de

l’aire i la circulació de vianants a

Barcelona i als municipis i les co-

marques del voltant. Així ho han in-

dicat organitzacions i partits am-

bientalistes. Ecologistes en Acció va

remarcar: “La nova política de trans-

port afectarà la nostra salut”. S’ha

advertit que es podria revertir la ten-

dència creixent en la utilització del

servei, que l’any passat va batre un

rècord amb 947 milions de viatges

validats. Paral·lelament, el consis-

tori de Trias ha aplicat diverses me-

A Barcelona, el
bitllet senzill de
metro val dos euros,
mentre que a París
costa 1,70 euros

Trias ha aplicat
mesures favorables
a les persones 
que usen vehicles
privats
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> Les noves tarifes del transport públic metropolità de Barcelona han experimentat un fort augment
respecte el 2011. La pujada més important és la del bitllet senzill, que ara valdrà dos euros –un 38%
més–, mentre que la T-10 costarà 9,25 euros, un augment del 12%. Es tracta de l’increment més espec-
tacular de les últimes dècades, molt superior al de l’IPC, que se situa als voltants del 3%.A la vegada,
es duplica l’import de la multa per no dur el bitllet correctament validat, de 50 a 100 euros.
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La població de divuit municipis també 
paga el Recàrrec Metropolità del Transport
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N
ou atac del govern de CiU

contra les classes popu-

lars i treballadores, que

veuen com, dia rere dia, el seu

poder adquisitiu es redueix consi-

derablement. Aquest cop, ha estat

l’augment del preu dels trans-

ports públics (tren, metro, bus i

tramvia), una pujada que arriba

en un moment en què es registren

les xifres d’atur més elevades de

la història: 614.244 persones no

tenen feina a Catalunya i, durant

el 2011, s’han comptat 51.571 atu-

rats i aturades més (al llarg de

l’any passat, la desocupació va

créixer un 9,2%). El preu dels bit-

llets del sistema tarifari integrat

ha augmentat molt per sobre de

l’IPC de 2012, però el que es podria

titllar de veritablement escanda-

lós i mancat d’escrúpols és l’in-

crement acumulat dels darrers sis

anys. En aquest sentit, cal desta-

car que la inflació acumulada ha

arribat al 19,5%, però ens trobem

amb bitllets que ara són un 66, un

54, un 38, un 39 o un 22% més cars

que l’any 2006 (veure gràfic).

També hem de manifestar que els

bitllets que s’han encarit més

aquest 2012 són la T-10 (l’abona-

ment que representa el 70% dels

títols venuts) i la T-50/30 (puja un

10%), mentre que les rebaixes han

arribat només a les tarifes socials

o als títols menys venuts, com la

T-Mes o la T-Trimestre.

Si no vols caldo, tres tasses

Davant l’augment del preu dels

bitllets, també ens hem trobat

amb l’increment del 3,2% de les

taxes del Recàrrec Metropolità

del Transport (RMT), que és un

impost obligatori (com l’IRPF o

l’IVA) que han de pagar totes a-

quelles persones que són propie-

tàries de qualsevol immoble (ús

residencial i no residencial), ja

que es calcula en funció de l’Im-

post sobre Béns i Immobles (IBI).

Sobre el valor cadastral de la pro-

pietat, s’aplica un recàrrec del

0,134% (excepte en aquelles pri-

meres residències amb un valor

cadastral inferior a 40.000 euros

i a les famílies nombroses que

ingressin menys de 30.000 eu-

ros). L’augment del RMT s’ha fet

efectiu per compensar el descens

del 6,5% del pressupost per a l’any

2012 del nou govern metropolità

de l’àrea de Barcelona.

El recàrrec, que es va crear

l’any 1992 (DIRECTA 76), es va con-

cebre per fer front al dèficit del

transport públic i s’aplica a divuit

municipis que es troben a la Zona

1 del sistema tarifari: Badalona,

Barcelona, Castelldefels, Cornellà

de Llobregat, Esplugues de Llo-

bregat, Gavà, l’Hospitalet, Mont-

cada i Reixac, Montgat, el Prat de

Llobregat, Sant Adrià de Besòs,

Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu

de Llobregat, Sant Joan Despí,

Sant Just Desvern, Santa Coloma

de Gramenet, Tiana i Viladecans.

Les associacions veïnals de l’àrea

metropolitana, que s’han oposat

al RMT des del primer moment,

creuen que el recàrrec és injust

perquè fa que la ciutadania pagui

el finançament del transport pú-

blic per tres vies: pressupostos,

bitllets i recàrrec. Per fer-nos una

idea, podem destacar que, durant

l’any 2007, la població dels divuit

municipis on s’aplica el RMT va

pagar un total de 49 milions d’eu-

ros per mantenir el transport

públic. L’any 2008, Cornellà va a-

portar 1.482.621 euros i, Sant Boi,

1.378.323 euros. Aquest setmanari

s’ha posat en contacte amb la tre-

soreria de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona, des d’on s’ha mani-

festat que “la recaptació anual del

recàrrec s’estima en uns 80

milions d’euros”.

No només els transports

L’augment del preu dels bitllets

del transports metropolitans i del

RMT ha arribat en paral·lel a la

pujada tarifària de l’aigua que

gestiona Aigües de Barcelona,

que augmentarà un 4,98%. Tot

això s’acompanyarà de l’incre-

ment de la Taxa Metropolitana de

Tractament de Residus, que pu-

jarà un 3,2%. Any 2012, cinquè any

de la crisi, continuen pagant les

mateixes persones de sempre.

Ens trobem amb
bitllets que són un
66, un 54, un 38 o
un 22% més cars
que l’any 2006

sures favorables a les persones que

condueixen vehicles privats, com la

rebaixa de l’impost de matriculació,

la congelació d’algunes tarifes de la

zona blava i exempcions en el paga-

ment de la zona verda. Per altra ban-

da, la quota del Bicing també s’ha

apujat un 25%. Es perfila un model

de mobilitat fet a mesura de CiU,

que, com indica el portaveu d’ICV-

EUiA a l’Ajuntament, Ricard Gomà,

“incentivarà l’ús del cotxe a la ciu-

tat”. 

El cost de la seguretat privada

Mentre que, com hem dit, les retalla-

des al metro arriben a 56 milions

d’euros, la contractació dels serveis

de seguretat privada del subterrani i

el Bus Turístic (aprovada per quatre

anys, fins al 2015) té un cost anual de

21.716.505 euros, a repartir entre l’o-

ligopoli format per Securitas (13,3

milions), Prosegur (6 millions) i

Eulen (2,2 milions). Recordem que

Prosegur va ser creada per antics

alts càrrecs de les dictadures argen-

tina i espanyola i que Jaime Mayor

Oreja (PP) figura entre els majors

beneficiaris d’Eulen. Així mateix, el

seu personal ha protagonitzat una

cronologia llarga d’abusos i agres-

sions durant els últims anys. El

2009, vigilants i revisors del metro

van apallissar un home a l’estació de

Plaça de Sants, tan sols per no por-

tar bitllet. L’any anterior, a Madrid,

van sortir a la llum diversos vídeos

on un grup d’esbirros de Prosegur es

gravaven entre sí mentre pegaven,

insultaven i amenaçaven les viatge-

res. L’exèrcit de segurates, que al

metro de Barcelona actua a les or-

dres de Ricardo Ortega, excoman-

dant de la Guàrdia Civil, sotmet els

passadissos, les andanes i els trens

a un règim parapolicial.

Colar-se políticament?

Com a complement de la reducció de

serveis i l’increment de tarifes, Trias

va anunciar més inversió en siste-

mes de control i vigilància, per con-

tinuar la croada contra les persones

que, per falta de recursos o altres

motius, viatgen sense bitllet. La

sanció per fer-ho es duplica i passa

de 50 euros a 100 euros. Les ràtzies

contra les passatgeres de gratis es

van fer habituals a partir de 2010,

quan TMB va engegar les campan-

yes Et creus molt llest? i El que la fa,

la paga, que van ser molt criticades

per organitzacions de consumido-

res i usuàries. La insistència i l’acti-

tud de revisors i vigilants de segure-

tat, gos inclòs, van generar queixes i

malestar. Als FGC, es va viure el ma-

teix context durant aquelles dates,

quan dos estudiants van ser detin-

guts per accions de sabotatge a l’es-

tació de la UAB, en el marc d’una pro-

testa contra les batudes i el preu

elevat del transport. Desplaçar-se

cada dia laborable a aquesta univer-

sitat des de Barcelona suposarà,

l’any que comença, desembutxacar

prop de 74 euros mensuals.

El RMT fa que 
la gent pagui el
transport per tres
vies: pressupostos,
bitllets i recàrrec


