
Un Gamonal se cierne 
sobre Barcelona

No hay que ser un economista ex-
perto para ver que la subida de los pre-
cios del transporte público en Barcelona 
es una estafa a la ciudadanía. Tampoco 
hay que ser un sociólogo de renombre 
para ver que la lucha contra esta subida 
de precios puede ir mucho más allá de 
las demandes iniciales.

Lo vimos en Gamonal. La lucha por 
unes obres en un barrio fue el catali-
zador de un sentimiento mucho más 
profundo: el sentimiento de cansancio 
del pueblo ante la corrupción sin freno, 
ante la burla permanente, ante la impu-
nidad. En Gamonal la porquería salió 
a flote enseguida: políticos corruptos, 
constructores delincuentes y medios de 
comunicación al servicio de todos ellos.

En Barcelona se está luchando pa-
cíficamente desde hace semanas para 
frenar la subida del precio del trans-
porte…. y la porquería empieza a salir 
a la superficie: gente con sueldos astro-
nómicos a cargo de los exprimidos ciu-
dadanos, gente cobrando sin trabajar y 
chanchullos varios…

Los ciudadanos de Barcelona lle-
van semanas movilizados para frenar la 
subida del precio del transporte. El go-
bierno de la ciudad, mira para otro lado. 
Alguien del entorno del alcalde debería 
hablarle de Gamonal, o de Brasil, dónde 
5 céntimos de subida en el transporte 
conmocionaron las calles de todo el 
país. 
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JUNTES PODEM 
HO VOLEM TOT

NINGÚ ENS REPRESENTA

La publicació “Hem decidit defensar-nos” 
vol fer la seva aportació fent de nexe entre 

lluites, per fer-les conèixer al comú de la gent i 
aportanr informació complementària per als 

qui encara no estiguin convençuts.
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L’Autoritat del Transport Me-
tropolità es nega a fer un pas 
enrere i retirar l’increment de ta-
rifes de 2014. Aquesta ha estat la 
demanda que han presentat la 
FAVB, la CONFAVB i la PTP en la 
trobada d’aquest vespre. La pla-
taforma assembleària Stop Puja-
des Transport, impulsora de les 
darreres protestes contra l’aug-
ment de les tarifes, ha declinat 
participar en la reunió.

Contra la negativa de TMB 
i ATM d’aturar el robatori, 
nosaltres responem amb 
l’acció directa i el suport 

mutu.

Un any més l’Ajuntament de 
Barcelona s’omple el pit amb la 
nova convocatòria d’aquest Con-
grés i, segurament, ja veuen la 
possibilitat (un cop més) d’em-
butxacar-se uns quants calerons 
més. Front això creiem que tenim 
una nova oportunitat per posar 
contra les cordes a tota la casta 
política i empresarial d’aquesta 
ciutat. El Boicot i sabotatge actiu 
d’aquest congrés ens pot resultar 
beneficiós per la lluita que de-
senvolupem avui, demà i demà 
passat!

L’ATM es nega a revertir 
l’increment de tarifes 
del transport públic

El Mobile World Con-
gress a Barcelona del 

24 al 27 de febrer



ATM ens ha respost. Després 
de més d’un mes de mobilitza-
cions, boicots i sabotatges al 
Metro de BCN en defensa d’un 
transport a l’abast de totes, 
ATM es nega en rotund de fer 
marxa enrere a la darrere puja-
da. El pretext entre d’altres que 
aquesta retirada generaria un 
dèficit al balanç econòmic de 
l’empresa. I nosaltres diem que 
normal que generi un dèficit, 
el transport al igual que altres 
serveis com son l’educació o la 
salut son serveis socials i hau-
rien (ja ni m’atreveixo a dir que 
han estat un cop) d’estar al ser-
vei de la comunitat, del poble. 
Per lo tant, la lògica no pot ser 
mai la del benefici sinó la de 
satisfer una necessitat social, 
és a dir, la de totes nosaltres. 
Portem més d’un mes i front la 
negativa de TMB fem una apos-
ta clara i rotunda d’augmentar 
i intensificar la campanya de 
cuelates i de sabotatges als 
torns i màquines expenedores 
de TMB. Si de veritat volem que 
ATM aturi aquest robatori els 
em de fer mal i, per aquest gent, 
fer-los mal passa per tocar-los 
la butxaca. Fem una crida per 
augmentar el número de cue-
lates col·lectius  més enllà dels 
dimecres, fer-los públic i per 
sorpresa, assenyalem publica-
ment els culpables, tenen noms 
i cognoms, aturem-los, podem 
i ho farem, em començat a ca-
minar i no ens aturarem. Trans-
port públic GRATUÏT

No podran 
aturar-nos
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Algú ha notat una millora del transport públic considerable com per doblar el preu del bitllet? 
Tenim el doble de línies? L’autobús passa en la meitat del temps?

SI EL TRANSPORT PUBLIC ÉS UN LUXE, QUE HI POSIN CANAPÉS!

De què ens hem de defensar? 

De la pujada del preu dels bitllets        
  

De la desproporció del preu del bitllet respecte als nostres ingressos
A Barcelona tenim el metro més car d’Europa

dades  
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Els títols integrats més 
venuts, T10 i T50/30 han 
patit un increment d’un 
43% entre 2008 i 2014 
amb un creixement de 
l’IPC de només un 9,6% 
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Més de 40 concentracions en 
suport a la vaga d’usuàries 

del 29 de gener
Més de 40 concentracions arreu de Catalunya han 

visibilitzat la crida a la vaga d’usuàries convocada pel 
29 de gener per la plataforma Stop Pujades. Aquesta ha 
estat la sisena jornada de protestes des que el passat 30 
de desembre de 2013 es va iniciar el moviment. L’incre-
ment del preu del bitllet de rodalies i del metro barcelo-
ní ha estat l’espurna que ha encès aquesta mobilització, 
que, segons fonts del grup convocant, dista molt d’apa-
gar-se mentre no s’atenguin les seves reivindicacions.

A Barcelona la jornada ha viscut aturades a set lí-
nies de metro per l’acció de les manifestants, que s’han 
concentrat estratègicament a les estacions de Sagrera, 
Diagonal, Passeig de Gràcia i Sants Estació per provocar 
el col·lapse circulatori durant mitja hora. Aquestes han 
blocat el mecanisme de tancament de portes per tal 
d’aturar la circulació dels vagons. A la resta del territori, 
però, les concentracions han estat de caire informatiu i 
a Girona la convocatòria s’ha donat en forma d’assem-
blea on s’ha decidit de quina manera es vol participar 
d’aquest moviment.

Càrregues i una identificació a Mataró

Una vuitantena de persones han participat de la 
concentració a l’estació de rodalies de Mataró, on els 
torns romanien oberts quan les manifestants han arri-
bat. Aquest grup ha entrat dins de l’andana cridant con-
signes contra l’apujada tarifària i ha aturat la circulació 
de trens en direcció Hospitalet del Llobregat estirant 
la palanca d’emergència d’uns dels vagons. Un mem-
bre del personal de seguretat de l’estació ha provat de 
retenir un dels participants de la protesta, moment on 
s’ha viscut un estira i arronsa entre les concentrades i un 
grup d’agents dels Mossos d’Esquadra, uniformats i de 
paisà.

S’han donat situacions de tensió quan els agents 
han esgrimit les seves porres contra les concentrades, 
sobretot quan una d’aquestes ha estat apartada per 
procedir a la seva identificació. De la concentració, en 
participaven menors d’edat que han estat empentats 
durant el forcejament, motiu que explicaria el perquè 
de la situació tibant. La persona identificada ha hagut 
de ser atesa al Centre d’Atenció Primària (CAP) Camí del 
Mig i ha declarat que presentaria una denúncia contra 
els agents pel fet que aquests, segons ell, li haurien tren-
cat les ulleres.

setmanaridirecta.info

@StopPujades
Plataforma de Moviments Socials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

contra la pujada del transport públic i la congelació dels preus de Metro, Bus, RENFE i FGC
Àrea Metropolitana Barcelona 

 stoppujadestransport.blogspot.com

#StopPujadesTransport
#5F
#VagaTransport
#TMBLladres
#TriasTuTries
#NoPaguem
#5FVagaUsuàries
#quehiposincanapes

Recordeu que SEMPRE estem 
permanentment vigilats, escoltats, 

mesurats...
No badem, no oblidem.



Com es defensaven
 les nostres àvies? 
La vaga de tramvies 
1951 fou el boicot que els 
ciutadans de Barcelona van fer 
a la Companyia de Tramvies 
de Barcelona al març de 1951. 
El motiu inicial fou l’augment 
del preu del bitllet i el greuge 
comparatiu que s’establia amb 
el preu del mateix servei a Ma-
drid, però la protesta expres-
sava el profund malestar entre 
la població per les duríssimes 
condicions de vida de la majo-
ria de la població d’ençà de la 
fi de la Guerra Civil Espanyola, 
alhora que representà una de 
les primeres manifestacions 
massives contra el franquisme.

Durant dues setmanes, la 
població es negà massivament 
a utilitzar el transport públic, 
realitzà els seus desplaçaments 
a peu i participà en nombro-
ses manifestacions de protes-
ta. Van ser innumerables els 
tramvies bolcats i diverses bar-
ricades fóren aixecades. L’inici 
de la vaga fou espontani, tot i 
que més tard s’hi apuntaren i 
li donaren suport militants de 
CNT, FNC, FNEC i PSUC. El go-
vernador civil, Eduardo Baeza 
y Alegría, hi emprà la guàrdia 
civil en durs enfrontaments 
que provocaren morts el 12 de 
març. Finalment, tant ell com 
l’alcalde de Barcelona, Josep 
Maria Albert i Despujol, foren 
destituïts i la pujada de preus 
fou anul·lada.

Existeix el transport 
públic gratuït?
http://freepublictransports.com

COM ES DEFENSEN 
ELS NOSTRES NETS?

@redMEMETRO
#memetroBCN
http://www.memetro.net/
facebook.com/memetro.net

¿Qué es?
Memetro app es una pla-
taforma para detectar 
controles de revisores en 
las redes de transporte pú-
blico de cualquier ciudad 
del planeta. A modo de red 
social las personas afec-
tadas  pueden compartir 
alertas y visualizar todos 
los controles de su ciudad 
en tiempo real. 
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Ciutats amb un o tots els 
transports públics gratuïts

NO PAGUEM
http://nopaguem.wordpress.com/

INICIATIVA T11
http://t11targeta.blogspot.com.es/

ATUTMBETRETALLEN
http://atutmbetretallen.wordpress.com/

ASSOCIACIO DEFENSA TRANSPORT PUBLIC

http://transportpublic.org/


