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No hay que ser un economista 
experto para ver que la subida de 
los precios del transporte públi-
co en Barcelona es una estafa a la 
ciudadanía. Tampoco hay que ser 
un sociólogo de renombre para 
ver que la lucha contra esta su-
bida de precios puede ir mucho 
más allá de las demandas iniciales.
      Lo vimos en Gamonal. La lucha 
por unas obras en un barrio fue el 

catalizador de un sentimiento mu-
cho más profundo: el sentimiento 
de cansancio del pueblo ante la 
corrupción sin freno, ante la burla 
permanente, ante la impunidad. En 
Gamonal la porquería salió a fl ote 
enseguida: políticos corruptos, 
constructores delincuentes y me-
dios de comunicación al servicio 
de todos ellos.

En Barcelona se está luchando 

pacífi camente desde hace sema-
nas para frenar la subida del pre-
cio del transporte…. y la porque-
ría empieza a salir a la superfi cie: 
gente con sueldos astronómicos a 
cargo de los exprimidos ciudada-
nos, gente cobrando sin trabajar y 
chanchullos varios…

Los ciudadanos de Barcelona 
llevan semanas movilizados para 
frenar la subida del precio del 

transporte. El gobierno de la ciu-
dad, 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 ca-
lles de todo el país. 

 Albano Dante Fachin

Un Gamonal se cierne sobre Barcelona

Pròximes mobilitzacions contra les pujades al Transport Públic

#STOPPUJADESTRANSPORT

Arc de Triomf
Ciutat Meridiana

(18:30h)

Clot 
Congrès
Fontana
Horta
Hospital Clínic
Jaume I
La Pau
Les Corts
Llucmajor
Maragall

Pç Catalunya
Pl. Sants
Poble Nou
Poble Sec
Roquetes
(18:30h)
Sagrera
Sant Andreu
FGC Sarrià
Vallcarca
Vall d’Hebron
Zona Franca

Sant Adrià
Badalona
Badia del Vallès
Castelldefels
Cardedeu RENFE
Cerdanyola
Cornellà
Gavà
La Garriga
Girona
Granollers
L’Hospitalet
(Pubilla Cases)
Manresa

Mataró (20h)
Molins de Rei
Premià de Mar
Sabadell Nord
(19:30h)
St Boi de LLob.
Sant Cugat
Sant Joan Despí
Santa Coloma
(18:30 Pl Vila)
Sitges
Vilafranca Penedes
Vilanova Geltrú

Viles i ciutatsBarcelona

19:30 A 20:30
VAGA INFORMATIVA

48 CONCENTRACIONS ARREU DEL TERRITORI

BUSCA LA TEVA ESTACIÓ, QUEDEM A LES 19H!12
DIMECRES

FEBRER

19
DIMECRES

FEBRER

24
DILLUNS

FEBRER

19:30 A 20:30
HO ATUREM TOT

A BARCELONA, A TOTES LES VILES POBLES I CIUTATS
A LES 19H A LES ESTACIONS

A PARTIR DE LES 7:00H DEL MATÍ
VAGA D’USUÀRIS/ES

PORTES OBERTES - NO PAGUEM
HO ATUREM TOT 

I EL MOBILE WORLD CONGRE$$ TAMBÉ



Hem decidit defensar-nos

La lluita pel Transport Públic s’estén arreu del territori
Vilanova i la Geltrú

Diversos col·lectius de la ciu-
tat inicien una campanya contra la 
pujada de tarifes al transport pú-
blic, en la línia d’altres ciutats del 
Penedès i del país. La primera ac-
ció d’aquesta campanya serà una 
concentració aquest dimecres (i els 
següents) a les set de la tarda a l’es-
tació de ferrocarril de Vilanova i la 
Geltrú. 

L’enèsim encariment del trans-
port públic, que afecta a milers de 
vilanovins i vilanovines que agafen 
diàriament en tren, ha estat la gota 
que ha fet vessar el got. L’augment 
tarifari se suma a les deficiències i 
problemàtiques estructurals de la 
línia R2 sud que afecta moltes ciu-
tats costaneres del Penedès i amb 
Vilanova com a màxim exponent. A 
més, la ciutat sempre ha reivindicat 
deixar de pertànyer a la zona tari-
fària 4, doncs en les tres primeres 
estacions del Garraf cadascuna és 
d’una zona diferent: Garraf zona2, 
Sitges zona3 i Vilanova zona4.

Girona

Mataró

La plataforma Stop Pujades de 
Girona reclama una reducció de les 
tarifes del transport públic i argu-
menta que pagar 22,50 euros per 
dos trajectes entre Girona i Barcelo-
na amb un tren de Mitja Distància  
és inadmisible i encara menys amb 
el servei deficient de la línia.

Continuen les mobilitzacions 
contra la pujada de preus del trans-
port públic amb una nova concen-
tració: dimecres 5 de febrer a les 8 
del vespre a l’estació de Mataró.

Una setmana després que els 
Mossos d’Esquadra intentéssin sa-
botejar la primera concentració a 
l’estació de Mataró, la plataforma 
StopPujades convoca una nova 
protesta pacífica contra l’abusiu 
increment de preus del transport 
públic.

Tarragona i Salou

 La Generalitat anularà durant 
els mesos d’estiu l’abonament de 
transport T-10 a Vila-seca i Salou i 
Cambrils per evitar que sigui usat 
de forma massiva pels turistes, ja 
que un viatge amb T-10 costa 1,2 
euros, gairebé la meitat que un bit-
llet senzill (2 euros). 

«No hi ha dret. Ja hem hagut 
d’aguantar-nos amb la pujada de 
preus de principis de mes i ara, 
per culpa dels turistes, haurem de 
pagar més durant l’estiu», es va 
lamentar ahir Coia Batet, que viu 
a Cambrils i treballa a Salou. Un 
company de viatge va apuntar que 
«això dels turistes» li sona a excusa. 
«La qüestió és que el transport ens 
sortirà encara més car», va dir. 

A més el títol de transport pú-
blic que més puja de preu l’any 
2014 al Camp de Tarragona és la 
targeta T10 d’una zona, que passa 
de costar 11,40 euros a costar-ne 12 
(un 5,2% més) 

Manresa

Brasil i Mèxic

Seguint les convocatòries de la 
plataforma Stop Pujades, les quals 
s’estan estenent a desenes de mu-
nicipis catalans, a primera hora del 
matí d’avui dimecres 5 de febrer 
de 2014, una trentena de persones 
convocades per la Coordinadora 
per la Transformació Social contra 
el Capitalisme i el Patriarcat del Ba-
ges s’han concentrat a l’estació de 
la Renfe de Manresa per protestar 
contra l’augment continu de les ta-
rifes del transport públic.

Durant la concentració s’han 
obert les portes de l’estació per-
què les usuàries poguessin entrar 
sense haver de comprar el bitllet i 
s’han repartit octavetes alertant de 
l’augment de les tarifes (la T-10 de 6 
zones ha passat d’un cost de 28,80€ 
l’any 2006 a 43,55€ el 2014), mos-
trant les reivindicacions de la Coor-
dinadora i convocant a una propera 
concentració el proper dimecres 12 
de febrer a les 19h a la mateixa esta-
ció de la Renfe de Manresa.

#PosMeSalto es més que un hashtag, és una eina, una contra-
senya, un punt de trobada on les usuàries del metro de Ciutat de 
Mèxic han decidit aplegar-se per combatre l’augment del 66% del 
preu del bitllet. Malgrat la fama de la capital d’estar governada per 
l’esquerra del Partit de la Revolució Democràtica, l’increment ha su-
posat un gran cop a les classes populars i ha convertit aquest trans-
port en un dels més cars del país en relació amb el salari mínim d’una 
treballadora. 

El movimiento Passe Livre se originó en Sao Paulo por la subida 
de 20 centavos de real en el transporte publico, que pasó de 3 a 3,20 
reales (como si pasara de 1 euro a 1,10) . Varios manifestantes fueron 
golpeados, atacados y agredidos por la policía militar. Las redes so-
ciales se incendiaron rápidamente con vídeos y relatos que destapa-
ban la dureza de las acciones cometidas por los agentes.
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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!

DEFENSEM-NOS DE LES PUJADES DEL PREU DEL TRANSPORT 

La insubmissió #NOPAGUEM es legitima davant els increments continuats del transport públic

De costar 8,25 el 2011 a 10,30 el 2014
Un servei públic no és una empresa privada

De costar 32,10 el 2011 a 42,50 el 2014
Ara paguem la mala previsió dels polítics

De costar 1,45 el 2011 a 2,15 el 2014
El transport públic ja el paguem amb els impostos

Quan més barat sigui el trans-
port públic més l’utilitzarem! 
Algú coneix en Xavier Trias o al 
Conseller Sant Vila i els hi pot 
explicar? Quan pugen al cotxe 
oficial ja pensen en validar el seu 
bitllet? 
Se’ls hi estàn acabant els viatges !



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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AUSTRALIA
Brisbane
Perth
Sydney
Melbour-
ne
BELGIUM
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BRAZIL
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binho
Pitanga
Ivaiporã
Porto 
Real
Agudos
CANADA
Calgary
CHINA
Chengdu
Chang-
ning
CZECH 
REPUBLIC
Frýdek-Místek

DENMARK
Læsø
ENGLAND
Sheffi  eld
Rother-
ham
Bradford
ESTONIA
Tallinn
FAROE 
ISLANDS
Tórshavn
FINLAND
Marie-
hamn
FRANCE

Vitré
Noyon
Libourne
Gap
Compièg-
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SWEDEN
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USA
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Salt Lake 
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gh
The Sta-
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nah
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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/


