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Mireu 
 
Tenim la sensació que amb l’assumpte del 112, ens esteu aixecant la camisa als veïns i veïnes de 
Sant Genís i comença a costar mantenir les emocions a ratlla. 
 
Hem rebut resposta de TMB i com sempre els únics arguments son de caire econòmic. Aprofitem 
l’avinentesa per demanar el compte d’explotació detallat de la línia, i no només el nombre 
d’usuaris/dia, si no que volem saber els tipus de validacions i la comparativa d’usuari/Km amb les 
altres línies de bus de barri així com el total del seu cost/Km. Ho volem saber perquè TMB és una 
empresa municipal i la ciutat és de tots, dels ciutadans i dels nostres empleats que sou vosaltres. 
 
Si voleu jugar només al tema econòmic també ho farem nosaltres. Quants dels 300 càrrecs directius 
de TMB han estat cessats per eixugar el dèficit de TMB?. En son necessaris tants xuclant de la 
mamella?. Era necessari gastar-se més d’un milió d’euros per arrengar un aparcament per a tants 
directius, o és que ells no utilitzen el transport públic que retallen?. Perquè les retallades les hem de 
patir sempre els mateixos?. I no s’hi val carregar el mort a l’ATM perquè també ho sou vosaltres 
l’ATM, i la Generalitat, el Consell Comarcal, la Diputació, etc. . . 
 
Ens dona la sensació que TMB sigui com l’exèrcit mexicà de la època de la revolució quan hi havia 
30 generals per cada soldat. 
 
Quants busos de barri podrien funcionar els festius amb el que costa mantenir a un dels directius de 
TMB?. 
 
No entenem quina mena de descentralització practica el nou govern de la ciutat, quan no escolta les 
demandes dels districtes en qüestions socials com és el transport públic de la ciutat, això al menys és 
el que ens heu dit que està succeint. 
 
Es que som potser una colònia de la Casa Gran. La Casa Gran ens roba i ningú diu res?.  
 
Per acabar també volem saber que penseu fer amb totes les propostes que s’han aprovat, i que 
vosaltres heu perdut i que continuareu perdent per amplia majoria a les diferents Comissions, i que 
reclamen tornar el servei del 112 els festius. Si sou demòcrates, i pensem que sí, us ho repensareu?. 
 
I com que està vist que al govern de la colònia no li fan cas, us demanem públicament des d’aquí ens 
aconseguiu una reunió amb l’alcalde de la ciutat el més aviat possible. 

 


