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Secció Sindical de TMB 

 
 
Benvolguts senyors 
 
 
Contactem amb vostès per informar-los que des de la nostra associació veïnal donem total recolzament a 
la seva lluita contra les decisions que de forma arbitrària i totalment unilateral ha pres la direcció de TMB 
per reduir el dèficit de la companyia, mesures que sempre acabem pagant els mateixos. 
 
El nostre barri també està en lluita contra la decisió de suprimir el servei dels busos de barri els festius, i 
en concret la línia 112. 
 
Les nostres reivindicacions ja van començar l’any 2010 amb la demanda d’ampliar l’horari de servei del 
112 fins les 11 de la nit. Teníem l’esperança que amb el canvi de govern a la ciutat podríem aconseguir-
ho. La sorpresa ha estat quan el mes desembre ens en assabentem per una nota de premsa, de la supressió 
del servei els festius i d’altres línies de bus definitivament. 
 
Aquesta situació ens ha obligat a mobilitzar-nos contra una decisió que perjudica de manera molt 
important la mobilitat dels nostres veïns, amb un 26% de gent més gran de 65 anys, i en un barri a on les 
condicions orogràfiques i la manca d’alternatives en transport públic obliguen a la nostra gent gran a no 
poder sortir de casa els festius. 
 
La nostra mobilització consisteix en recollir signatures, manifestacions setmanals els dijous, notes de 
premsa, i esgotar la via política fins al final, amb presència tant als plenaris com en tots els llocs a on es 
pugui fer sentir la nostra veu. També busquen recolzament per part d’altres entitats, siguin del caire que 
siguin, per poder revertir una decisió que també ha estat presa d’una manera arbitrària, sense cap mena de 
diàleg i sense contemplar cap possibilitat d’alternatives, obviant d’altra banda, la vessant de vertebració 
social que tenen els transport públics. 
 
Si voleu tenir més informació de la nostra situació us convidem a visitar el nostre bloc: 
http://avsantgenis.wordpress.com 
 
També voldríem saber si existeix la possibilitat que algun membre del vostre sindicat podés fer una 
xerrada-debat amb els veïns al nostre barri sobre les retallades de TMB. 
 
Restem a la vostra disposició i a la vostra resposta. 
 
Ben cordialment. 
 
Xavier Civit 
Vicepresident Consell de Barri 
Secretaria i Comunicació 
A.VV. Sant Genís dels Agudells 


