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Els piquets obstrueixen i retarden la sortida 
dels serveis mínims de la vaga d’Autobusos   
 
 

Durant la tercera de les set jornades de vaga de conductors d’autobusos de TMB 
convocades pels sindicats CGT i ACTUB continua l’actitud obstruccionista dels 
piquets a les portes de les cotxeres, que ha dificultat i retardat –però no impedit– el 
compliment dels serveis mínims de la franja del matí. El resultat ha estat una 
desvirtuació de l’ordre dictada pel Departament de Treball i un perjudici notable per 
als usuaris, que no han disposat del servei a les 11 com estava previst. 
 
També continuen els sabotatges. Aquest matí han punxat rodes de cinc vehicles, 
dins de cotxeres i al carrer. Amb aquests ja són, doncs, 77 els actes vandàlics 
comptabilitzats des de l’inici de la vaga. L’empresa ha presentat les denúncies 
corresponents i referma la seva voluntat d’aportar tota la informació a Mossos 
d’Esquadra perquè no quedi impune cap d’aquests actes violents, pels danys 
causats a la flota i el perjudici en el servei als ciutadans de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

 

 
Destrosses causades ahir en el lateral d’un autobús de TMB 

 
Recordem que els serveis mínims establerts per avui diumenge (festiu amb 
comerços oberts) són els següents: 
  

• d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h, 50% del servei en totes les línies regulars 
• en aquestes franges, també circularà un vehicle en cada línia de Bus del 

Barri  
• resta del dia, 25% del servei a les línies 9, 11, 13, 21, 24, 63, 65, 92, 95, 109, 

157 i Parc Montjuïc, amb intervals no superiors a 30 minuts 
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No funcionen les línies de transports d’oci: el Barcelona Bus Turístic –operat per 
TMB en associació amb Turisme de Barcelona– i el Tramvia Blau. 
 
TMB demana disculpes per les molèsties que es puguin derivar d’aquesta vaga, que 
pretén utilitzar el malestar de la ciutadania com a element de pressió per modificar 
les condicions de treball pactades al Conveni Col·lectiu vigent fins al 31 de desembre 
de 2008. L’empresa lamenta que s’aprofitin unes dates de molta intensitat en la 
mobilitat per fer una vaga desproporcionada que esgrimeix com a reivindicació 
principal un dret (2 dies de descans setmanal) que ja està a l’abast de tots els 
conductors. 
 
Oferta de metro per a les festes de Nadal i partit del Barça 
 
El metro manté l’oferta programada per al cap de setmana previ a Nadal, sense cap 
alteració per la convocatòria de vaga.  
 
Com sempre que hi ha partit al Camp Nou, està previst que el metro reforci avui al 
vespre el servei de les línies 3 i 5 amb motiu del Barça - Reial Madrid. No 
funcionaran els autobusos llançadora programats habitualment per a l’hora de 
sortida dels partits. 
 
 

Barcelona, 23 de desembre de 2007 
 


