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"La veritat existeix. Només s’inventa la mentida"
Georges Braque

ANDREU DE CABO
READMISSIÓ!

cia”.

Des de la Coordinadora Obrera Sindi-
cal (COS), i abans de que aparegués la 
segona retallada, sempre hem dit que la 
readmissió de l'Andreu era una priori-
tat, ja que l'acomiadament d'un com-
pany que ha donat la cara per la majo-
ria dels treballadors i treballadores 
d'aquesta empresa és un tema molt 

seriós.

Des de les nostres possibilitats, 
petites per ser un sindicat nou i 
modest, hem informat tot el que 
hem pogut sobre les raons reals 
de l'acomiadament de l'Andreu, 
hem ajudat a recollir diners ja 
que no cobra nòmina i hem 
portat el cas als Plens de 
Districte, als actes on assistia 
l'Alcalde o algun directiu de 
TMB.

Ara, un cop ha arribat el judici i 
tal com vam informar anterior-
ment, hem convocat una 

aturada pel dilluns 3 de desembre de 9 
a 14h i una concentració a les 10:30h a 
les portes del Jutjat social nº20 a 
Ronda Sant Pere 41.

Ens agradaria que el major nombre de 
companys i companyes acompanyessin 
a l'Andreu al judici i d'aquesta manera 
se sentís arropat per un bon nombre de 
treballadors i treballadores de 
l'empresa, pels i les quals ell s'ha jugat 
la feina.

Molts companys i companyes han preguntat 
en ocasions quin és el motiu de 
l'acomiadament i nosaltres hem contestat, per 
activa i per passiva, que el motiu formal és 
una discussió amb un altre treballador de 
Telecomunicacions, però que el motiu real 
és que Andreu de Cabo va denunciar 
públicament que alguns directius de 
Telecomunicacions s'havien quedat 
amb material informàtic i diners 
públics i va denunciar també que hi 
havia hagut un cas d'assetjament 
sexual a una treballadora d'una empresa 
externa.

Andreu de Cabo, tot i no ser 
delegat del Comitè d'empresa 
per CGT, va continuar fent feina 
sindical en el seu temps lliure i 
denunciant els incompliments 
laborals de la Direcció.

Ha sigut aquesta actitud de 
l'Andreu la que no ha perdonat 
la Direcció i en el moment que 
va creure oportú el va fer fora de 
la feina.  

Sis mesos després, i a pesar de 
tota la intoxicació i manipulació 
que han fet els sindicalistes de SIT, UGT i 
CCOO en relació al company Andreu de Cabo, 
el treballador i treballadora que vol coneix el 
cas de primera mà, ja que Andreu ha assistit a 
les Assemblees Generals i ha anat desmentint 
tota la immundícia que, per ordre de la Direc-
ció, han anat inventant per les cotxeres els 
vividors sindicals, alguns CGOLS i alguns 
comandaments. Ells sabran com tenen la 
consciència de bruta, si és que encara 
recorden el que vol dir la paraula “conscièn-
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Dimecres 19 Desembre
10-15h ATURADA

11.30h CONCENTRACIÓ
a la Ciutat (In)Justícia (costat Gran Via)

MERCADER i GARGANTÉ
ABSOLUCIÓ!

Saturnino Mercader i Josep Garganté, amb antecedents penals per 
mobilitzacions com la dels 2 dies i per anteriors vagues generals, 

podrien entrar a la presó si són condemnats.
El 22 de juliol de 2008 un conductor de la cotxera Pablo Díez va ser víctima d’un cas d’abús 

de autoritat per part d’un Cap de Línia (Fernández) amb la col·laboració de dos comandaments 
(Ramírez i De Haro), que va acabar en un expedient disciplinari i 15 dies de suspensió de feina 
i sou per al treballador.

Gràcies a una gravació que algú va “penjar” a Internet es va poder descobrir tot:
http://acosolaboralentmb2.podbean.com/
Pots llegir tota la història en aquest enllaç:
http://rojoynegro.info/sites/default/files/IMG/pdf/76.pdf
Quatre anys després, la Direcció de TMB demana 2 anys de presó per als companys Mer-

cader i Garganté que van denunciar aquest fet per “suposadament” atacar la intimitat i l’honor 
del cap de línia i els comandaments al fer referència a la gravació durant una roda de premsa.

A la gravació penjada a Internet es pot escoltar com el CGOL li indica al comandament que 
provoqui al conductor per sancionar-lo de manera més forta.

Als pocs dies que es produís el cas d’abús d’autoritat, la CGT d’autobusos de TMB va convo-
car una roda de premsa on Saturnino Mercader, com a President del Comitè d’empresa, Josep 
Garganté, com a portaveu de la CGT i Manuel Casado, el treballador sancionat, van donar la 
seva opinió sobre el cas i demanaven a la Direcció de TMB que prengués les mesures correspo-
nents.

A continuació, la Direcció de TMB informava que les mesures que prendria serien sancionar 
als companys Mercader i Garganté amb 4 mesos de feina i sou i impulsaria un judici penal.

En relació al judici penal, la fiscalia ha demanat finalment 18 mesos de presó i 18 mesos de 
multa a raó d’una quota diària de 12 euros amb la responsabilitat personal subsidiària en cas 
d’impagament, mentre que la Direcció de TMB puja el llistó i demana 2 anys de presó i una 
multa de 12 mesos amb una quota diària de 18 euros, i responsabilitat personal subsidiària en 
cas d’impagament de 6 mesos de privació de llibertat.

Per informació sobre la Coordinadora Obrera Sindical,
si vols escriure en el nostre butlletí o per qualsevol dubte laboral,

pots escriure’ns a: tb@sindicatcos.cat



D'aquesta manera podríem 
definir l'actitud de la 
Direcció envers als 
treballadors i treballadores 
d'autobusos que estem 
defensant el nostre sou i les 
nostres condicions pactades 
en Conveni Col·lectiu fa tan 
sols uns mesos.

Recordem que tots els sindicats del Comitè 
d'empresa van donar suport a l'acord que 
implicava la retallada del Conveni que teníem 
vigent fins a 31 de desembre d'aquest any i 
suposava un nou Conveni per tres anys que 
significava la congelació durant tota la seva 
duració i que, suposadament, no portaria cap 
més retallada.
L'Assemblea General celebrada a la cotxera 

de matí i tarda va ratificar aquest acord. I 
alguns ens vam mostrar contraris per que 
malfiàvem de la “bona voluntat” de la Direc-
ció.
El temps, desgraciadament, ens va donar la 

raó. I ara ens trobem amb aturades des de fa 
uns mesos per defensar la paga extra de Nadal 
que ja hem treballat i que la Direcció ens va 
començar a descomptar des de setembre.

Com si la manca de paraula de la Direcció i el 
robatori de la paga no fos suficient, a la pun-
yalada trapera dels sindicalistes de SIT, ACAT 
i UGT, que han acceptat un acord on es perd la 
paga, ara s'ha afegit l'intent de la Direcció de 
il·legalitzar la vaga i les incomptables sancions 
contra els treballadors que més donen la cara 
per la resta.

Denuncia per
vaga il·legal
La Direcció ha posat denuncia per intentar 

que es declarin les aturades com a il·legals. 
Amb aquesta estratègia intenten posar la por 
al cos a la plantilla per si ens veiem forçats a 
tornar a les aturades per Nadal.
Aquesta manera d'actuar ja va ser utilitzada 

durant la mobilització pels 2 dies. Finalment, i 
fruit de l'acord d'un Conveni que portava la 
demanda dels treballadors i treballadores, 
aquesta denuncia va caure.

Sancions
i aplicacions
La Direcció porta els últims mesos obrint 

expedients sancionadors, sancionant i apli-
cant sancions sense esperar-se a judici. El 
motiu és el mateix que en l'anterior cas: Vol 
acovardir als treballadors i treballadores i 
enviar-los el missatge que s'han de deixar 
robar la paga, no protestar i somriure com si 
res passés.
A la vegada amb totes aquestes sancions la 

Direcció intenta ofegar econòmicament als 
treballadors als que ja se'ls hi està aplicant les 
sancions, en algún cas fins a 4 mesos sense 
feina i sense sou.
Les sancions són una revenja per estar al peu 

del canó en la defensa dels nostres drets. 
Qualsevol cosa li serveix a la Direcció per 
sancionar: un vídeo penjat per qui sé sap, anar 
al bany a fer les teves necessitats, sumar-se a 
la vaga en un terminal del Bus Turístic, conte-
star de manera honesta a un expedient, etc.

Què ens toca fer?

És en aquests moments difícils per 
alguns companys que la resta hem de 
posar de la nostra part per que ells 
puguin tirar endavant econòmicament.
Des de la COS començarem amb varies 

iniciatives per tal de recollir diners per 
la caixa de resistència per poder pagar 
els judicis i les sancions ja aplicades:

1. Compte corrent on fer les  
aportacions: 
2100-1341-27-0100639523 

2. Anirem amb guardioles a les 
cotxeres.

3. Tickets a 5€ per una rifa on es 
sorteja un iPad mini.

4. Sopars solidaris, 
anunciarem els dies que es 
realitzin.

“Primer t'ignoren,
després se’n riuen
i després t'ataquen.
Quan et comencen
a atacar, ja saps 
que has començat
a guanyar" 
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A més a més, ja hem contactat amb els 
tres nous diputats de la Candidatura 
d'Unitat Popular (CUP) per realitzar una 
roda de premsa conjunta per treure a la 
llum pública tota aquesta campanya 
repressiva contra els treballadors i trebal-
ladores d'autobusos de TMB.
Tal com diu el titular quan 

t'ataquen ja saps que has començat 
a guanyar. 
La Direcció ja només li quedi la 

repressió, la por, la intimidació per 
intentar frenar el que és just: Que 
ens pagui la nostra paga tal i com 
tenim pactada en conveni.
Si la Direcció actua d'aquesta 

manera és per que sap que la raó no 
està de la seva part, que la veritat 
no està de la seva part i amb 
aquesta actitud repressora que la 
humanitat tampoc està de la seva 
part.
Nosaltres, els treballadors i trebal-

ladores, tenim del nostre costat una 
cosa molt senzilla però molt 
poderosa: el companyarisme.
En aquests moments díficils pels 

companys sancionats és hora 
d'activar tot el companyarisme pos-
sible.


