
“No són els cops ni les caigudes les que fan fracassar a l’home i a la dona; 
sinó la seva falta de voluntat per aixecar-se i seguir endavant” 

Anònim 

Andreu de Cabo: 
Entre l’esperança dels seus companys/es i 
la repugnància dels “estomacs agraïts”
Treballem en una empresa en la que un CGOL dona l’ordre 
de “provocar” a un conductor per poder sancionar-lo de ma-
nera més greu i la Direcció ho troba “professional” i sense 
cap motiu per obrir li cap expedient sancionador a aquest 
fora de conveni. 

No només això, si no que aquest CGOL quan li pregunten 
en un judici si encara demana 2 anys de presó pels dos tre-
balladors que van denunciar la seva actuació provocado-
ra contesta afirmativament. No ho diem la Coodinadora 
Obrera Sindical (COS), ho diuen els mateixos Jordi Maset, 
representant de la Direcció de Transports de Barcelona, i 
José Fernández, CGOL, en el judici contra els companys 
Mercader i Garganté.

Malgrat la gran “professionalitat provocadora” de la Di-
recció, la diferencia de tracte sancionador entre el “seus” 
i la plantilla i els milers d’euros gastats per la Direcció en 
aquest judici va i perden. I com a colofó, ascendeixen a la 
Cap de Personal, Marta Labata, suposem que per la seva 
“gran” gestió del cas. Amb aquest exemple real s’explica el 
funcionament de la Direcció d’aquesta empresa. Quan es 
dona el cas que apareix entre els que manen un cas de co-
rrupcció, un abús d’autoritat, un incompliment laboral o 
un assetjament sexual, la Direcció sempre actua de la ma-
teixa manera: nega la major, mira a un altre costat i repri-
meix a qui demana explicacions.

El mateix modus operandi funciona quan la Direcció tren-
ca unilateralment els acords i retalla condicions salarials/
laborals i la plantilla es rebela contra tanta injustícia.  No és 
cap casualitat que entre gener i octubre de 2012 la Direcció 
obris una seixantena d’expedients sancionadors i només en 
els mesos de novembre i desembre del mateix any obris una 
seixantena més. I malgrat tota la campanya sancionadora de 

la Direcció, la majoria de la plantilla segueixen sent perso-
nes normals que s’emprenyen quan els roben el que es seu, 
diuen la seva i fan costat a les decisions que prenen la majo-
ria dels treballadors i treballadores en Assemblea General.

Desgraciadament la tasca dels sindicalistes de la Direcció 
(tots i totes sabem qui són) també té els seus resultats i una 
minoria de treballadors i treballadores es resigna a veure 
com perdem les nostres condicions laborals i pensa que no-
més podem abaixar el cap.

Un altre cosa són els 5 o 6 integristes de la Direcció que es 
dediquen a inventar falsos rumors i mentides sobre els i les 
companyes que donen la cara per tota la plantilla. Són els 
mateixos personatges que diuen que tots els sindicats són 
iguals i després estan afiliats i afiliades al SIT, UGT i CCOO.
Enmig de tot aquest ambient es troba el company Andreu 
de Cabo. Entre l’esperança que sentim per que torni a tre-
ballar entre nosaltres i la repugnància que ens dóna veure a 
uns pocs “estomacs agraïts” de la Direcció fent tot el possi-
ble per que no torni.

Per aquest motiu el proper dijous 7 de febrer és tan impor-
tant que el màxim de companys i companyes parem i anem 
al judici per la seva readmissió. Hem d’enviar un missatge 
clar a la Direcció: Per molta repressió i molta mentida, els 
treballadors i treballadores, apart de fer la nostra feina, 
tenim un cervell que ens fa distingir entre el bé i el mal. 
La Direcció i els seus acòlits han actuat malament amb 
l’Andreu de Cabo. I el pitjor és que ho saben.

En aquest enllaç pots trobar el vídeo realitzat per “Unitat Po-
pular” sobre aquest cas:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=Y2Y_HOnaJYo
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TMB perd el judici i Mercader i 
Garganté queden absolts
El passat 19 de desembre de 2012 es celebrava el judici, per denuncia de la Di-
recció de TMB, contra els treballadors d’autobusos Saturnino Mercader i 
Josep Garganté.

El motiu del judici era el seguent: El 22 de juliol de 2008 un con-
ductor d’autobusos de TMB de la cotxera Pablo Díez va ser vícti-
ma d’un cas d’abús de autoritat per part d’un Cap de Línia (Fer-
nández) que va donar l’ordre de provocar-lo per sancionar-lo de 
manera més greu. 

Finalment aquest conductor va acabar sent sancionat amb 15 dies 
de suspensió de feina i sou. 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 continuava amb el seu 
procés judicial i demanava 2 anys de presó i milers d’euros per als 
companys Mercader i Garganté, que van denunciar aquesta pro-
vocació, 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.

Des de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) d’autobusos de 
TMB ja vam denunciar públicament abans del judici la hipo-
cresia de la Direcció de TMB que no només no havia sancionat 
aquesta provocació d’un directiu, sinó que a més estava “linxant” 
a dos treballadors, un afiliat a la CGT i l’altre a la COS, que simple-
ment van denunciar aquest abús contra un treballador. 

La sentencia del judici contra Mercader i Garganté, finalment, ha 

sigut absolutòria i queden lliures de tots els càrrecs. Pots llegir 
aquí la sentencia: 
http://costb.files.wordpress.com/2013/01/docexp-2012-134-15-01-2013.pdf

Des de la COS, un cop coneguda la sentencia, exigim:

-El perdó public de la Direcció de TMB cap al conductor, Ma-
nuel Casado, que va patir l’abús d’autoritat i que Mercader i 
Garganté van denunciar públicament. Se li han de restituir a 
Manuel Casado els 15 dies de sanció sense feina i sense sou que 
se li van aplicar.

Així mateix, la Direcció de TMB també ha de demanar perdó 
públicament als companys Mercader i Garganté per un procés 
que ha comportat 4 anys de repressió sindical.

-Saber quants milers d’euros públics s’ha gastat la Direcció de 
TMB en pagar al Bufet d’advocats Garrigues, notaris, compra 
d’ordinador, taxis i lloguer de local que han suposat aquests 4 
anys de procés contra els companys Mercader i Garganté.

-Aturar definitivament la política repressiva de la Direcció de 
TMB contra els treballadors i treballadores de l’empresa.
S’ha d’acabar la impunitat de la Direcció.

En aquest enllaç pots trobar el vídeo realitzat per “15M TV” so-
bre aquest cas:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=eI2l99LKX3E
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La COS denuncia 
a Inspecció de 
Treball la situació 
d’inseguretat que 
es dóna al terminal 
de la 24

Els comptes 
clars 

(Caixa de resistència 
dels treballadors i 

treballadores)

Durant el procés de 
mobilització en defensa del 
nostres sou i del company 
Andreu de Cabo es va obrir 
una Caixa de resistència pels 
companys sancionats i pels 
judicis per sancions.

Aquests són els comptes:

Entrades:
Aportació compte bancari: 
2.356,50 €

Rifa Ipad: 3.934 €
Sopar solidari: 1.195€

Aportació membres del 
Comitè de vaga: 2.100€

Total: 9.585€

Sortides:
Denuncies per sancions
Dies sense sou a companys 
sancionats
Total: 4.655€

Queda a la Caixa de resistència: 
4.930€

Important: Encara no ha sortit 
la persona que li ha tocat el 
sorteig de l’Ipad. Recordem que 
el numero premiat va ser el 875. 
Esperarem fins a l’últim dia del 
mes de febrer, si no apareix ho 
donarem per caducat.

A principis de gener, la COS va realitzar una 
denuncia d’urgència a Inspecció de Treball en 
matèria de Seguretat i Salut en referencia al perill 
que es donava al terminal del Carmel de la línia 24 
ja que unes obres que s’estaven realitzant 
implicaven que la marxa enrere de l’autobús es 
fes davant d’una porta d’un Institut per on entren 
i surten joves estudiants.

Pocs dies després, i gràcies a l’interès 
que van mostrar els mitjans de comuni-
cació, la Direcció d’autobusos de TMB va 
haver d’enviar a vigilar la zona i, un cop 
finalitzades les obres, es va tornar a rea-
litzar la marxa enrere de l’autobús cap a 
la via pública.

Des de la COS ja vam dir llavors que la 
dinàmica de fer marxa enrere sense cap 
persona vigilant o sense una càmera a la 
part de darrere de l’autobús era dolenta de 
per si i que amb les obres encara s’havia 
empitjorat més.

La Direcció sembla haver oblidat que fa 
pocs anys una noia va ser colpejada per un 
autobús en aquesta maniobra. No volem 
que es repeteixi. 

Per aquest motiu, la COS ha tornat a posar 
denuncia a Inspecció de Treball per que 
aquesta maniobra s’acabi realitzant amb 
seguretat, hi hagi o no hi hagi obres.

Pots veure la denuncia realitzada i la inci-
dència de tot plegat a:
http://costb.wordpress.
com/?s=l%C3%ADnia+24




