
“Trista època la nostra, és més fàcil desintegrar un àtom que superar un prejudici”
Albert Einstein

Continuisme a la Direcció
El passat 5 d’agost de 2015 es va constituir el nou Consell d’administració 
de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
En aquesta primera cita es va decidir crear un nou 
càrrec (Conseller delegat). Tots els grups munici-
pals (BCN en Comú, CiU, PSC, C’s i ERC) van do-
nar-hi suport, menys el PP que es va abstenir i la 
CUP Capgirem Barcelona que s’hi va oposar. 

D’aquesta manera, Joaquim 
Forn i Dídac Pestaña aban-
donen els seus càrrecs i la 
nova estructura és la se-
güent: Presidenta (Merce-
des Vidal, BCN en Comú), 
Vicepresident (Antoni Po-
veda, PSC) i Conseller dele-
gat (Enric Cañas, ICV). 

De la mateixa manera, els 
mateixos grups munici-
pals, menys l’abstenció del 
PP, una de les dues vocals 
d’ERC i l’oposició de la CUP 
Capgirem Barcelona, van 
aprovar el contracte i el sou 
del nou Conseller delegat 
(105.000 euros/anuals), 
sense que els vocals dels 
diferents grups municipals 
hagin vist cap documenta-
ció.

Des de la CUP Capgirem Barcelona es va re-
butjar que la nova Direcció de TMB comenci 
la legislatura amb aquesta opacitat, generant 
més càrrecs i mantenint sous desproporcio-
nats.

La CUP Capgirem Barcelona va realitzar les pro-
postes següents:

-Canviar el nom de la Cotxera Ponent per Co-
txera Pablo Díez.

-Recuperar tot el servei de Bus i Metro eliminat 
i retallat des de 2007 amb especial èmfasi el 
2012.

-Fer públics tots els sous i complements del per-
sonal fora de conveni de TMB. Reducció dràs-

tica del personal fora de 
conveni.

-Aturar les contracta-
cions fraudulentes a Bus 
i Metro de TMB.

-Liquidar els bufets ju-
rídics externs, els co-
txes oficials, els pàr-
quings privats i els busos 
d’empreses externes.

-Recuperació del servei 
de Nit Bus i del Bus de 9 
Barris.

-Acabar amb les exter-
nalitzacions en matèria 
de manteniment, neteja, 
seguretat, etc.
L’últim exemple és el nou 
concurs d’externalització 

de les informadores del Bus Turístic de TMB. Tots 
els grups municipals menys el PP que es va abste-
nir i la CUP que es va mostrar contrari, van votar a 
favor de continuar amb l’externalització.

-Desistir com a TMB del judici per hores sindi-
cals il·legals que beneficien a CCOO, UGT i SIT.

Pots trobar totes les propostes més desenvolupa-
des a: http://ves.cat/mfpz

Per altra banda, la CUP Capgirem Barcelona i 
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Continua a la següent pàgina...
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Ni Fátima, ni Lourdes: el servicio médico de la 
Sagrera (Vicente Curto, 12720) 
El pasado 18 de mayo me ofrecieron el despido objetivo (20 días por año con un 
máximo de 12 mensualidades) por tener una enfermedad o lesión crónica. Puedo 
decir que me ofrecieron porque el final fue feliz para mí, aunque durante dieciocho 
días estuve en un limbo más fuera que dentro y gracias a la presión y a la ayuda 
para ejercerla de muchos de vosotros acabó bien.
La empresa, a través de su servicio médico, me ofrecie-
ron la posibilidad de ocupar un puesto de maniobras 
en la cochera de Triangle, mientras se resuelve mi con-
tencioso contra la seguridad social, el único requisito 
es pasar por el servicio de salud de la Sagrera cada mes 
para que la Doctora (que hizo el informe por el cual pre-
tendían despedirme, ya que en el reconocía mi lesión 
crónica y me impedía ser apto para la conducción) me 
renovara el permiso, un simple trámite, en teoría.

Pues bien, ¡sorpresa!, el día dieciséis de julio paso 
mi primera evaluación por el servicio médico de la 
Sagrera y la Doctora en cuestión, milagrosamente 
y con una revisión sin pruebas complementarias y 
sólo con el martillo de reflejos me encuentra mu-
cho mejor, y decide que es hora de incorporarme 
progresivamente a la línea.

Hace un par de meses era un inútil para esta misma 
Doctora. Y ahora milagrosamente me ha curado (ALE-
LUYA, ALELUYA, milagros los de Sagrera y no los de 
Lourdes).

Desde el pasado día ocho de agosto estoy saliendo pro-
gresivamente a la línea, un par de horas y luego com-
pleto el horario de maniobras en la cochera.

No sé qué pretenden con este cambio de criterio, 
de momento, como el día del reconocimiento y su-
friendo su cinismo y su falta de profesionalidad 

como Doctora le grité y según ella le falte al respe-
to (ella a mí no me lo faltó, ella me quiso despedir 
sólo) tengo pendiente una sanción de diez días de 
empleo y sueldo.

Que ella nos falte a nosotros no importa, la empresa si 
esto acaba en juicio le pone los testigos y el abogado, 
igual hasta un bufete privado. A nosotros nos cues-
ta tiempo y dinero. Que ellos se equivoquen no pasa 
nada, a nosotros rápido la amenaza de chocolate, claro, 
nuestros recursos son limitados. Ellos disponen de los 
recursos públicos (dinero de todos) que gestionan ale-
gremente.

Y aún tienen la poca vergüenza de decir que somos 
compañeros en distintos puestos pero que vamos 
en el mismo barco, ¡ jajajaja! compañeros de 1ª y de 
3ª, ellos siempre tienen los botes salvavidas.

Hay que decir que el servicio de maniobras que hago 
no es puesto alternativo es servicio de cuadro que si no 
ocupo yo lo ocupa otro conductor.

No entiendo ese afán que demuestran en cambiar de 
criterio, o se aburren o es personal, un tema que podría 
estar cerrado más o menos con dignidad para todas las 
partes que intervinieron y no son capaces de apagar el 
incendio que ellos mismos crearon, al contrario, como 
los recursos que gastan no les afecta ni a ellos ni a sus 
casas, siguen avivándolo.

la COS d’autobusos i metro de Barcelona va presen-
tar a la President la proposta d’aturar el Transport 
Públic 5 minuts cada cop que hi hagi un assassinat 
d’una dona a mans d’un home.

Pots trobar la nota de premsa i la carta entregada a TMB 
en aquest enllaç: http://ves.cat/mfpx

També pots veure la roda de premsa realitzada sobre la 
proposta contra els feminicidis (minut 1:30), l’exposició 
del company Vicent Curto del seu cas de repressió labo-
ral (minut 8), a sota article sobre el tema, i la presentació 
de les propostes de la CUP Capgirem Barcelona en rela-
ció a TMB (minut 17:30): http://ves.cat/mfpB

A la contraportada adjuntem la nòmina del company de 
la COS i regidor de la CUP Capgirem Barcelona que con-
tinua a l’empresa a un 25% de la jornada. 

Per últim, com volem recordar que el 17 de setembre es 

reprendrà la negociació de conveni.

Tot indica que hi haurà continuisme amb la nova 
Direcció i, per tant, com a treballadors i treballado-
res no podem esperar a que ningú ens regali res, per 
molt canvi que hi hagi hagut a l’Ajuntament.

És evident la preocupació que es palpa a les cotxe-
res per la implantació anunciada a bombo i plateret 
per l’Alcaldessa i la pròpia nova Presidenta de TMB 
del TRAM per la Diagonal, seguint els mateixos 
paràmetres privatitzadors que hi ha hagut fins ara.

En aquest sentit, realitzar una Assemblea General a la 
tornada de vacances de tota la plantilla és més impor-
tant que mai.

Haurem de mostrar la nostra força i la nostra disposició a 
millorar les nostres condicions de treball i a defensar els 
nostres llocs de treball.



3

Amb temperatures altes no es pot treballar 
sense Aire condicionat 
Arriba la calor de l’estiu i com cada any la nostra empresa pu-
blica un avís intern d’interès per als conductors i conductores 
sobre l’ús dels aires condicionats en els autobusos. 

Encara que aquestes pautes són d’obligat compliment entre 
el 1 de Juny i el 30 de Setembre és normal que a causa del de-
ficient manteniment que es fa del nostre material de treball, 
els autobusos, en moltes ocasions l’aire condicionat no fun-
ciona amb el consegüent perill per al nostre treball (marejos, 
falta de concentració, deshidratació, etc.) i el malestar dels 
passatgers que recau en nosaltres augmentant l’estrès que el 
nostre treball té en cada jornada.

Quan això passa i, com és la nostra 
obligació, en comunicar-ho al CRT, 
en molts casos els comandaments 
del CRT ens pressionen perquè se-
guim treballant amb el pretext que 
no podem parar perquè no tenen 
busos de recanvi i que ja ens ho 
canviaran si poden, sense tenir en 
compte del perill que suposa con-
duir un transport públic sota aques-
tes condicions i obviant les possi-
bles conseqüències d’un accident 
sempre recauran en el conductor.

A continuació unes línies 
d’informació que hauries de tenir 
en compte i que la nostra benvol-
guda empresa segur sap però que 
no li importa mentre tu segueixis 
conduint sense aire condicionat.

Conduir amb calor: Alteració de les capacitats i el com-
portament del conductor.
L’objectiu d’aquestes línies és informar-te els riscos de la 
conducció de vehicles a motor en condicions de calor i les 
accions per prevenir-los, a fi que el conductor pugui efectuar 
una conducció més segura i confortable i prenguis la decisió 
que creguis correcta sense deixar que t’acoquinin si l’aire 
condicionat del teu autobús no funciona correctament.

S’ha mesurat en automòbils sense aire condicionat o climatit-
zador, que en dies assolellats la temperatura a l’interior d’un 
automòbil en moviment podria ser entre 5 i 15ºC més que en 
l’exterior. Aquesta temperatura depèn, a més de l’exterior, de 
variables com la superfície de l’automòbil exposada a la ra-
diació solar, el color exterior i de la tapisseria del cotxe, de la 
ventilació de l’habitacle, si disposa o no de cristalls tintats, el 
nombre d’ocupants, la calor que aquests desprenen pel tipus 
de teixit i el color de les seves robes, etc.

Els conductors hem de saber que quan la temperatura inte-
rior de l’habitacle de l’automòbil supera els 24ºC les nostres 
capacitats per conduir comencen a estar negativament afec-
tades, independentment del nivell personal de tolerància a 
la calor.
Les persones que habiten zones on s’assoleixen altes tempe-
ratures, paralitzen o alenteixen les seves activitats en les ho-

res centrals del dia i les reinicien en les hores de menor calor. 
Si sentim una calor perllongada durant la conducció hauríem 
de disposar de la capacitat d’actuació preventiva.

Símptomes de calor excessiva:
• Aparició primerenca del cansament.
• Aparició primerenca de la somnolència i del somni.
• Disminueix la capacitat d’atenció, l’assimilació de la infor-
mació i l’agudesa visual amb alteració de la percepció de les 
distàncies.
• Augment del nombre i freqüència de respostes imprecises 
davant estímuls.

• Reaccions més lentes i descoordi-
nades.
• Reaccions més agressives, brus-
ques i impacients.
• Agreuja les reaccions del conduc-
tor davant l’estrès produït.

I tot això possiblement agreujat per 
una major dificultat per descansar i 
gaudir d’un somni suficient i repa-
rador.

Estudis realitzats han demostrat 
que amb una temperatura de 30ºC 
a l’interior de l’habitacle les errades 
del conductor augmenten un 20% i 
el seu temps de reacció s’allarga un 
22%, i que la sensació aclaparadora 
de calor pot ser causa concurrent 
–que es dóna al costat d’una altra– 
del 17% dels accidents de trànsit. 
Amb una temperatura de 35ºC els 

efectes que sofreix el conductor són similars als d’una alco-
holèmia de 0,5 grams d’alcohol en litre de sang.

Segons les dades de la TÜV, Institut de Proves Alemany In-
dependent, a 90 km/h i amb calor un conductor davant una 
situació inesperada, abans de tocar el fre recorre 41 metres, 
mentre que “fresc” trepitjaria el fre 16 metres abans.

La calor també ens fa menys perceptius, així a 23ºC deixa-
ríem de veure el 3% dels senyals, a 28ºC el 6%, i a 32ºC el 
10%. També ens tornem més agressius; sortides més ràpides 
en els semàfors, menor tolerància amb els vianants que enca-
ra estan creuant quan el semàfor es posa en verd, mantenim 
de velocitats inconstants, passem d’una velocitat adequada a 
una altra inexplicablement alta o inadequada, etc.

L’anterior dóna una idea de l’augment del risc d’accident en 
conduir sota condicions de calor aclaparadora, a pesar que 
l’automatització de la conducció i l’assimilació dels seus ris-
cos com a part de la vida quotidiana poguessin donar una 
sensació de risc subjectiu menor que el risc real.

Quan condueixes tu ets l’únic responsable del que passa i 
que pot passar.

Antonio Sáez. Nº 13181 C.O.N HORTA
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Aquí el decàleg de principìs de la CUP en relació a sous: http://ves.cat/mfpG

Limitació dels sous: La retribució dels regidors i regidores de la CUP Capgirem Barcelona ha de ser com a 
màxim 2,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (1.613€ nets/mes x 14 pagues).
En el cas del company Garganté, està a 75% a l’Ajuntament (1.209€ nets/mes x 14 pagues) i a un 25% a autobusos 
de TMB.
Els diners que sobren del sou de regidor van a la CUP Capgirem Barcelona que els destina a caixes de resistèn-
cia de treballadores i treballadores, moviments socials en lluita, etc. 
Aquí uns exemples: http://dinersalcarrer.cup.cat/ 


