
“Quan més fosca és la nit, més brillant és l’estel” 
Tony Cliff

Que la plantilla 
decideixi
La Coordinadora Obrera Sindical (COS) convida als treballadors i treba-
lladores d’autobusos que vulguin crear una alternativa al sindicalisme de 
CCOO, SIT i UGT a trobar-nos el dissabte 11 de novembre.
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Fa un mes la nostra secció sindical va enviar un 
correu electrònic a ACTUB, BS i CGT per convi-
dar-los a una reunió per parlar de com fer front 
als vividors sindicals, tenint en perspectiva les 
eleccions sindicals de l’octubre de 2018.

En aquella carta, que vam publicar en el nostre ante-
rior butlletí, afirmàvem:

“La negociació de l’últim conveni col·lectiu va mos-
trar de manera evident que als sindicalistes de CCOO, 
SIT i UGT l’opinió de la plantilla els molesta, els hi es 
contraria i, per això mateix després de perdre dos re-
ferèndums, van signar el que la Direcció els hi exigia, 
malgrat el que havien opinat de manera majoritària 
els treballadors i treballadores.

Aquesta situació antidemocràtica i autoritària dels 
sindicalistes de CCOO, SIT i UGT durarà mentre tin-
guin majoria al Comitè d’empresa. I mentre existeixi 
aquesta situació la Direcció sap que pot fer i desfer en 
relació a escollides, serveis, contractació, jubilacions.

La Direcció sap que té menjant a les seves mans als 
sindicalistes de CCOO, SIT i UGT. Són molts anys de 
favors que han de pagar i, per això mateix, aquests 
vividors sindicals no tenen problema en signar qual-
sevol paper que els hi col·loqui davant la Direcció.

Nosaltres no ens resignem a continuar sota una 
majoria sindical que no respecte a la plantilla i 

que només mira pel seu interès personal.”

Durant aquest mes hem anat rebent les dife-
rents respostes de les seccions sindicals.

En concret, i  per ordre de rebuda, BS ens comu-
nicava que:

“Buenas.
Cuando cuadreis una fecha y lugar de la reunión 
con el resto de sindicatos, nos lo indicáis para 
intentar acudir B escanvi Sindical.
Salut.”

CGT ens deia que:

“Acuerdo tomado en Asamblea General como res-
puesta a la llamada por parte COS Transports 
B arcelona a la creación de una candidatura uni-
taria a las elecciones al Comité de Empresa de 
TB/2018:

Consideramos las próximas elecciones sindica-
les en TB como un medio y no como un fin en si 
mismas, así entendemos que el apoyo mutuo y la 
solidaridad entre la plantilla se puede organizar 
entorno a la coincidencia de ideas y luchas desde 
la pluralidad, por eso desde esta sección sindical 
seguiremos de forma autónoma.

La unidad, la encontraremos como hasta ahora 
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con quien así lo considere 
conveniente en nuestro há-
bitat natural,  que es el tra-
bajo sindical y social día a 
día en las cocheras, en los 
espacios de toma de deci-
siones colectivas y afron-
tando los problemas desde 
la raíz .

Pensamos que tiene que 
ser la toma de conciencia 
por parte de la plantilla 
del poder que tiene cuan-
do se organiza nuestro hilo 
conductor común,  de esta 
manera se podrán tomar 
decisiones colectivas por 
encima de estructuras sin-
dicales parasitarias, ali-
mentadas desde la direc-
ción técnica y política de 
Tmb, para cambiar de aba-
jo hacia arriba nuestro en-
torno no solo laboral sino 
también social.

Esta decisión no busca el 
enfrentamiento, ni divi-
sión; busca desde la honra-
dez y el conocimiento mu-
tuo una transparencia básica en formas de lucha y la 
puesta en practica de las mismas.
                        
SALUD”

I ACTUB ens comentava que:

“B ona tarda,

En un principio, habíamos decidido que podíamos reu-
nirnos para tratar esta propuesta, para luego poder 
analizarla y valorar si podria ser factible, pero des-
pués de una serie de programas de Radio Rosko y algun 
que otro Utopia, donde se carga contra nosotros, no 
nos queda mas remedio, que declinar dicha propuesta 
de candidatura unitaria, puesto que se ha puesto de 
manifiesto la falta de entendimiento e  incompatibili-
dad que existe entre las  fuerzas sindicales que siempre 
hemos estado por la lucha para conseguir mejoras la-

borales.

No obstante, siempre po-
déis contar con nosotros, 
cuando tengamos un ob-
jetivo común y lleguemos 
a acuerdos para intentar 
conseguirlos, como hemos 
hecho hasta ahora.

Un saludo.”

Malgrat que les respos-
tes que hem rebut no 
ajuden a tenir masses 
bones perspectives ni  
a ser optimistes, des 
de la COS pensem que 
hem d’intentar trobar-
nos tots aquells treba-
lladors i treballadores, 
siguin del sindicat que 
sigui, o no estiguin afi-
liats o afiliades a cap 
sindicat, per tractar de 
veure quines possibi-
litats de construir una 
candidatura unitaria 
de treballadors i treba-
lladores que acabi amb 
la majoria sindical de 

CCOO, SIT i UGT.

Al final si  els propis afiliats i  afiliades d’ACTUB i CGT 
creuen que hem de treballar plegats sempre poden 
convençer als seus delegats sindicals. 

Per això mateix, fem una crida especialment a 
l’afiliació d’aquests dos sindicats a participar de 
la reunió oberta que es realitzarà el vinent dissa-
bte 11 de novembre a les 11 del matí al Casal Po -
pular de Nou Barris, Pg. Urrutia 125 baixos |  Nou 
Barris, Barcelona

S i  e s t à s  c a n s at  d’a gu a nt a r  e l  s i n d i c a l i s m e  de  C C O O, 
S I T  i  U GT,  de l  s e u  e n do l l i s m e ,  de  le s  s eve s  t ra ï c i o n s , 
de l  s e u  s e r v i l i s m e  a mb  la  D i re c c i ó,  v i n e  i  d i gu e s  la 
teva !

T’esperem!

Reunió oberta per construir una alternativa sindical a 
CCOO, SIT i UGT

Dissabte 11 de novembre a les 11 del matí al Casal Popular de 
Nou Barris,  Pg. Urrutia 125 baixos. Nou Barris,  Barcelona
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Contra la repressió del règim, 
sindicalisme nacional de classe 
i feminista 
Les treballadores i treballadors dels Països Cata-
lans coneixem la violència estructural de la bur-
gesia catalana i espanyola, i també coneixem el 
preu de les polítiques dels estats espanyol i fran-
cès.

Així com de la Unió Europea, no només en matèria 
laboral i  social, sinó també en la defensa dels nos-
tres drets polítics, la llibertat sindical, la llibertat 
d’expressió i la defensa dels nostres drets.

1) Condemnem la repressió política, nacional i de 
classe de l’Estat espanyol que patim des que el po-
ble català va decidir prendre partit,  i  la continuem 
condemnant exigint la llibertat de totes les persones 
empresonades, condemnades i maltractades pel seu 
compromís polític. 

Des de la Coordinadora Obrera Sindical, com a sindi-
cat que lluita per l’alliberament nacional, de classe 
i antipatriarcal, no ens oblidem que el que hi ha en 
joc no és només el naixement d’una república, sinó 
també el qüestionament de tot un règim econòmic, 
polític i  social. El feixisme és el Pla B de la contenció 
social del règim que ens exclou, que ens sotmet a la 
pobresa, a l’atur, a l’esclavatge de les càrnies, a la bom-
bolla immobiliària. Un règim que es recolza en la Unió 
Europea dels capitals i les fronteres amb concertines 
contra les refugiades de les guerres geoestratègiques 
i imperialistes.

2) Front aquesta situació, fem una crida a totes les ger-
manes i germans de la classe treballadora dels Països 
Catalans, de tot l’Estat espanyol i també del francès, 
així com de la resta dels pobles sotmesos per l’Europa 
del capital, a fer seva la crida per la democràcia i con-
tra la repressió, a enfortir l’expressió de poper popular 
que es basteix als Comitès de Defensa de la República 
i a prendre els carrers per la defensa dels drets polí-
tics.

3) Moltes companyes criden a la vaga general als ca-
rrers i a les places. Estem en una situació crítica on 
l’acumulació de forces als centres de treball és im-
prescindible per poder plantar cara, demostrant que 
qui mou el país són els nostres cossos i no la seu social 
de cap banca privada.

Dècades de burocràcia sindical han desarmat el movi-
ment obrer de masses. Des de l’esclat de la crisi,  l’ànim 
mobilitzador de les treballadores ha estat asfixiat per 
la por, la corrupció de les grans centrals sindicals i les 
promeses electorals. Ara per ara, però, alhora hi ha un 

ànim de mobilització molt fort, com van demostrar la 
vaga general i  les mobilitzacions del 3 d’octubre.

Tot i això, l’èxit d’una vaga general no resideix només 
a complir els requisits i els preavisos d’una normati-
va laboral amb petjada feixista, ni tampoc resideix en 
una crida patronal a fer vacances pagades. L’èxit de la 
mobilització de la classe treballadora resideix en les 
eines de protecció col·lectiva de què ens dotem:

· Un sindicat de classe democràtic, que aposti per la 
sobirania de les assemblees de treballadores i que ens 
permeti expressar la nostra força, protegir-nos i ac-
tuar de forma coordinada als centres de treball.  La Re-
pública i els drets democràtics s’han de lluitar i con-
querir també a la feina.

· Unitat d’acció sindical sí,  però unitat per a la comba-
tivitat. L’actual configuració de la representació sin-
dical ens deixa en mans de sindicats que prefereixen 
fer costat a la patronal abans que al poble treballador, 
i  ho fan a última hora per no quedar fora de la foto-
grafia després de la convocatòria de vaga general de 
l’esquerra sindical. Ara més que mai cal reforçar el sin-
dicalisme de combat enfront del sindicalisme d’estat.

L’èxit de la vaga general depèn de la nostra capa-
citat per transmetre a les nostres companyes de 
feina que el feixisme que retalla drets polítics no 
trigarà a esborrar els pocs drets que han sobre-
viscut a les contrareformes laborals, com ara les 
pensions públiques dignes, el salari mínim o els 
permisos de paternitat. 

També depèn de la nostra capacitat per fer veure 
que els mateixos que ens obliguen a ser súbdits 
de Felip VI també ens volen esclaves de la banca, 
sense sanitat ni educació públiques de qualitat i 
sense dret a una vida digna. 

La pàtria de PP, PSOE i C’s, de la banca i de la pa-
tronal, és la misèria de la classe treballadora ca-
talana i de tots els pobles sotmesos per l’Estat es-
panyol, i doblement sotmesos per les polítiques 
de la UE. 
La pàtria de la classe treballadora catalana és la 
República socialista i feminista.

Som classe treballadora, som Països Catalans, 
som internacionalistes.

Pel dret a decidir, per la República de les treba-
lladores!
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Vaga General a partir 
del dimecres 8 de 

novembre

Fes un parte per que no et posin 
serveis mínims


