Confederació General del Treball de Catalunya (CGT)
Secció sindical de la CGT a Autobusos de TMB

La CGT d’autobusos de TMB convoca
vaga contra la despesa de diner públic
per la visita del Papa
El passat 29 de setembre es va convocar una Vaga General en protesta contra la reforma
laboral i les retallades socials aprovades pel govern del PSOE.
Ara, el mateix govern, diu que vol allargar l’edat de jubilació dels treballadors/es.
És evident per tothom que la crisis creada pels bancs, els especuladors financers i
immobiliaris, amb el consentiment dels diferents governs autonòmics, la estem pagant els
de sempre.
Doncs bé, per si tot això no fos suficient, s’ha anunciat pel 7 de novembre la visita del
Papa amb la conseqüent despesa de diner públic de 14,5 milions d’euros en seguretat,
neteja i informació.
El govern s’està rient a la nostra cara i a sobre volen que els hi riem la “gracieta”.
La secció sindical de la CGT d’autobusos de TMB ha entrat avui al Departament de
Treball una convocatòria de vaga de 24 hores pel proper diumenge 7 de novembre en
relació a la visita del Papa.
La setmana passada, aquesta secció sindical va enviar al President del govern espanyol, al
President de la Generalitat de Catalunya i a l’Alcalde de Barcelona la següent carta:
"Un cop hem sabut de la visita del Papa a Barcelona el 7 de novembre la secció sindical
de la CGT d'autobusos de TMB manifesta que:
Si no s'anul·la la despesa econòmica que suposa aquesta visita, ens trobarem en
l'obligació social de convocar vaga per pressionar i rebutjar la despesa de diners públics
per part del Govern espanyol, l’Autonòmic de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona que
implica la visita del Papa a la ciutat de Barcelona.
Desde la CGT d'autobusos de TMB proposem que aquests diners (entre 14,5 milions
d’euros a nivell estatal i 2 milions a nivell del Principat en informació, neteja i seguretat
segons els diaris Público, El Periódico i la Directa) siguin destinats a finançar el
transport públic gratuït pels aturats i aturades catalanes.
També es convocarà la vaga per denunciar la ideologia ultra-reaccionaria del Papa i de
la seva jerarquia catòlica que neguen el dret a decidir de les dones (segons informa Dones
feministes contra el Papa), el despreciï constant i manifest contra les persones
homosexuals o lesbianes (segons informa el Front d’Alliberament Gai de Catalunya) i la
manca de separació entre un Estat que es diu laic i la jerarquia catòlica, que no deixa de
ser finançada sistemàticament per aquest mateix Estat (segons indica Ateus de
Catalunya)."
A dia d’avui, cap de les tres institucions no ha contestat a la nostra carta i, per tant, la
secció sindical ha fet efectiva la convocatòria de vaga.
Més informació: Josep Garganté (669171957). Trucar de 10 a 14h, més tard està al Bus.
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