
 La crisi que estem patint ha servit per evidenciar el que ja era una realitat: les 

grans desigualtats socials i econòmiques que aquest sistema autoritari 

perpetua. Volem trencar el silenci i denunciar la precarietat a la que estem 

sotmeses les estudiants i la majoria de les treballadores que conformem la 

comunitat universitària.  

  

Sabem que no estem soles, cada dia som més les que lluitem pel dret a 

l'habitatge, a un treball digne, al propi cos, a l'educació, a la sanitat i avui més 

que mai el dret a la mobilitat.  

  

 Les estudiants ja n'estem fartes de rebre tants atacs, tant com a estudiants com 

a persones, ja en tenim prou de defensar-nos i ara volem passar a tenir un paper 

actiu. Exigirem una educació gratuïta. No només la universitat, sinó tot el que 

implica estudiar. Per tant, també exigirem un transport gratuït per totes nosaltres 

i per tot el jovent en general i per aquelles qui ho necessitin (jubilades, 

aturades..,.) 

  

 Abans que estudiants som persones i la nostra lluita es fa extensiva en tots els 

àmbits que ens afecten com individu i col·lectiu, per això ens unim en aquesta 

manifestació amb la plataforma de Stop Pujades, que porta ja un temps prenent 

acció contra els preus abusius del transport públic i reclamant una gestió 

transparent del transport davant l'opacitat absoluta sobre el seu pressupost i el 

sou dels 603 membres de l'equip directiu.  

  

Passem massa temps pendents de poder aconseguir els diners suficients per 

poder pagar-nos un transport que en teoria és públic, és a dir, del poble. Però 

com un transport del poble pot tenir uns preus abusius com els que té?, o 

simplement tenir preus? 

 

Perquè mentre s’apugen les tarifes any rere any, s’eliminen línies d’autobús, 

s’elimina el bus de barri els diumenges i festius i, des de l’any 2007, s’ha anat 

reduint un 10% el servei d’autobús entre setmana i un 25% els caps de setmana, 

seguim tenint un directiu per cada 5 autobusos, 90 responsables polítics de AMB 

que s’han embutxacat 800.779 euros en dietes, la cúpula de AMB  robant-nos 

300.000€ per assistir a reunions i l'alcalde, Xavier Trias cobrant 1.269 euros per 

reunió.  

  

Les estudiants diem prou! Desemmascarem aquest sistema que anomena públic 

un transport amb preus abusius que no garanteixen el dret a la mobilitat de totes 

les persones i que només és una eïna perquè l'1% de la població més rica, la 

classe dominant, continuï acumulant riquesa a costa dels esforços i sacrificis 

del 99%. 

  

No serem passives davant aquest atac a la nostra llibertat de mobilitat: Les 

estudiants exigim transport gratuït. Per una educació alliberada de qualsevol 

poder. 


