


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 si lenci i denunciar la precarietat a la que estem

sotmeses les estudiants i la majoria de les treballadores que conformem

la comunitat universitària.

Abans que estudiants som persones i la nostra l luita 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 pressopost 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’el iminen línies d’autobús, s’el imina el bus de barri els

diumenges i festius i, des de l’any 2007, s’ha anat reduint un 1 0% 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.

No serem passives davant aquest atac a la nostra l l ibertat de mobil itat:

Les estudiants exigim transport gratuït. PPeerr uunnaa eedduuccaaccii óó aa ll ll ii bbeerraaddaa ddee

qquuaa ll sseevvooll ppooddeerr..
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