
 
Moció per reclamar la millora del servei de transport públic i la inclusió dels i les joves del 
Berguedà als descomptes anunciats per la Conselleria de Territori amb l’entrada en vigor de 
la nova T-Jove.  
 
Atès que l’única opció real de transport públic a la comarca del Berguedà és l’autocar i que hi 
ha una precària connectivitat de la comarca amb les comarques veïnes, ara per ara l’única 
opció viable pel que fa a temps i diners son els desplaçaments per l’eix del Llobregat. 
 
Vistes les declaracions fetes en diversos mitjans del conseller de Territori, Juli Fernàndez, 
quedava palès que els i les joves de la nostra comarca quedaven fora de la rebaixa del 
transport públic que, entre març i abril, entraran en vigor amb la nova T-Jove. Aquesta mesura 
representarà una tarifa única a tot el territori que comprèn les sis zones de la integració 
tarifària.  
 
Vist que el Berguedà no s’incloïa dins d’aquestes sis zones i passava a formar part d’una 
setena, amb el Ripollès i la Garrotxa, i, per tant, als joves berguedans no els servia la nova T-
Jove per moure’s entre la comarca i l’àrea metropolitana de Barcelona.  
 
Un cop matisades aquestes declaracions i vista la intenció d’incloure els joves del Berguedà en 
aquesta targeta T-jove.  
 
 
El Ple de Berga manifesta la voluntat de:  
 
Primer.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la inclusió en el termini més ràpid 
possible del Berguedà per a què els seus ciutadans siguin beneficiaris d’aquestes bonificacions.  
 
Segon.- Millorar el servei de comunicacions intercomarcals i incloure aquests desplaçaments 
més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona en aquesta tarifa. 
 
Tercer.- Posar de manifest la necessitat de l’arribada del ferrocarril a la comarca i que es facin 
passos efectius en aquest sentit. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 

Catalunya. 


