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Prometre transport públic gratuït
en campanya, una estratègia
efectiva?
L'alcalde socialista de Tarragona va dir que si era reelegit, la ciutat seria la
primera de Catalunya on els ciutadans no haurien de pagar el transport a partir
del 2022

Maragall exigeix l'aplicació immediata de la T-Mobilitat | Adrià Costa

Prometre transport públic gratuït és la garantia per guanyar unes eleccions? Ho podrà comprovar
Josep Fèlix Ballesteros, l'alcalde socialista de Tarragona. Fa uns mesos va anunciar que -si
guanyava- la ciutat seria la primera de Catalunya on els ciutadans no haurien de pagar el
transport. Això sí, no seria realitat fins al 2022
(https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/32295/gratuitat/autobus/tarragona/proposta/electora
lista/exemple/seguir) . Tallinn és la primera ciutat de la Unió Europea amb el transport públic
gratuït. Luxemburg ho aplicarà al conjunt de país a partir de l'1 de març del 2020 i París també ho està
estudiant (https://www.ara.cat/internacional/Paris-transport-public-siguigratuit_0_2097390374.html) .
L'alcalde Josep Fèlix Ballesteros assegura que ho aplicarà el 2022 si és reelegit. De moment, i
coincidint amb les eleccions, s'ha aplicat una bonificació del 25%
(https://www.lavanguardia.com/vida/20190123/454273348770/tarragona-preveu-que-el-reclamde-lautobus-gratuit-faci-creixer-el-padro-i-el-nombre-de-viatgers.html) . La mesura, per cert, no
compta amb el suport de la resta de partits polítics ni de l'Associació per a la Promoció del Transport
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Públic.
A Olot, per la seva banda, qui demana transport públic gratuït temporalment és ERC
(https://www.garrotxadigital.cat/2019/05/14/esquerra-olot-proposa-que-el-tpo-sigui-gratuittemporalment/) (mentre no es redissenya la xarxa). A Sabadell, en canvi, el ple va aprovar
aplicar a partir d'aquest mes de maig la gratuïtat als acompanyants de persones amb discapacitat
(https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/23618/transport/public/gratis/acompanyant/persones/
amb/discapacitat/sabadell) . Es calcula que la mesura podrà beneficiar unes 1.500 persones.
A la capital catalana, qui més qui menys proposa mesures per promocionar el transport públic
(https://beteve.cat/politica/debat-beteve-transport-mobilitat-eleccions-municipals-2019/) (i guanyar
quatre vots). Jaume Collboni (PSC) primer va proposar la gratuïtat els dies amb alta contaminació
(https://www.naciodigital.cat/noticia/179860/collboni/proposa/transport/public/sigui/gratuit/dies/alta/
contaminacio) i després per als 25.000 aturats de llarga durada. Colau reclama rebaixar la TMes de 54 a 40 euros
(https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190513/462208559432/colau-promete-rebajartmes-eleccione-municipales-barcelona.html) , Maragall exigeix l'aplicació immediata de la TMobilitat (que al Govern depèn de JxCat) i Artadi demana que ?torni la natura per trencar amb
l'herència socialista que ha deixat una ciutat grisa i contaminada?.
Llegeix més històries del 26-M a municipals.cat h
( ttp://www.municipals.cat)
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