324cat, Barcelona

CCOO reclama transport públic gratuït per als
menors de 16 anys
Actualitzat a les 18:09 h 22/10/2008
Cada vegada se senten més veus que reclamen la revisió dels preus del
transport públic a Barcelona i rodalia per fer-los més assequibles a
determinats col·lectius. Ara s'hi ha sumat el sindicat Comissions Obreres
que ha alertat que el transport públic per a nens, joves i gent gran a la
capital catalana i la seva àrea metropolitana surt més car que a la resta de
països europeus. És per això que el sindicat proposa, d'una banda, crear
quatre títols nous a preus assequibles i, de l'altra, que el transport públic
sigui gratuït fins als 16 anys. CCOO vol que aquestes mesures s'apliquin
a tot Catalunya.
Segons Comissions Obreres, un dels casos que s'hauria de revisar amb
urgència és el dels infants. Un estudi comparatiu elaborat per aquest sindicat
indica que, mentre que a Barcelona el transport és gratuït per als nens de fins a
4 anys, a Brussel·les ho és per als que en tenen fins a 11, a Londres fins als
10, a Bilbao fins als 5 i a Girona fins als 12. Comissions Obreres vol anar més
enllà i proposa que a Catalunya els menors de 16 anys no hagin de pagar
els viatges en transport públic.
La situació també és desfavorable per als estudiants que paguen més que la
resta d'europeus. Mentre que a Brussel·les gasten entre 0 i 280 euros i a París
poc més de 290, a Barcelona n'han de pagar més de 400 de mitjana. Una
situació similar passa amb la gent gran i les persones desafavorides. De fet,
només hi ha 18 municipis catalans que tinguin una tarifa específica per aquests
col·lectius. La resta, han d'abonar el bitllet sencer de transport urbà.
Davant d'aquest situació, CCOO ha proposat la creació de quatre títols nous: el
T-Escolar que podrien tenir els menors de fins a 16 anys i els suposaria viatjar
de forma gratuïta, el T-Estudiant que valdria 60 euros cada 3 mesos, el TTreballador que en valdria 384 a l'any i el T-Social, similar a l'actual Targeta
Rosa, per a aturats, discapacitats, vidus i altres col·lectius de rendes baixes.

