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Sra. Maria Rosa Alarcón,  
Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona 
 
Sr. Damià Calvet, 
Conseller de Territori i Sostenabilitat 
 
Sr. José Luís Ábalos 
Ministro de de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

 

Benvolguts/des 

Des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya ens adrecem a vosaltres 
donada la vostra responsabilitat en la gestió dels transports públics de Catalunya . A 
banda de reiterar les peticions que les nostres seccions sindicals estan fent arribar de 
disposar mesures de prevenció de riscos sanitaris i equips de protecció individual, que 
es garanteixi el manteniment de les plantilles i les oportunes mesures de conciliació,  
us volem demanar que es garanteixi la gratuïtat de tot el transport públic urbà, de 
rodalies i interurbà de Catalunya: metro, rodalies de Renfe, Ferrocarril de la 
Generalitat de Catalunya, autobusos urbans i autobusos interurbans. 

Des de la proclamació de l’Estat d’Alarma la mobilitat de la població ha quedat 
restringida a casos de necessitat, com pot ser anar a treballar, desplaçar-se a centres 
sanitaris o a efectuar compres de recursos de subsidència i per atendre familiars, com 
poden ser els casos de custòdia compartida de menors. Considerem que en la situació 
extraordinària que estem cal garantir aquesta gratuïtat per varis motius: 

- Una part molt important de la població, al que fa servir el transport per anar a 
centres sanitaris, comprar productes de primera necessitat o atendre familiars, 
ha vist perdre el seu poder adquisitiu pels ERTOs 

- Els treballadors/es que es desplacen als seus centres de treball amb transport 
públic estan fent un servei públic, un servei al que considerem que les 
administracions hi ha de contribuir facilitant els mitjans de transport. 

 

Amb el convenciment de la necessitat de la nostra demanda, 

Cordialment 

 

 
 

Ermengol Gassiot Ballbè 
Secretari General 
Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya 
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