
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUP) PER GARANTIR UNA MOB ILITAT 

DIGNE ALS I LES ESTUDIANTS UNIVERSITÀRIES QUE ESTUD IEN FORA 
DE LA CIUTAT 

  
 
 
 
En diferents ocasions, des del Grup Municipal de la CUP hem plantejat les dificultats 
de mobilitat en transport públic de la ciutadania per desplaçar-se a d’altres pobles i 
ciutats de les nostres comarques i, també, fins a Barcelona.  
 
Unes propostes, que encara que algun cop hagin estat aprovades en aquest Saló de 
Plens, malauradament no s’han posat a la pràctica i continuen sense resoldre’s les 
greus problemàtiques que presenta el transport públic a les nostres comarques. 
 
Un dels sectors que pateix especialment les deficiències en el servei de transport 
públic és el de les persones estudiants. A causa, de l’edat i la manca de recursos 
econòmics, és un sector vulnerable, en tant en quant el transport públic és en moltes 
ocasions la única opció de que disposen per poder-se desplaçar. 
 
Actualment, tant el servei d’autobús com el ferroviari, presenta deficiències estructurals 
com són les freqüències de viatge, la qualitat del servei, els retards, la pèssima 
intermodalitat del transport públic... que provoquen que una persona estudiant que ha 
d’anar a estudiar a una universitat de Tarragona, per exemple, destini dues hores per 
realitzar el viatge d’anada i dues hores més per realitzar el viatge de tornada. 
 
Aquestes deficiències provoquen que les estudiants hagin d’organitzar-se per 
compartir vehicle privat, ja que l’ús del transport públic fa del tot inviable que aquestes 
persones puguin arribar a classe a l’hora. 
 
Segurament, el transport entre Reus i Tarragona via autobús és el més utilitzat per les 
estudiants de la nostra ciutat que estudien fora. Tanmateix, també cal destacar el 
transport de tren fins a la ciutat de Barcelona. Les deficiències en aquest servei 
clamen al cel. 
 
Com a administració pública tenim el deure de garantir la mobilitat d’aquest sector 
social, entenent que és tant important com la qualitat dels estudis, l’estat dels edificis 
que acullen les universitats o qualsevol altre factor que serveixi d’anàlisi per avaluar la 
qualitat del sistema educatiu superior. 



 
És per tots aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular de Reus, proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.-   Realitzar un estudi sobre les necessitats reals de les persones universitàries 
pel que fa al transport entre Reus i les diferents ciutats de destinació. 
 
Segon.-  Instar a les administracions i empreses competents a la planificació de les 
línies per garantir la intermodalitat i unes freqüències horàries que tinguin en compte 
aquestes necessitats de mobilitat. 
 
Tercer.-  Compartir aquesta problemàtica amb les institucions afectades (Generalitat, 
ajuntaments, universitats...) per tal de fer un front comú per garantir l’aplicació 
d’aquestes mesures per part de les empreses que presten els serveis de transport 
públic. 
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David Vidal Caballé 
 Candidatura d’Unitat Popular de Reus 


