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JSC-ANOIA DENUNCIA QUE CIU MENYSPREA ELS JOVES DE L'ANOIA

Les Joventuts Socialistes de l'Anoia volem denunciar que l'augment abusiu dels 
preus dels títols de transport públic suposa un gran greuge pels joves de la comarca, 
ja que la pujada de tarifes afecta sobretot el títol més utilitzat, la T-10, de manera 
que els costos per anar a treballar o per anar a estudiar encara pugen més. 
En uns moments on els joves tenen un índex d'atur molt elevat i que l'intestabilitat 
laboral és galopant el govern de “els millors” opta per castigar encara més els joves 
que volen tirar endavant el país, ja sigui treballant o formant-se a la universitat. A 
més, els estudiants universitaris també han hagut de patir un augment abusiu de les 
taxes universitàries, de manera que pels estudiants de l'Anoia estudiar una carrera 
és molt més car ara que fa un any.  
JSC-Anoia creiem que el transport públic ha de ser un element estructural que faciliti 
l'accés als serveis públics, des de la sanitat a l'educació, i per tant cal potenciar-lo i 
mantenir-ne la bona qualitat. A l'Anoia ja patim un dèficit de serveis de transport 
públic, amb un servei d'autobusos cap a Barcelona deficient i cap a Manresa quasi 
inexistent. I el govern opta per retallar serveis, com ha fet a Igualada i a FGC, i 
apujar tarifes. Pagar més per menys servei. 
JSC-Anoia volem denunciar que només amb 1 any de govern d'Artur Mas el país no 
ha anat a millor sinó a pitjor, i això la nostre comarca ho està notant. Els greuges en 
comunicacions de la comarca havien de desaparèixer en gran part amb la 
construcció de l'Eix Transversal Ferroviari, que possibilitaven un accés ràpid a 
Barcelona, però el govern d'Artur Mas, amb el vist-i-plau dels alcaldes de CiU a 
l'Anoia, ha guardat el projecte del Tren gran al calaix. Tornem a ser la comarca 
oblidada, i mostra d'això és la caiguda abrupta de les inversions al nostre territori, 
que passen a ser menys del 30 % del que van ser l'últim any de govern catalanista i 
d'esquerres. 
JSC-Anoia creiem que l'Anoia es mereix ser escoltada i respectada, atesa en les 
seves necessitats i que requereix continuar mantenint inversions per poder sortir de 
la crisi que arrossega. I aquest govern fa just el contrari, posant a la corda fluixa els 
joves de la comarca, el seu futur, i el de tots i totes. 
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