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La nova T-10/120 reduirà més de la meitat el 
preu del trajecte entre el Berguedà i 
Manresa 
 

 El Departament de Territori i Sostenibilitat implanta a partir de l’1 de 
juliol un nou abonament multiviatge per comunicar la capital del 
Bages amb diversos municipis del Berguedà amb un preu per 
trajecte de 3,5 euros  

 
 A partir del 18 de juny introduirà la T-10/120 també en els 

desplaçaments entre la Cerdanya i Barcelona, i l’Alt Urgell i 
Barcelona, amb estalvis de prop del 50%  

 
 Ambdues actuacions, que suposaran una inversió addicional de 

prop de 145.700 euros anuals, són un pas previ a l’extensió del 
sistema tarifari integrat a aquestes comarques 

 
El director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, ha presentat avui tres 
noves actuacions de millora del transport públic a les comarques Centrals i l’Alt 
Pirineu i Aran. Es tracta de tres abonaments multiviatge T-10/120 que 
suposaran un estalvi de prop del 50% en els trajectes de les línies d’autobús 
interurbanes gestionades per Alsina Graells que enllacen els municipis del 
Berguedà i Manresa; la Cerdanya i Barcelona; i l’Alt Urgell i Barcelona.  
 
L’actuació, que suposa un pas previ al desplegament del sistema tarifari 
integrat en aquestes comarques, neix amb l’objectiu de millorar la competitivitat 
del transport públic, i dotar els viatgers d’una xarxa eficient a preus atractius 
que contribueixi a estendre’n l’ús. 
 
T-10/120 entre Berguedà i Manresa a partir de l’1 de juliol 
 
Així, a partir de l’1 de juliol, els viatgers podran adquirir la nova T-10/120, que 
permetrà fer 10 desplaçaments en 120 dies entre Manresa i els diferents 
municipis de la comarca del Berguedà. El nou abonament reduirà a la meitat el 
preu del trajecte en aquest corredor respecte del preu actual.  
 
El títol tindrà un cost de 35 euros, amb la qual cosa es reduirà en prop de la 
meitat el preu en tots els trajectes.   

 
Comparativa de preus del trajecte Berguedà – Manresa amb el nou abonament 

 
Preu per cada viatge  
 

Bitllet senzill actual Nou Títol T-10/120 

Berga-Manresa 6,50 euros 3,5 euros  
Cercs-Manresa 7,70 euros 3,5 euros  
Guardiola de Berguedà - Manresa  9,50 euros  3,5 euros 
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Aquest descompte per als viatgers serà assumit pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat, que invertirà anualment més de 58.700 euros per posar en marxa 
aquesta actuació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa els resultats de la T-10/120 que es va posar en marxa el passat 1 
d’agost del 2011 pels viatges de les comarques del Berguedà i Solsonès amb 
Barcelona, a data d’avui, ja s’han venut més de 780 targetes, s’han realitzat 
més de 2.500 recàrregues de títols T-10/120 i més de 20.600 validacions. 
 
 
T-10/120 entre la Cerdanya-Barcelona i Alt Urgell-Barcelona el 18 de juny 
 
Així mateix, a partir del 18 de juny, el Departament posa a disposició dels 
usuaris dos nous abonaments multiviatge per comunicar Barcelona amb 
diferents municipis de la Cerdanya i l’Alt Urgell. La nova T-10/120 permetrà 
realitzar deu desplaçaments en 120 dies, i també suposarà un important estalvi 
per als viatgers, que veuran reduït el preu del trajecte gairebé a la meitat. 
 
Concretament, entre Barcelona i la Cerdanya, el preu del trajecte es reduirà fins 
als 11 euros, mentre que entre Barcelona i l’Alt Urgell, el preu serà de 12,50 
euros, gairebé la meitat que actualment. La diferència de preu entre l’Alt Urgell i 
la Cerdanya és degut principalment a l’augment de distància amb Barcelona 
que suposa més quilòmetres a recórrer fins a l’Alt Urgell. 
 
 

Comparativa de preus per trajecte Alt Urgell – BCN amb el nou abonament 
 
Preu per cada viatge  
 

Bitllet senzill actual Nou Títol T-10/120 

La Seu d’Urgell – Barcelona 26,70 euros 12,50 euros  
Oliana - Barcelona 20,60 euros  12,50 euros 
Organyà – Barcelona  23,45 euros  12,50 euros 
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Comparativa de preus per trajecte la Cerdanya – BCN amb el nou abonament 
 
Preu per cada viatge  
 

Bitllet senzill actual Nou Títol T-10/120 

Puigcerdà – Barcelona 19,30 euros 11 euros  
Bellver de Cerdanya - Barcelona 21,25 euros  11 euros 
Llívia – Barcelona  19,30 euros  11 euros 
 
La mesura comportarà un cost anual addicional de 87.000 euros, que serà 
assumit pel Departament de Territori i Sostenibilitat.   
 
El títol de transport T10/120 és multipersonal i per tant pot ser utilitzat pels 
membres d’una mateixa família o per un grup d’usuaris per a fer els seus 
desplaçaments de forma conjunta. Aquest títol de transport utilitza la tecnologia 
de validació sense contacte, es pot recarregar a bord dels propis vehicles i pot 
ser adquirit a les estacions de busos de la Seu d’Urgell i de Barcelona Nord i a 
les instal·lacions de l’empresa Alsina Graells a Berga. Així mateix es faran 
gestions amb el Consell Comarcal de la Cerdanya i de l’Alt Urgell per habilitar 
altres punts de venda. 
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