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Viatjar en autobusos urbans i interurbans de l’àrea de Girona

Tots els autobusos de la L3
i L4 de Teisa estan adaptats
a persones de mobilitat reduïda
Tots els autobusos de les
línies L3 i L4 de TEISA ja
estan adaptats a les
persones de mobilitat
reduïda. Aquesta notícia és
un gran avanç per aquest
col.lectiu, ja que les
dificultats per accedir als
transport públic cada cop
són menys.
Els autobusos adaptats
disposen d’una rampa amb
un sistema d’inclinació que
es recolza sobre la vorera i
emet un so mentre s’està
movent. Aquestes rampes

Nou punt de
venda i de
recàrrega a
Cornellà del Terri
L’Autoritat del Transport Metropolità
de Girona (ATM) ha posat en marxa
un nou punt de venda de títols i de
recàrrega a Cornellà del Terri (Pla
de l’Estany). Aquest nou punt es troba
ubicat al Centre Cívic de Cornellà, i
ha estat promogut per l’Ajuntament
del municipi.

són molt resistents i segures.
Un cop dins l’autobús, la
persona amb mobilitat
reduïda té un dispositiu
especialment senyalitzat per
indicar al conductor la
parada a la qual vol baixar.
Llavors, el conductor de
l’autobús acciona el
dispositiu i en obrir-se les
portes, es torna a posar en
funcionament la rampa.

D’aquesta manera, els habitants de
Cornellà no hauran de desplaçar-se
per adquirir i recarregar els seus títols.
Per conèixer quins són els punts de
venda i recàrrega més propers al
vostre municipi, podeu consultar el
web www.atmgirona.cat, en l’apartat
de Xarxa de Venda i Recàrrega.

Aquestes dues línies de
TEISA (L3 i L4) disposen del
100% dels autobusos
adaptats.

Tria la targeta que s’adapti
millor a les teves necessitats:
hi ha 5 títols diferents

Menys bitllets per estalviar més
i arribar arreu de les comarques
del Gironès, La Selva i el Pla de
l’Estany

Consulta el web de mobilitat
per planificar els teus
desplaçaments
www.mobilitat.cat

Canvi d’horari en la
línia L4 de Girona a Salt
La línia de Girona a Salt que
correspon a TEISA ha canviat
el seu horari per adaptar-se a
les necessitats dels treballadors
de l’Hospital de Salt.
Així doncs, des del 3 de maig
passat, la sortida des de l’Espai
Gironès és a les 22.05 h i la
línia passa per l’Hospital de Salt
a les 22.10 h. D’aquesta
manera, els treballadors de
l’hospital de Salt que acaben
el seu torn a les 22 hores

disposen ara de més temps
per arribar fins a la parada.
Fins aleshores, l’autobús
passava 5 minuts abans i no
disposaven del temps suficient
per poder agafar aquesta línia.
Un dels objectius de l’ATM és
donar les màximes facilitats als
ciutadans perquè puguin
utilitzar el transport públic en
els seus desplaçaments.

HORARI D’ESTIU
DEL CAC
El Centre d’Atenció al Client
(CAC) canvia d’horari durant
el juliol i l’agost. Aquest serà

Obert de:
9 h a 13 h
15 a 19 h
Per a més informació:
www.atmgirona.cat

Si vols més informació:

902 62 77 81
Gironés Pla de l'Estany La Selva

www.atmgirona.cat
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