Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Girona - Número 12, novembre - desembre 2012

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

L’ATM de Girona obre un nou punt
de venda i recàrrega de targetes
a l’edifici de la Generalitat
Se suma a l’àmplia xarxa de punts de recàrrega repartits pel territori gironí
Els usuaris del transport integrat de l’àrea de
Girona ja disposen d’un nou punt de venda i
recàrrega de targetes ATM a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) ubicada a l’Edifici de la
Generalitat al centre de Girona.
Aquest nou servei incorpora la venda de targetes
anònimes i la recàrrega de títols: T-10, T-10/30,
T-50/30 i T-MES, mitjançant pagament amb
targeta bancària.
Aquesta és una iniciativa, que es va posar en marxa
el 19 de novembre passat, fruit de la col·laboració
entre la Generalitat de Catalunya i l’ATM de Girona. El
seu objectiu és el de facilitar l’accés, dels nombrosos
usuaris que es mouen pel centre de la ciutat, als títol
de transport, i fomentar així l’ús del transport públic
entre els ciutadans.

Amb aquesta
iniciativa, que es va
posar en marxa
el 19 de novembre
passat, es pretén
facilitar la compra
i recàrrega
de targetes i fomentar
l’ús del transport
públic

Aquest nou punt de venda i recàrrega de targetes
de transport a Girona se suma a l’àmplia xarxa de
punts de recàrrega disponibles en els diferents
municipis de l’àmbit de l’ATM de Girona:
· Més de 95 punts de venda i recàrrega de què
disposa l’ATM, en quioscos, estancs i llibreries
de l’àmbit, en horari comercial.
· El Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’ATM
a l’Estació d’Autobusos de Girona, obert de
dilluns a divendres de 8 a 19.30 h
· A més de les ampliacions de títols que es poden
fer als busos de les companyies de transport
integrades, excepte Barcelona Bus.

D’altra banda, cal indicar que la venda de targetes
personalitzades, així com la recàrrega de títols
subvencionats i la gestió d’incidències, es
continuarà realitzant al Centre d’Atenció al Client
(CAC) de l’ATM de Girona, ubicat a l’Estació
d’Autobusos.
Tots aquells usuaris que vulguin consultar la xarxa
de punts de recàrrega de cada municipi, poden
connectar-se a: www.atmgirona.cat/xarxarecarrega.
· Localització i horari del nou punt de venda:
Edifici de la Generalitat
Oficina d’Atenció Ciutadana
Pl. Pompeu Fabra, 1, Girona
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
Dissabtes, de 9 a 14 h
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Si vols més informació:

900 828
409
de 9 a 14h
Gironés Pla de l'Estany La Selva

ATM Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1 Girona

www.atmgirona.cat

