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

Ampliació de la integració tarifària
de l’ATM Girona a la Garrotxa i a
la resta del Pla de l’Estany
L’Autoritat Territorial de la Mobilitat
de l’àrea de Girona ha començat a
treballar en la primera fase
d’ampliació del seu territori, que té
com a objectiu la integració dels

municipis de la Garrotxa i dels cinc
del Pla de l’Estany que encara no
en formen part: Serinyà, Esponellà,
Vilademuls, Crespià i Sant Miquel
de Campmajor.

Amb aquesta finalitat, el 20 de
juliol passat, representants de
l’ATM Girona van mantenir una
reunió amb membres dels
ajuntaments de les dues
comarques, per tal d’informarlos sobre el funcionament del
Sistema Tarifari Integrat i dels
avantatges de l’ampliació per als
usuaris, a més d’aclarir els
dubtes que van anar sorgint.
Actualment, l’àmbit de l’ATM
Girona comprèn un total de 47
municipis dividits en set zones.
Aquesta integració permet als
usuaris utilitzar el transport
públic per carretera amb un sol
títol.

Setmana de
la Mobilitat
Sostenible i
Segura 2010
Com cada any, del 22 al 29 de
setembre, se celebra la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
(SMSS), per fomentar l’ús del
transport sostenible. Entre les
diferents accions programades
trobarem caminades, pedalades,
jornades de vehicles elèctrics,
potenciació del transport públic...
Enguany s’hi han adherit un total de
28 municipis gironins, que s’han
compromès a implantar mesures per
sensibilitzar la ciutadania de la
necessitat d’evitar l’ús del cotxe i
fomentar altres modes de transport
més sostenibles.
Per a més informació, podeu
consultar l’adreça: www.mobilitat.net

Ja pots planificar els teus desplaçaments
al nou web “Mou-te”: www.mobilitat.net

Nous horaris i noves rutes
per adaptar-se millor
als usuaris
Durant aquests darrers mesos, alguns dels serveis de l’ATM Girona s’han
reordenat amb l’objectiu d’adaptar-se millor a les necessitats reals dels usuaris
i, alhora, ser més eficients.
Així, a partir de l’1 de setembre, la
línia LC i la línia 107 (Bus Banyoles)
modificaran els seus serveis:
Línia LC : el bus circular de Salt
amplia el seu recorregut fins al
polígon industrial de Montfullà,
mentre que la freqüència de pas
serà cada hora.
Línia 107 - Bus Banyoles
: els
serveis de les 6.58 h i de les 21.10
h deixen de ser operatius.

D’altra banda, des de l’1 d’agost,
també s’apliquen els canvis següents:
Línia 400 : la sortida diària a les 20.15
h (Girona-Sant Jordi Desvalls) passa
a ser a les 20.30 h (Girona-L’Estartit).
Línia 201 : modifica el seu itinerari
per donar un servei específic a l’estació de Maçanet i connectar-la amb
els municipis veïns.
Podeu consultar els nous horaris i
trajecte al web: www.sarfa.com

Si vols més informació:

902 62 77 81
www.atmgirona.cat
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