Butlletí de l’ATM de l’Àrea de Girona - Número 6, maig i juny de 2011

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

L’ATM ja disposa del resultat de les enquestes
de l’estudi de mobilitat dels polígons
L’ E s t u d i d e M o b i l i t a t i
Accessibilitat als polígons
industrials de Riudellots de la
Selva, el polígon CIM-La Selva
i l’Aeroport de Girona promogut
per l’ATM de Girona avança a
bon ritme. Aquest estudi ha de
servir per redactar un pla que
proposarà mesures per fomentar
el transport públic i el cotxe
compartit entre els treballadors
d’aquests polígons.
A la primera fase s’han fet 611
enquestes entre les 178
empreses repartides pels 3
polígons, que compten amb un
total de 4.272 treballadors, el que
significa que han estat

entrevistats el 14% del personal.
L’objectiu és conèixer l’origen i
el destí del viatge, el mode de
transport utilitzat, els problemes
d’accessibilitat, la disponibilitat
a utilitzar altres modes de
transport.

Dades
estadístiques
sobre el sistema
tarifari integrat:

De les principals conclusions que
es poden extreure de les dades
obtingudes, cal destacar que el
71% dels viatgers de la línia de
Girona a Caldes de Malavella
que treballen al polígon de
Riudellots de la Selva, utilitza
títols ATM, del que destaca en
primer lloc la T-10/30, utilitzada
pel 45% dels viatgers amb títols
integrats.

Índex de penetració
de títols ATM a tot al
sistema: 21,17 %
Nombre de targetes
integrades: 16.069

Línies

2008

2009

2010

Total

L101 (Girona - Caldes)

36.615

39.993

40.204

L500 (Lloret - Girona)

28.261

29.486

34.472

92.219

L601 (Girona - Aeroport)

245.435

272.028

249.174

766.637

L600 (Girona - Blanes)

13.203

15.010

19.320

Total

325.522

358.526

345.180

116.812

Nombre de títols
integrats
recarregats: 125.588

47.533
1.023.201

L’ATM de Girona participa com a ponent
en un curs de mobilitat organitzat per CCOO
La Sra. Teresa Barceló i Badosa,
gerent de l’ATM de Girona, va
participar en el curs “Mobilitat
sostenible als centres de treball”
amb la ponència “Objectius i
estudis de l’ATM a l’àrea de
Girona”. La presentació va tenir
lloc el 13 d’abril passat a les
11.30 h.

El curs, que està organitzat pel
sindicat Comissions Obreres
(CCOO), va començar el 23 de
febrer i s’allargarà fins al 6 de
juliol. Dirigit a delegats,
responsables i assessors
sindicals i personal tècnic, té com
a objectiu dotar-los dels
coneixements i habilitats per

fomentar la mobilitat sostenible,
saludable i equitativa per accedir
als centres de treballs. El curs
és presencial i té una durada de
50 hores repartides entre
l’assistència a les diferents
ponències, una sortida de camp
i un examen. Entre els ponents,
a part de la Sra. Teresa Barceló,

cal destacar també la presència
del Sr. Albert Carenys i Adell,
Cap territorial de Ports i
Transports de Girona, el Sr. Ole
Thorson, president de la
Federació Internacional de
Vianants o el Sr. Ricard Riol,
president de l’Associació per la
Promoció de Transport Públic.
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