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Notícies

Editorial
Més serveis de l’EMT a l’estiu

Ja es pot renovar la TTE per al
proper curs 2009-2010
El servei de la targeta de transport per a escolars s'ha ampliat fins a incloure alumnes de 3r d'ESO

Amb l'arribada de l'estiu i la calor, els usuaris aprofiten el seu
temps lliure per gaudir de la ciutat. Platja, piscines municipals,
activitats en grup… L'EMT assumeix el seu rol per apropar els
usuaris a totes les oportunitats que dóna l'estiu. Al juliol i l'agost, Tarragona es converteix en una ciutat on els turistes es
deixen notar. L'important llegat històric i arquitectònic de la
ciutat, juntament amb l'excel·lent oferta d'oci, atrau un important nombre de visitants d'arreu del món… visitants que es
converteixen en usuaris del transport públic.
L'EMT s'ha transformat en un important motor de connexió,
ajudant a eliminar la bretxa que separava els barris, i també de
recuperació econòmica, fent arribar el turisme allà on sigui
necessari.
A més durant aquests mesos, Tarragona viu l'eclosió de les
seves festes: primer amb el Concurs Internacional de Focs
Artificials, celebrat fins l'11 de juliol; les festes de Sant Magí, a
mitjan d'agost, i les de Santa Tecla, al setembre.
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L'EMT amplia horaris i estableix dispositius especials per a
aquests actes, amb l'objectiu que la gent es desplaci en transport públic i eviti la incomoditat d'haver de trobar aparcament
privat. Per tant el transport públic és més còmode i més barat.
A més, des del 30 de juliol, els dispositius especials es complementen amb l’increment de l’oferta de línies nocturnes que
connecten el centre amb els barris situats als afores de la ciutat.
Volem comptar amb els suggeriments i aportacions dels usuaris per millorar el nostre servei a través del correu electrònic
clients@emt.tarragona.cat.

Gràcies per la seva col·laboració i ENDAVANT AMB EL TRANSPORT PÚBLIC DE QUALITAT.

La Targeta de Transport per a Escolars (TTE) vàlida per al
proper curs ja es pot renovar a les oficines de l'Empresa
Municipal de Transports de l'estació d'autobusos o a les
situades al carrer Colom.

el títol antic i un certificat de matriculació en una escola de
la ciutat. El curs 2010-2011 culminarà la seva implantació
amb els alumnes de 4rt d'ESO.

El servei de bus gratuït va quedar desactivat el passat 30
de juny i tornarà a estar operatiu a partir de l'1 de setembre. Com a novetat, aquest curs el servei s’ampliarà als
alumnes de 3r d'ESO, que hauran de realitzar la sol·licitud a
les OMAC (oficines municipals d'atenció ciutadana) i pagar
tres euros pel cost d'emissió, en el moment de recollir el
carnet en l’oficina de l’EMT de l’estació d’autobusos.
Els alumnes que vulguin gaudir de la TTE hauran de portar

La targeta de transport per a escolars o el carnet del Club
dels Tarraconins també poden utilitzar-se durant els períodes en què no hi ha escola, sempre i quan recarreguin qualsevol dels títols de l’EMT, però el transport no és gratuït.
Fins al 15 de juliol, el transport gratuït per a escolars que
inclou la TTE i la targeta del Club dels Tarraconins tenia més
de 5.790 titulars.
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Especial
S’incrementen les freqüències de
les línies per als actes d’estiu

El Concurs Internacional de Focs Artificials ha
comptat amb un important desplegament i
serveis especials a la Móra i Boscos

L'Empresa Municipal de Transports de Tarragona torna a
incrementar horaris i freqüències per a les festes de Sant
Magí i Santa Tecla, després de l'èxit del Concurs Internacional
de Focs Artificials.

També s'incrementarà el servei el dia 18 amb motiu de l'espectacle '¡Vayatrés!' dels cantautors aragonesos José
Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell i Eduardo Paz (La
Bullonera).
El bus nocturn, TGNit, donarà servei d'autobús ininterromL'EMT inicia les nits del 14, 15 i 18 un servei especial d'autoput durant tota la nit, després que acabin els concerts probusos coincidint amb les festes de Sant Magí, que enguany
gramats.
se celebren del 14 al 19 d'agost.
L' empresa de transports inicia a
L'objectiu és "prolongar el transport
d'agost una campanya
“El bus nocturn donarà servei inin- mitjan
públic ajustant-lo a les activitats de
informativa amb les línies que
nit i que els usuaris no tinguin la
terromput durant tota la nit, incrementen freqüències, sota el
necessitat d'agafar el seu vehicle
títol 'Per Sant Magí, vine amb mi',
després que acabin els concerts”.
particular", explica el president de
que tanta acceptació va tenir
l'EMT, Carles Castillo.
durant l'edició de 2008.
El dispositiu especial s'engega el dia 14 amb el concert de La
Excepción, a la plaça de la Font. Però el reforçament especial
esdevindrà durant el macro-concert de celebració del desè
aniversari de l'Associació de Músics de Tarragona, que s'organitza al Parc del Francolí el dia 15 d'agost, i que té com a convidat, entre d'altres a l'ex-líder de Tahures Zurdos, Aurora
Beltrán, i les bandes No lo sé i Bezoya.
El servei especial s'iniciarà a Francesc Macià a les 22.43h, tot
passant per la plaça de la Generalitat, Lluïs Companys, plaça
Imperial Tàrraco, Pau Casals, Sant Francesc i Rambla Vella, i
finalitza el seu recorregut al passeig de les Palmeres. El servei
es perllongarà fins a les 05.13 h, hora en què tindrà l’última
sortida des de Francesc Macià, o a les 04.51 h des de les
Palmeres, el recorregut invers.

LÍNIA

ANADA
primera
sortida

ANADA
última
sortida

L-12
22.43h
06.15h
L-13
00.15h
04.50h
L-91
22.58h
05.44h
L-79
23.35h
05.42h
L-88
23.40h
05.45h
L-21
00.23h
05.53h
Servei especial 14, 15 i 18
22.43h
05.13h

Per altra banda, per Santa Tecla també hi haurà increment
de serveis per a la millora de les connexions per als usuaris
del transport públic. Els serveis especials de les festes de
Santa Tecla d'enguany, que tenen lloc a mitjan de setembre,
incrementen els horaris i freqüències de pas de les línies que
connecten el centre amb Sant Pere i Sant Pau, la Canonja,
l'Arrabassada, Boscos i la Móra. Els serveis especials es complementen amb el TGNit i la nova línia de bus nocturn que
es posa en marxa a Llevant.
Els serveis especials d'autobusos també es van posar en
marxa durant el Concurs Internacional de Focs Artificials.
Fins a dos quarts d'una, les línies d'autobús 3, 5, 6, 7 i 54, i
també l'11 van connectar els usuaris que volien gaudir dels
focs amb tots els barris de la ciutat.

TORNADA TORNADA
primera
última
sortida
sortida
23.05h
00.43h
23.32h
23.47h
23.56h
00.10

05.09h
05.18h
06.18h
05.58h
06.00h
06.06h

Sant Magí i Santa Tecla
22.51h

04.51h
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Reportatge
Tarragona,
una ciutat
oberta al mar

L'EMT connecta mar i muntanya a través de
diverses línies de busos urbans
Els mesos estiuencs són idonis per descobrir nous racons a
la ciutat. Els canvis al trànsit, provocats per la disminució
del nombre de vehicles privats, són una ocasió excel·lent
perquè els usuaris obrin els ulls a una nova imatge de la
ciutat. Places, carrerons, façanes modernistes que ens
recordaran perquè Tarragona és Patrimoni Mundial de la
Unesco… i platges que s'obren a l'espectacle d'un mar
blau intens i càlid.
Precisament les platges són una de les propostes per alleugerir la xafogor i les calors pròpies d'aquestes alçades de
l'any i l'Empresa Municiapal de Transports ha reforçat les
línies que connecten amb el mar.
Les línies L-85, L-10 i L-3 s'han reforçat incrementant freqüències de pas, fent que els barris de Camp Clar, Sant Pere
i Sant Pau i la Canonja puguin arribar fins a les platges del
Miracle o platja Llarga de manera més ràpida; per altra
banda també durant l'estiu es creen serveis especials, com
les línies 61 i 16, que tenen prolongacions cap a les platges.
Però la resta de línies de la ciutat també disposen de parades molt a prop de la ribera. La línia 1 connecta els Boscos
amb l'Hospital Joan XXIII passant per la platja Llarga, tres
quilòmetres de fina sorra, entre la platja dels Capellans i la
cala Fonda; la línia 19, entre Pere Martell i l'Escorpí, recorre
la costa de la ciutat i uneix les platges de l'Arrabassada, la
Savinosa, Cala Romana o platja Llarga. La línia L-97, des de
Pere Martell fins a la Móra, ofereix un llarg recorregut que
permet gaudir de les platges amb bandera blava de la ciutat, i recalar a la platja de la Móra.
L'estiu és més refrescant amb un bany a les excel·lents platges de la ciutat. I per translladar-se, res millor que l'EMT: es
viatja fresc, segur, barat i sense el neguit de saber on deixar
el cotxe.
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Reportatge
Llevant i les Gavarres,
més i millor connectades
amb el TGNit
Quatre línies d'autobusos nocturns complementen el serveis de les línies L-12 i L-13
Des del mes de juliol, Tarragona compta amb quatre noves línies de bus
nocturn. Les L-91, L-79, L-88 i L-21, que connecten amb Llevant, les
Gavarres, Salvador Espriu i la zona d'oci de les Palmeres i la plaça dels
Carros, respectivament. Així es complementa el servei de les línies L-12
i L-13, que també modifiquen sensiblement el seu itinerari, adaptantlo a les necessitats dels seus usuaris. Les noves línies inicien el seu servei coincidint amb les festes de Sant Magí.

Llevant: L-91
Atenent les demandes de veïns i entitats, els barris que
constitueixen la zona de Llevant es beneficien de la creació
d'una línia d'autobús, la línia L-91, que els connecten amb
la plaça Imperial Tàrraco del centre de la ciutat.
Més de 13.000 tarragonins que viuen a les urbanitzacions
de la Móra, Ferran, la Savinosa, els Boscos, Cala Romana,
Entrepins, l'Escorpí, Solimar, Pinatell i la Salut gaudeixen del
servei nocturn amb la línia 91, una combinació de la línia L97, directe a la Móra, amb la línia L-1, a Boscos. L'itinerari de
Tarragona a la Móra comença a la plaça Imperial Tàrraco i la
primera sortida programada és a les 22.58 h, i finalitza el
seu recorregut 32 minuts més tard a la Móra.
La línia L-91 passa per Pau Casals, Rambla Vella,
Beneficiència, Rambla Casanovas, Platja, Savinosa, Tennis,
Monnars, Boscos, Florimar, Pont de la Móra i la Móra, amb
una mitjana de pas de tres minuts entre parades. La finalització del servei s'ha previst a les 05.44 h de la matinada. El
trajecte de tornada, des de la Móra, comença a les 23.32 h i
l’última sortida és a les 06.18 h.

Lluís Companys, la plaça de la Generalitat, Parc Riuclar, Mas
d’en Sevil, l'Albada, la Floresta i finalitza el seu trajecte
quinze minuts més tard a la zona d'oci de les Gavarres
Nord. L'itinerari de tornada des de les Gavarres comença a
les 23.47 h, i finalitza el recorregut dotze minuts més tard,
a la plaça Imperial Tàrraco.
El fet que sigui un itinerari curt i la freqüència de pas no
superi els cinc minuts entre parades es deu al fet que es
pretén conscienciar el públic, sobretot jove, que acostuma
a anar als centres d'oci, o els treballadors de la zona, perquè agafin el transport públic, concretament el bus nocturn L-79. L’última sortida des de Tarragona és a les 05.42 h
i des de les Gavarres, a les 05.58 h.
Des del passat més de març, l'Empresa Municipal de
Transports negociava amb els Cines Oscars i amb el centre
d'oci Divertiland, per poder fer arribar un nou servei nocturn d'autobusos fins al complex comercial, dintre de la
campanya iniciada conjuntament per l'EMT i per la direcció
del centre d'oci per potenciar el transport públic.

L-88 i L-21
Les Gavarres: L-79
Per altra banda, i tal com havia anunciat el president de
l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona, Carles
Castillo, també es posa en marxa una nova línia nocturna
que connecta les Gavarres Nord amb el centre de la ciutat.
Aquesta línia inicia el seu recorregut a la plaça Imperial
Tàrraco a les 23.35 h, hora de la primera sortida. Passa per

L'EMT també ha ampliat el seu servei nocturn donant
cobertura a la zona de la Vall de l'Arrabassada i Salvador
Espriu. Amb inici a la plaça Imperial Tàrraco, el servei de la
línia 88 s'engega a les 23.40 h i acaba a Salvador Espriu a les
23.53 h, passant per Pau Casals, Sant Francesc, Rambla
Vella, Pilats, Sant Antoni, Diputació, Camí de la Cuixa,
Mozzart, Santa Tecla - Llevant, Vall de l'Arrabassada i

9

revistaEMTjuliol

31/7/09

12:28

Página 10

11

Reportatge

Actualitat

TGNit

La T-12 comença al setembre
per a infants de 4 a 12 anys

Salvador Espriu, en un recorregut de poc més de vint minuts.
L'última sortida des d'Imperial Tàrraco és a les 05.45 h, mentre que el servei de tornada a Tarragona des de Salvador
Espriu s'inicia a les 23.56 h i finalitza a les sis del matí.

Modificacions recorreguts L-12 i L-13

Fins ara, el servei de bus nocturn tenia dues línies principals: la línia 13, que va des de la Canonja fins a Ponent i
l'Arrabassada i l'altra línia i la 12, que enllaça Sant Salvador
i Sant Pere i Sant Pau amb la Part Baixa.
La nova línia 21 que connecta la plaça dels Carros i el passeig
A partir de juliol, l'inici del trajecte de la línia 12 es fa a parde les Palmeres, tot passant per Imperial Tàrraco, també va
tir de les 22.43 h des de la plaça Imperial Tàrraco, passant
iniciar el seu servei al juliol. Es tracta d'una proposta feta
per Pau Casals, l'avinguda Catalunya, Sant Pere i Sant Pau,
pels locals d'oci nocturn de la zona, juntament amb la plataPaïsos Catalans, Sant Ramon i les Botigues, finalitzant el
forma NitsQ. En onze minuts, aproximadament, el nou servei
seu servei a les 06.15 h, horari de l’última sortida. El recouneix la plaça dels Carros, el carrer Prim, el Fòrum, Prat de la
rregut de tornada s’engega a
Riba, la plaça Imperial Tàrraco,
les 23.05 h i finalitza a les
Pau Casals, Sant Francesc, la
05.09 h.
Rambla Vella i el passeig de les
La línia 13 també ha modifiPalmeres, un servei que uneix la
“Totes les línies funcionen les nits de
cat recorregut i horaris, inizona de la plaça de la Font amb
dijous, divendres i dissabte en un
ciant el seu itinerari des de la
la del Port Esportiu d’una forma
plaça Imperial Tàrraco a parràpida.
horari que va des de les 22.40 h fins a
tir de les 00.15 h i acabant a
La plataforma NitsQ està integrales 6.30 h., just abans que es reprenles 06.15h del matí.
da per l'Ajuntament de Tarragona i representants de les entitats
gui la línia de dia”.
Per a més informació sobre
Som. Nit de la Creu Roja i de la
itineraris i canvis d'horaris
Universitat Rovira i Virgili, memd'aquestes línies i la resta de
bres dels cossos de seguretat i
serveis nocturns, a partir d'agost l'EMT inicia una campapropietaris dels locals d'oci de la ciutat per promoure la connya informativa als mitjans de comunicació de Tarragona.
vivència entre el descans veïnal i la diversió nocturna,
Tot i així, aquest reportatge també acompanya els horaris
fomentant els serveis de transports públics.
complets de les línies.
Les línies funcionen les nits de dijous, divendres i dissabte
en un horari que va des de les 22.40 h fins a les 6.30 h, just
abans que es reprengui la línia de dia.
El servei de bus nocturn de la capital del Camp de
Tarragona va començar a funcionar al maig de 2008, i en el
seu primer any el servei ha donat un benefici de més de
69.490 euros.

Tots els viatges entre els municipis integrats del Camp de Tarragona seran gratuïts

A partir del 14 de setembre els infants fins als 12 anys
podran viajar de franc amb transport públic gràcies a la
nova targeta T-12.
Seran gratuïts els desplaçaments, per una zona, del sistema tarifari integrat del Camp de Tarragona, que inclou els
viatges entre Tarragona i Reus o amb altres municipis com
ara Salou, Cambrils o Torredembarra.
Les sol·licituds es podran presentar a partir del 31 d'agost
al centre d'atenció al client (CAC) de l'estació d'autobusos
o bé als ajuntaments dels municipis implicats.

La T-12 tindrà un cost únic d'emissió i gestió de 35 euros i
una validesa de 16 mesos i serà personalitzada amb nom i
cognoms i el DNI de cadascun dels usuaris. Es podran beneficiar els nens d'aquestes edats inclosos en els 131 municipis integrats de la zona.
Un cop realitzats aquests tràmits el titular rebrà la targeta
amb el títol carregat de forma immediata -si s'ha fet la
sol·licitud de forma presencial al CAC-, o bé la rebrà al seu
domicili uns dies després. El secretari de Mobilitat de la
Generalitat, Manel Nadal, ha explicat que amb el nou títol
es busca fidelitzar els joves en l'ús del transport públic.
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Actualitat
Èxit de participació de la
Fira d'Educació per la Mobilitat
Més de 15.000 escolars van participar en algunes de les activitats preparades, on es va
repartir marxandatge de l'EMT

Durant la passada edició de la 2a Fira d'Educació per a la
Mobilitat Segura, organitzada del 3 al 7 de juny, l'Empresa
Municipal va estar present participant juntament amb els
centres escolars de Tarragona, Reus, Torredembarra,
Altafulla i Cambrils, en l'organització de diversos tallers.
La fira d'enguany ha aconseguit arribar a més del doble
d'assistents que l'any anterior, quan 7.600 persones van
interessar-se per la iniciativa. Entre les activitats organitzades destaca el Road Show, un espectacle multimèdia organitzat conjuntament per Mutual de Conductors, en què els
joves d'entre 16 i 24 anys van poder veure dramatitzacions
sobre els accidents de trànsit. Al voltant de 700 estudiants
van participar , un fet que el president de l'EMT i regidor de
Mobilitat, Carles Castillo, va destacar pel seu valor per
“remoure conciències”.
El Road Show, juntament amb les activitats dels escolars
realitzades per la Guàrdia Urbana de Tarragona, converteixen la ciutat en un “referent en matèria de seguretat viària”.
De fet, la Guàrdia Urbana preveu la construcció d'un parc
d'educació viària a prop de la nova comissaria del cos, on es
podrien fer classes pràctiques de bicicletes i ciclomotor.
Durant les jornades l'Empresa Municipal de Transport va
repartir diferent material corporatiu com ara pales de platja o cilindres amb llapis de l'EMT entre els escolars que participaven a les activitats.
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Actualitat
Targeta T20 /60

L'EMT amplia la caducitat
dels abonaments
20/60 i 30/50

El transport públic de Tarragona experimenta un increment moderat, en contra de la tendència de
la resta de ciutats, on les xarxes de busos urbans han perdut un 10% de viatgers
L'Empresa Municipal de Transports ha decidit incrementar
la caducitat dels seus títols de viatge 20/60 i 30/50, abonaments que engloben més del 40% dels viatges fins al mes
de maig. La targeta 20/60 va comptabilitzar 215.200 viatges
entre l'abril i el maig i la 30/50 quasi 108.000.
Les targetes recarregables 20/60 ja tenen una caducitat de
90 dies, mentre que els títols de cartró, en el moment de
l'adquisició, tindran una validesa de 60 dies, però en cas
que caduquin i quedin viatges per fer, es pot sol·licitar una
única ampliació a 90 dies al CAC de l'Estació d'Autobusos o
a la caseta de Colom.
D’altra banda, el títol 30/50 s’amplia fins als 45 dies a partir
de la propera recàrrega.

Carles Castillo, president de l'empresa de transports, ha
manifestat que l'objectiu d'aquesta mesura ha estat “fercomplir les exigències ciutadanes i mantenir el foment del
transport públic”.
Pel que fa a les xifres d'utilització de transport públic a
Tarragona, Castillo afirma que estan experimentant un
“increment moderat”, en contra de la tendència de la resta
de ciutats de l'Estat on, fins a l'abril, s'havia registrat un descens mitjà del 10% en l'ús del transport públic urbà, segons
dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Per aquest motiu,
el president de la EMT és optimista respecte de les xifres de
viatges de l'empresa de cara a finalitzar el 2009, i creu que
“se superaran els deu milions de 2008”.

Carles Castillo, president de l'empresa de
transports, ha manifestat que l'objectiu
d'aquesta mesura ha
estat ”fer complir les
exigències ciutadanes i
mantenir el foment del
transport públic”.

L'Ajuntament modifica el seu
web, que permet l'accés cap el
portal de l'EMT
L'empresa de transports tindrà nou portal a
finals d'any

Des de juliol, l'Ajuntament de Tarragona disposa de nou
web municipal, més proper al ciutadà, amb un nou disseny senzill i modern, pensat per facilitar l'accés a la informació que ofereixen els organismes municipals. El nou
web (www.tarragona.cat) millora i estructura els continguts al voltant de quatre grans blocs: Ciutat, Som patrimoni, Ajuntament i Serveis municipals.
El nou web municipal permet redireccionar l'usuari cap als
continguts, serveis i horaris del portal de l'Empresa
Municipal de Transports de Tarragona, a través del link
Transports, que es troba al bloc Ciutat. Aquest web també
està pendent de transformació i es preveu que abans que
acabi l'any, l'EMT disposarà d'una pàgina web molt més
dinàmica i moderna, que permetrà la visualització molt
més efectiva de tota la informació.
El nou portal de l'Ajuntament de Tarragona compleix amb
tots els requisits d'accessibilitat per a personaes amb discapacitat i ha estat elaborat gràcies a un procés participatiu on s'ha comptat amb l'opinió de 284 ciutadans.

Bus gratuït per
Santa Tecla
Per segon any consecutiu, l'Empresa Municipal de
Transports participa activament en la promoció del transport públic durant la Diada de la Mobilitat que, a
Tarragona, coincideix amb les festes grans de Santa Tecla,
i que se celebrarà del 22 al 29 de setembre. Per aquest
motiu, l'empresa ha disposat que durant el dia gran de les
festes, el 23 de setembre, les línies de busos urbans de la
ciutat seran gratuïtes.

Targeta T30 /50

T20/60 - T30/50

Es preveu que la participació dels usuaris torni a ser exemplar. L'any passat, més de 10.000 persones van pujar als
busos gratuïts durant la jornada de Santa Tecla, un 15%
més de viatgers que un dia festiu normal.
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La contra
Tecla't Magi'c triarà els seus nous
membres a l’octubre

Passatemps

El grup de dansa del Club dels Tarraconins convoca un càsting els propers 6 i 7 d'octubre al centre cívic Sant Pere i
Sant Pau. El càsting està obert a tots els joves de Tarragona
i l’objectiu del grup és promoure la dansa, generar material
gràfic i audiovisual del Club i donar una imatge jove, professional i fresca del Club dels Tarraconins.
Un any després de l'entrada en funcionament, el grup
Tecla't Magi'c es renovarà gràcies a un càsting que tindrà
lloc el 6 i 7 d’octubre, a partir de les 6 de la tarda, al qual
poden optar nens i joves d'entre 7 i 17 anys, amb habilitats
per ballar encara que no tinguin experiència prèvia. Els
nens hauran de preparar una peça d'un minut i, una vegada passat el primer tall, els seleccionats hauran de ballar
una coreografia comuna i una altra improvisada.
Aquesta serà la segona edició del càsting després que els
joves que formen part del grup actual hagin aconseguit
l’objectiu d’ampliar la imatge del Club i popularitzar les
seves cançons.
Actualment el Club dels Tarraconins compta amb prop de
sis mil socis.

