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El transport urbà de Terrassa
arriba al rècord de 14
milions de viatges anuals

El servei públic d’autobusos urbans, que gestiona l’empresa mixta Transports Municipals d’Egara SA (TMESA), segueix incrementant el nombre d’usuaris. Segons l’anàlisi
realitzat per l’empresa, el nombre de viatgers ha tingut durant 2019 un increment del
5,33% respecte a l’any anterior. Aquest augment ha vingut determinat per diferents
factors, com l’augment de la freqüència horària, la incorporació de vehicles nous, la
creació de la T-Hospital o bé, el fet que actualment, el 98% dels terrassencs tinguin
una parada de bus urbà a menys de 4 minuts caminant de casa.

E

l nombre de viatgers transportats
l’any 2019 és de gairebé 14 milions,
xifra que suposa un rècord anual i
un increment del 5,33% respecte
l’any anterior. En referència als viatgers
que es desplacen en autobús urbà en un
dia feiner, la mitjana és de 53.400 persones al dia.
La tinenta d’alcalde de l’àrea de Territori
i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, explica
com aquest increment d’usuaris s’ha pogut assolir, entre d’altres accions, per la
incorporació de 10 vehicles híbrids nous
al 2019, fet que ha permès un augment en
la freqüència de pas d’algunes línies. Actualment, el 24% dels d’autobusos urbans a
Terrassa són vehicles híbrids. L’objectiu és
anar renovant la flota amb aquest tipus de
vehicles menys contaminants i menys sorollosos. Està previst que a l’estiu entrin en

funcionament 5 més de nous.
D’altra banda, també ha estat un factor
clau l’ampliació de les franges horàries a
totes les línies de la xarxa d’autobusos,
que aconsegueixen cobrir necessitats de
mobilitat més àmplies i adequades als
usuaris.

una mitjana de

53.400 persones
al dia es desplacen
en autobús urbà,
en un dia feiner

15 línies de bus urbà
Transports Municipals d’Egara SA
(TMESA), l’empresa operadora del
transport urbà a Terrassa, ofereix un
servei que compta amb un total de 16
línies, 12 de les quals són regulars (L1,

L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, LH, L12)
i 4 d’especials: la línia especial Mercadal (L14), el BusDnit (L16), el Bus Països
Catalans – Estació Est (L17 Terrassa Plaça) i la línia específica per al transport
de persones amb mobilitat reduïda que
formin part de centres d’integració social o laboral com ara La Pineda, Fupar
o Prodis. D’aquesta manera, s’aconsegueix que el 98% de la població tingui
una parada de bus urbà a menys de 4
minuts caminant de casa.
Cal destacar que, segons l’estudi realitzat per TMESA, les línies que han transportat més usuaris han estat, per aquest
ordre: la L1, la L3, la L8 i la L9, amb més
d’1,7 milions de viatgers cadascuna;
mentre que les línies L2, L4 i L5 han registrat una mitjana de 1,2 milions de desplaçaments, respectivament.

Títols de transport
La població disposa d’un bitllet senzill amb
un preu d’ 1.45€ el trajecte i el bitllet es pot
comprar des del mateix autobús.
A més, a mitjans de desembre es va posar
en marxa la nova T-Hospital, el títol de
transport unipersonal que permet utilitzar
els serveis d’autobusos urbans de Terrassa
per accedir a l’Hospital de forma il·limitada.
Per poder accedir a aquest títol de transport, l’usuari ha d’estar empadronat a Terrassa, no pot ser beneficiari de la T-Blanca
o T-16, i ha d’abonar la quantitat d’1€ per
poder donar-se d’alta.
La targeta T-Blanca està destinada a per-

TMESA és l’operadora del transport urbà a Terrassa

la flota d’autobusos
de Terrassa ja té un

24% de vehicles híbrids,
i és previst que a l’estiu
s’incrementi encara més
sones de col·lectius vulnerables com la
gent gran i les persones amb discapacitat que estan per sota d’un determinat
nivell d’ingressos. La targeta permet als
seus usuaris utilitzar de forma il·limitada
els autobusos urbans de Terrassa pagant
anualment entre 5 i 20€, depenent dels
ingressos del titular.

D’altra banda, un altre títol que garanteix
un estalvi econòmic per a la població és
la T-25, amb un preu de 18,10€ i, destinada a persones que utilitzen l’autobús
amb freqüència. Es poden fer 25 viatges i
existeix la possibilitat de fer una correspondència amb una altra línia.

5.900 expedicions de la T-Hospital,
en el seu primer mes

S

egons les dades facilitades pel Servei de Mobilitat i TMESA, la nova
T-Hospital a dia d’avui ha aconseguit emetre 10.224 targetes,
5.900 de les quals en el seu primer mes.
El títol té com a objectiu promoure i prioritzar l’ús del transport públic de manera
quotidiana en els desplaçaments urbans
entre la ciutadania.
Un 50,6% de les sol·licituds d’aquesta
targeta han estat fetes per dones, i un
49,4% per homes.
La implantació de la T-Hospital a la ciutat,
forma part dels canvis de mobilitat intro-

duïts amb la implantació de l’anomenada «Revolució Verda», que, entre altres
objectius, vol promoure i prioritzar l’ús
del transport públic de manera quotidiana en els desplaçaments urbans entre la
ciutadania.
D’aquesta manera, es fa un altre pas per
seguir fomentant la Zona de Baixes Emissions i la millora de la qualitat de l’aire,
amb una disminució del consum energètic
i també de les emissions de NO2. Aquestes mesures estan recollides al Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire 2015-2020, i
al Pla de Mobilitat de Terrassa 2016-2021.
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El 98% dels terrassencs tenen una parada de bus
a menys de 4 minuts de casa

Entrevista a

Jordi Ballart
alcalde de Terrassa
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«Volem reduir un
12% el trànsit i que
l’àrea de vianants
passi a tenir el doble
de superfície»
Jordi Ballart és l’actual alcalde de Terrassa (Vallès Occidental), després d’haver guanyat
les darreres eleccions municipals amb el partit de nova creació Tot per Terrassa (TxT).
Anteriorment, entre 2012 i 2017, també va ser alcalde pel PSC. En aquest mandat,
s’ha proposat fer la «Revolució verda», impulsant un nou model de ciutat que prioritza el vianant per davant del vehicle privat.
Alcalde, Terrassa està immersa en un
model de canvi, sota el paraigües de «La
revolució verda» que impulsa l’Ajuntament. Quin paper hi juga la mobilitat en
aquesta revolució?
Hi juga un paper clau. La revolució verda
que estem impulsant treballa en un nou
model de ciutat, amb menys contaminació, menys soroll i menys cotxes, i centrat
en el benestar i la qualitat de vida de les
persones, a tots els barris. En aquest sentit,
l’Ajuntament està fent un clar esforç per
millorar diversos aspectes de la mobilitat,
per potenciar el transport públic i anar reduint notablement l’ús del vehicle privat.
Quins són els principals objectius que
s’han marcat per aquest mandat?
Actualment a Terrassa el 50% dels desplaçaments es fan a peu, mentre que l’espai

«hem optat

perquè el nou
contracte de

transport urbà sigui

en forma de concessió,
després de valorar
totes les opcions i
tenint en compte
l’informe de l’AMTU»
per a vianants només arriba al 30%. És per
això que els canvis més evidents seran en
la viananització de bona part dels carrers
del centre de la ciutat per tal de fer créixer
l’espai per a les persones i reduir l’espai

pels cotxes. L’objectiu més concret per
aquest any 2020 és que l’àrea de vianants
actual passi a tenir el doble de superfície.
Paral·lelament, volem reduir un 12% el
trànsit. És a dir, que cadascú de nosaltres
aconsegueixi reduir en un 12% l’ús de l’automòbil: de cada 10 trajectes, n’hem de
reduir 1 o 2, i fer-ho de manera molt conscient. Creiem que és factible, especialment
en els desplaçaments dins de la ciutat.
Són canvis complicats, que afecten el dia
a dia de la ciutadania.
Efectivament. Som conscients que no serà
fàcil, però estem convençuts que l’objectiu
final beneficiarà a tots els ciutadans i ciutadanes de Terrassa. Per això, els demanem
comprensió i paciència, poc a poc haurem
de canviar els nostres hàbits, no sols als carrers del centre sinó també a tots els barris.

Des de l’Ajuntament, per quin model
aposten de gestió del transport urbà?
Actualment tenim el servei prorrogat
fins el 31 de desembre de 2020. Però,
després de valorar totes les opcions, el
govern municipal ha optat perquè el nou
contracte de servei de transport d’autobús a Terrassa sigui en forma de concessió. Hem pres la decisió tenint en compte
l’informe de l’AMTU i després d’estudiar
els diferents aspectes econòmics, jurídics i
organitzatius. En el context econòmic i de
limitacions pressupostàries actual, l’opció
més favorable i adequada per a la ciutat i
per a l’Ajuntament és la gestió indirecta a
través d’una empresa concessionària amb
transferència del risc operacional i propietat dels mitjans.
Això ens garanteix menors fluctuacions
en l’aportació municipal, ja que es fixa un
preu de sortida i s’adjudica per un període
de 10 anys. També ens assegura una major
flexibilitat per adaptar i renovar la flota, i
la propietat privada dels vehicles comporta
que aquestes inversions no computin dins
el balanç públic de l’Ajuntament.

En el seu programa de govern també
destaquen la importància de garantir
una bona intermodalitat entre els diversos transports.
Sí, volem que cada vegada sigui més fàcil
i còmode poder combinar l’autobús amb
el tren o inclús amb la bicicleta, el patinet
i altres modalitats de transport individual. En aquest sentit, fa anys que vam
reajustar el servei d’autobús per facilitar
la intermodalitat amb el tren i també hem
instal·lat dos nous aparcaments de bicis
tancats – el BiciBox - per facilitar la combinació de bicicleta i tren.

«que estiguem
a la zona 3 és un

greuge per a les

persones usuàries
del transport públic
que venen o van
des de Terrassa»

Terrassa reclama des de fa temps situar-se
a la zona tarifària 2 de la ATM... Creu que
és un handicap important que la ciutat
estigui situada a la tercera zona?
Des de que el 2001 es va situar Terrassa en
la zona tarifària 3 del sistema de corones
heretat de Renfe, la reivindicació de canvi
de zona ha estat insistent i constant per
part de l’Ajuntament.
Sabem que la Generalitat té previst implantar la T-Mobilitat, però aquest títol tampoc
resoldrà el greuge, almenys fins a la segona fase de l’aplicació – en el que s’aplicarà
el canvi en el sistema de corones - que encara no té calendarització.
Penso que és un clar greuge per les persones usuàries que venen o van des de Terrassa. Gairebé que hem llançat la tovallola.
Hem fet moltes trobades des de fa anys
amb l’ATM [Autoritat del Transport Metropolità], amb el govern de la Generalitat,
i amb el tema tarifari no ens n’hem sortit
mai. També és una de les principals qüestions que tractem a la comissió bilateral que
tenim amb la Generalitat.
Pel que fa al foment de l’ús de la bicicleta, quins projectes té previstos?
La idea és alinear-nos als objectius marcats per la Generalitat que vol augmen-

tar la mobilitat en bici un 8% del total de
la mobilitat a Catalunya. La bicicleta i els
VMP (vehicles de mobilitat personal) són
fonamentals en la mobilitat del futur i són
alternatives reals als cotxes.
De fet, l’ús de vehicles de mobilitat personal està creixent exponencialment.
Tenen previst regular-lo?
El boom en l’ús de vehicles de mobilitat
personal ens ha obligat a actuar de manera ràpida, per això els serveis de Mobilitat fa mesos que treballen en la nova
ordenança municipal sobre VMP. I és que
actualment hi ha un buit normatiu, ja que
la Direcció General de Trànsit (DGT) no
assimila els vehicles VMP a la figura del
vianant - no es poden usar en voreres i espais reservats per als vianants-, però tampoc els cataloga com a vehicles a motor.
Amb la nova normativa, l’Ajuntament vol
regular la circulació a la ciutat d’aquests
vehicles i així donar resposta al neguit
ciutadà que ha generat l’aparició d’aquest
nou model de transport.
Terrassa és pionera en la creació d’un nou
títol, la T-Hospital. Com ha funcionat?
Sí, aquest era un dels primers compromisos que vam voler assumir com a govern
municipal i n’estem molt orgullosos ja que
la nova targeta ha tingut molt bona acollida ciutadana, pensem que ha donat resposta a una necessitat real. A més, hem
utilitzat una solució tecnològica innovadora, una targeta sense contacte que ja
ens prepara per la futura implantació de
la T-Mobilitat. Amb la T-Hospital, l’Ajuntament fa una clara aposta pel transport
públic i per una ciutat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
És possible lluitar contra el canvi climàtic des de Terrassa?
N’estic convençut. Amb els canvis que hem
posat en marxa des de setembre, ja hem
notat alguns resultats positius en la reducció del trànsit, la contaminació i el soroll.
És un èxit col·lectiu, perquè l’hem aconseguit entre tots i totes, perquè mica a mica
anem prenent consciència que això de
l’emergència climàtica és molt greu i molt
seriós i que hem de fer, sí o sí, una sèrie de
canvis en profunditat en la nostra manera
de moure’ns.
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El servei d’autobusos urbans probablement haurà d’assumir un increment de
viatgers amb aquests canvis. Com els
afrontaran?
El servei d’autobusos a Terrassa, gestionat
per l’empresa TMESA, és un dels serveis
més ben valorats per la ciutadania. Així
ens ho indica el baròmetre de la ciutat,
l’índex de satisfacció dels usuaris del bus
que elaborem anualment i també el fet
que any rere any el nombre de viatges
creix. Aquest 2019 els autobusos han
transportat gairebé 14 milions de viatgers,
el que suposa un increment del 5,33%
respecte les dades de 2018. Són dades
positives que creiem que s’han pogut
assolir gràcies a l’esforç que hem fet per
anar millorant el servei, per exemple amb
l’adquisició de 10 vehicles nous híbrids,
que ens han permès baixar l’edat mitjana
de la flota i millorar les freqüències de pas
d’algunes línies, ampliant els horaris. Des
del passat mes de juny, gairebé mig milió
de persones més han començat a utilitzar
l’autobús gràcies a aquestes noves franges horàries. Els propers anys, seguirem
dotant la flota amb nous vehicles híbrids
i adaptant el servei a les necessitats ciutadanes.
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93 anys d’història del
bus urbà de Terrassa
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA S.A (TMESA), empresa mixta participada majoritàriament pel grup Avanza però també per l’Ajuntament de Terrassa, és l’encarregada de gestionar el servei de transport públic urbà de la ciutat des del 1989, tot i que no va ser fins el
2003 que es va integrar al sistema tarifari integrat de l’ATM. Abans de TMESA, hi va haver
un seguit d’operadores i concessions que van ajudar a fer créixer la demanda d’usuaris de
l‘autobús a la ciutat.

V

a ser el 1927 quan l’Ajuntament de
Terrassa va concedir a José Prats
Ferrer l’explotació de dues de les
línies més cèntriques. Dos anys més
tard, en el municipi hi funcionava el servei de
transport urbà gestionat per l’empresa Valentí Gibert, coneguda amb el nom comercial
Autobuses de Tarrasa, la qual donava servei
de mobilitat a partir d’autobusos grocs que
facilitaven el desplaçament dels ciutadans.
Durant la Guerra Civil el servei va quedar requisat, fins que el 1939 va tornar a posar-se
en marxa gràcies al Comitè Obrer de CNT.
El 1952 es van començar a realitzar dos
línies de circumval·lació en el Servei Urbà
de Terrasa.

És al 1965 quan TUTSA (Transportes Urbanos Tarrasa S.A.), fundada pel Sr. Romagosa, comença a oferir els seus serveis,
substituint l’anterior empresa.
El 1989 Transports Municipals d’Egara, S.A
(TMESA) s’estrena com operadora del servei urbà de Terrassa el qual, aquell mateix
any va començar a oferir un nou servei. Al
1990 l’empresa transportava 7.000.000
viatgers.
L’any 2000 a Terrassa hi va haver una
remodelació de gran part de les línies. I
el 2003 TMESA s’integra en el sistema tarifari integrat (STI) de l’ATM, superant els
10.000.000 viatgers aquell any, fins arribar
als 14.000.000 actuals.

TMESA, avui
Actualment, TMESA és una empresa mixta
que pertany en un 80% a Avanza by Mobility ADO, una companyia multinacional
especialitzada en mobilitat global, i en un
20% a l’Ajuntament de Terrassa.
L’objectiu de TMESA és millorar la qualitat
de vida dels ciutadans, mitjançant la mobilitat i aportant solucions integrals mitjançant
la prestació d’un servei de qualitat, fiable,
accessible, segur i respectuós amb el medi
ambient.
Actualment, segons les dades de l’últim any, TMESA transporta anualment 13.992.585 viatgers, en un flota
de 67 autobusos i realitzant 2.800.000
quilòmetres anuals.

Bateig de la nova flota de busos, 1965 > Fotos Francino. Arxiu Municipal de Terrassa.

Inauguració de la nova
flota d’autobusos, 1965

Evolució de viatgers
2006-2019
Amb el pas dels anys el transport urbà
de Terrassa, ha anat fent-se cada vegada
més present a la ciutat i, bona prova d’això és l’augment progressiu en el nombre
de passatgers transportats. Exceptuant el període entre2012 i el 2016, amb
pujades i baixades fluctuants, tot i que
sempre es va seguir mantenint en una
mitjana per sobre dels 42.000 viatgers
diaris, és el 2019 quan arriba al seu màxim, amb més de 49.309 viatgers transportats, és a dir, de 17.000 viatgers més
cada dia que fa 13 anys.

Any

Mitjana diària de viatgers

Increment (%)

2006

32.280

2007

39.449

3,1%

2008

39.833

1,0%

2009

41.061

3,1%

2010

42.988

4,7%

2011

43.804

1,9%

2012

43.537

-0,6%

2013

42.906

-1,4%

2014

43.093

0,4%

2015

43.969

2,0%

2016

43.640

-0,7%

2017

45.341

3,9%

2018

47.727

5,3%

2019

49.309

3,3%
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> Fotos Francino. Arxiu Municipal de Terrassa.

La Revolució Verda arriba a Terrassa

A

mb l’objectiu de fer de Terrassa
una ciutat ordenada, còmoda,
verda, i on la qualitat de l’aire
sigui millor, l’Ajuntament durà
a terme una sèrie d’accions que, entre
d’altres, duplicaran l’espai destinat als
vianants. És l’anomenada «Revolució
verda», un nou model de ciutat basat en
la millora de la qualitat de vida, on es prioritza el benestar de les persones i on hi ha
grans oportunitats de progrés econòmic.
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Les actuacions iniciades al 2019 i les que es
faran al llarg del 2020, i que estan incloses
en el Pla de Mobilitat 2016-21, inclouen
la vianalització de carrers, el foment del
transport públic i la millora de la xarxa
ciclable, tot promovent energies netes i
sostenibles. D’aquesta manera, es configura una ciutat on els carrers tindran
de preferència al vianant, facilitant els
trajectes en bicicleta i fomentant l’ús del
transport públic. Una ciutat amb canvis
importants, que té com a objectiu promoure entre la població de Terrassa un canvi
en els costums, posant especial èmfasi en
el foment de la salut: aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones.
L’Ajuntament s’ha marcat l’objectiu de reduir un 12% la mobilitat en vehicle privat al
2021 respecte del 2016, pel que demana
a la seva ciutadania canviar entre un o dos
de cada 10 desplaçaments que fan en cotxe, en favor de la mobilitat activa o
en transport públic.

Vianització de la ciutat

Zona de Baixes Emissions

El reequilibri de l’espai públic a la ciutat per
donar-li més espai al vianant és una de les
mesures més destacades de la campanya i
preveu que al llarg del 2020 es creïn noves
zones de vianants que facilitin el desplaçament a peu i el facin més agradable.

Així mateix, pel que fa a la mobilitat, un dels objectius principals és
la implantació de la Zona de Baixes
Emissions, una mesura que permetrà disminuir l’accidentalitat, el soroll
i el consum energètic, i alhora també
aconseguirà millorar la qualitat ambiental i l’habitalitat dels carrers.

L’ampliació de les àrees destinades als
vianants es farà tant cap a l’est, com cap
a al sud de l’àrea de vianants Plaça Vella actual. En aquest sentit, s’incorporen
diversos àmbits nous com el Vapor Gran,
Passeig, Vapor Ventalló i Seu d’Ègara, a
més d’alguns retocs en l’àmbit Plaça Vella.
D’altra banda, també es preveu potenciar la intermodalitat entre la bicicleta i el
tren, amb la creació d’un nou aparcament
tancat per a bicicletes a la zona de l’Estació del Nord, que s’afegeix a l’existent a
l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) de Rambla d’Ègara.

Camins escolars
Els camins escolars també formen part
d’aquesta iniciativa. L’objectiu és que els
infants facin el camí de casa a l’escola a
peu, amb patinet, amb bicicleta o amb
transport públic de manera autònoma.
Actualment hi ha 10 escoles, que en col·laboració amb l’Ajuntament, han definit els
seus camins escolars.
Plànol de les noves àrees
de vianants.

La Zona de Baixes Emissions ocuparà
una superfície total de 2,4 km2 a l’àmbit central de la ciutat, on es concentren 270.000 desplaçaments diaris.
Finalment, també es preveu l’aprovació
de la nova ordenança de circulació que reduirà a 30km/h la velocitat a gran part de
les vies de la ciutat facilitant l’ús de la bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal.
Aquest nou model de ciutat, però, va
més enllà de les actuacions en transport
i mobilitat, ja que també es vol potenciar l’Anella Verda, consolidar el projecte
Terrassa Energia Intel·ligent, i potenciar
l’economia social i solidària. En definitiva,
aconseguir implementar un conjunt de
mesures per garantir la sostenibilitat i el
futur de la ciutat per als propers anys.

Bonificacions en l’impost als
vehicles elèctrics i híbrids
cotxes amb distintiu zero i, del 50% en
els vehicles amb el distintiu ECO. En el
cas de l’estacionament en zona blava les
reduccions de tarifa arriben al 90% en
el vehicles amb distintiu zero i al 50% en
els ECO. L’objectiu d’aquesta iniciativa és
incentivar la compra de vehicles menys
contaminants i més ecològics.

E

ls vehicles híbrids i elèctrics, menys
contaminants i menys sorollosos, són una opció de futur en la
mobilitat. En aquest sentit, i per tal de

fer efectiva una mobilitat més sostenible a la ciutat, l’Ajuntament aplica una
boniﬁcació en l’impost sobre vehicles
que pot arribar al 100% en el cas dels

L’Ajuntament vol establir el límit
de velocitat 30 a tota la ciutat

D’altra banda, actualment el 24% dels
autobusos urbans a Terrassa són vehicles híbrids. I l’objectiu és anar renovant
la flota amb aquest tipus de vehicles.

L’

Ajuntament de Terrassa està treballant en una nova ordenança de
mobilitat que, entre d’altres, proposa
rebaixar el límit de velocitat a 30 km/hora a
tota la ciutat, excepte a les avingudes, amb
l’objectiu de millorar la seguretat viària i facilitar la compartició de l’espai de la calçada
amb els vehicles de mobilitat personal.
Fins ara, l’Ajuntament de Terrassa diferenciava els carrers interiors com a Zones 30,
àrees de pacificació del trànsit on la velocitat màxima és de 30 km/h. Però ara vol
ampliar aquest límit de velocitat a tota la
ciutat.
Cal tenir en compte que cada dia circulen
per Terrassa més de 300.000 vehicles. La
instauració del límit de velocitat a 30 vol
aconseguir moderar el trànsit, reduir els
accidents i, potenciar la convivència i utilització d’altres mètodes de transport més
sostenibles, com per exemple, la bicicleta.
A més, amb la moderació de la velocitat
també s’aconsegueix disminuir la contaminació acústica i atmosfèrica del barri, fent
d’aquesta manera que millori la qualitat de
vida de les persones.

Actualment a Terrassa hi ha 23 zones 30 a la ciutat

En l’actualitat Terrassa te senyalitzades 23
zones 30 a la ciutat.

9 | Terrassa es mou

L’Ajuntament de Terrassa vol incentivar els vehicles menys contaminants i ecològics

A més, Terrassa disposa de tres punts
de recàrrega municipal per a vehicles
elèctrics, concretament a la plaça del
Progrés, els de Sant Leopold i els del
complex funerari municipal.

Noves propostes per incentivar
l’ús de la bicicleta a Terrassa

L

es característiques de Terrassa fan
que la major part dels itineraris que
es fan en bicicleta siguin en espais
compartits amb la resta de vehicles
motoritzats. Tanmateix, entenent que
la mobilitat en bicicleta és més justa
per motius ambientals, econòmics i de
salut, s’aposta per fomentar el seu ús i
fer les millores necessàries que permetin ampliar la seva utilització. Actualment, la ciutat disposa d’una xarxa
d’itineraris per a bicicletes de 150 km

de longitud que s’aniran ampliant en
els propers anys.

Un altra acció que s’ha fet recentment i
que pretén fomentar l’ús de la bicicleta
és la posada en marxa d’un nou aparcament tancat (T-biciBox) amb capacitat
per a 50 bicicletes i que es localitza al
costat de diferents estacions de FGC que
hi ha a la ciutat, entre elles la del Nord i
la de la Rambla d’Ègara. A més, de cara
al futur, està prevista la instal·lació de
nous aparcaments a la resta d’estacions
per facilitar la combinació d’ús de bicicleta i tren.

Algunes dades d’interès
Terrassa:

Viatgers:

70,10
220.796

13.992.585
55.500
23.700
12.900

km2 de terme municipal

habitants
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Autobús urbà:

347
16
67
54
11
2

parades de bus (197 pals de parada + 150 marquesines)

línies de bus urbà (12 de regulars + 4 d’especials)

autobusos

autobusos de 12m (15 híbrids)

autobusos articulats de 18m (1 híbrid)

microbusos

viatgers 2019

viatgers en dies feiners (darrer trimestre 2019)

viatgers en dies dissabte (darrer trimestre 2019)

viatgers en dies festius (darrer trimestre 2019)
Quilòmetres recorreguts al 2019:

2.800.000
km/anuals

10.400
km en dies feiners

5.500

km en dies dissabte

3.700
km en dies festius

Terrassa
es mou

