
                                                                                                                             
  

Nota de Premsa 
 

La nova targeta amb vint viatges mensuals gratuïts 
en transport públic per a la gent gran de Salt arriba 
a 987 persones 
 

Aquesta dada suposa un increment del 14% respecte a l’any anterior 
 

L’Ajuntament de Salt ha doblat el nombre de viatges gratuïts, passant de deu a vint 
 

La targeta de l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat) permet desplaçar-se per totes les 

línies de l’àrea urbana de Girona 

 

La nova targeta amb 20 viatges mensuals gratuïts en transport públic per a la gent gran de 

Salt ha rebut molt bona acceptació i, a hores d’ara, ja hi ha 987 persones que s’han sumat a 

la iniciativa. Durant el darrer any l’Ajuntament de Salt ha doblat el nombre de viatges que 

inclou aquest títol de l’ATM (Autoritat Territorial de la Mobilitat), passant de deu a vint. 

 

La targeta per a la gent gran de Salt (majors de 70 anys) permet desplaçar-se per totes les 

línies de l’àrea urbana de Girona i tal com explica la regidora de la Gent Gran de 

l’Ajuntament de Salt, Isabel Alberch, “doblant el nombre de viatges gratuïts facilitem 

encara més els desplaçaments de la gent gran del municipi i la bona rebuda que té la 

targeta ens demostra que aquest és el camí. N’estem molt satisfets i continuarem 

treballant en aquesta línia”. L’èxit de la proposta ha provocat que enguany se n’han 

sol·licitat un 14% més que l’any passat, passant de 862 a les 987. 

 

Tothom que hagi demanat la targeta la pot recollir al Centre de Recursos de la Gent Gran de 

Salt (plaça de la Vila s/n), els dilluns i els dijous de 10.00 a 14.00 hores. Per sol·licitar-la es 

pot en el mateix punt i horari o telemàticament a través de la seu electrònica situada a la 

web de l’Ajuntament de Salt. 

 

La targeta de viatges gratuïts per a la gent gran forma part de l’aposta per la mobilitat 

sostenible i l’ús del transport públic que s’impulsa des de l’Ajuntament de Salt. Aquesta línia 

de treball inclou altres col·lectius com els joves que, en aquest cas, poden gaudir de la T-

MES, amb una bonificació del 40% i que permet fer viatges il·limitats durant 30 dies, i la T-

12, un títol de transport  gratuït per a nens i nenes de 4 a 12 anys que permet utilitzar 

il·limitadament els serveis de transport públic integrats dins la zona tarifària del municipi on 

tingui la residència el titular de la targeta.  

 


