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Auditories per la mobilitat als
polígons de Santpedor i Sant
Fruitós
A través del projecte europeu Travel Plan Plus, el Consell vol proposar alternatives a l'ús
individual del vehicle privat i contribuir a pal·liar el dèficit de transport públic en
polígons

Tècnics del projecte Travel Plan Plus durant una visita a l'empresa Tecniacero. Catpress

El Consell Comarcal del Bages està duent a terme una campanya d'auditories de mobilitat a les
principals empreses dels polígons industrials de Santpedor i Sant Fruitós de Bages, en el marc del
programa europeu Travel Plan Plus, per dissenyar i promoure millores concretes de mobilitat que
podrien implementar-se a curt i mig termini. Les mesures previstes plantegen alternatives a l'ús
individual del vehicle privat per accedir als polígons mitjançant la millora de transport públic, la
millora dels itineraris per a bicicletes i vianants, l'adopció de sistemes flexibles de transport
col·lectiu com el taxi compartit o vanpooling (furgonetes compartides), o la bonificació de bones
pràctiques com el cotxe compartit.
Amb aquesta campanya d'auditories, l'ens comarcal avalua les dificultats de mobilitat dels
treballadors, comprova l'eficàcia de les mesures que pren l'empresa, i recull les dades necessàries
per a promoure diferents actuacions i millores, ja siguin a nivell de cada companyia o
col·lectives, com la creació d'un bus de polígon del qual es podrien beneficiar diverses empreses
d'un mateix àmbit geogràfic.
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La campanya d'auditories s'ha dut a terme a les empreses de més de 50 treballadors, que en les

properes setmanes rebran els informes d'auditoria, que inclouen propostes concretes de millora
de la mobilitat. D'entrada, s'han realitzat auditories en 18 empreses, les que tenen més
treballadors, però el projecte té un abast més ampli i preveu que les empreses més petites
també es puguin beneficiar de les mesures col·lectives que s'implementin.
El Consell Comarcal del Bages participa des del novembre de 2008 com a entitat sòcia del
projecte europeu Travel Plan Plus, que té com a objectiu principal crear una plataforma per a la
gestió i millora de la mobilitat als polígons de Santpedor i Sant Fruitós. La presència de socis
transnacionals (Anglaterra, Suècia, Hongria i Holanda) fa possible l'intercanvi d'experiències,
coneixements i bones pràctiques.

naciodigital.cat/…/imprimir.php?secci…

2/3

