NOTA DE PREMSA
CIMALSA i el RACC impulsen la intermodalitat i
instal·len el primer Punt Bici de les comarques
gironines, a l’estació d’autobusos de Girona
 El Punt Bici és un espai d’accés lliure i gratuït que està equipat amb les eines
necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de
manteniment a la seva bicicleta.
 La inauguració ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas,
el president de CIMALSA, Enric Ticó, i el president del RACC, Josep Mateu.

Peu de foto: l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de CIMALSA, Enric Ticó; i el president del
RACC, Josep Mateu, han inaugurat avui el primer Punt Bici de la demarcació de Girona.

Per a més informació:
CIMALSA Premsa premsa@cimalsa.cat 617 51 06 51 (Èric López i Ribes)
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Girona, 26 de febrer de 2019 - CIMALSA i el RACC han signat un conveni que permetrà donar
millors serveis als usuaris de l'estació d'autobusos de Girona mitjançant la instal·lació d’un Punt
Bici que fomentarà la intermodalitat en el transport públic de la seva àrea d’influència.
Els Punt Bici del RACC són d’ús lliure i gratuït i estan equipats amb les eines necessàries perquè
els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a les seves bicicletes, com
inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes.
S’ubiquen en punts estratègics de les ciutats on hi ha un alt volum de trànsit de vianants, bicicletes
i altres mitjans de transport públic, i tenen l’objectiu de fomentar la intermodalitat facilitant la
mobilitat ciclista.
La instal·lació donarà servei tant als passatgers de les estacions d’autobusos i d’AVE, que reben
cada dia 15.281 passatgers de mitjana, com als veïns de la ciutat de Girona, on es calcula que
cada dia es realitzen més de 5.300 desplaçaments en bicicleta. Aquest mitjà de transport ha
crescut amb força els darrers anys afavorit per l’expansió dels carrils bici a totes les ciutats, pel
clima suau del país i per la creixent voluntat de moure’s d’una manera sana i respectuosa amb el
medi ambient.
En el transcurs de l’acte inaugural, el president de CIMALSA, Enric Ticó, ha exposat que “el
conveni, que tindrà una durada de 5 anys, s’ha impulsat amb l’objectiu de millorar el transport i la
mobilitat sostenible dels gironins i dels usuaris de l’estació d’autobusos, i consisteix en la cessió
d’ús per part de CIMALSA d’un espai a l’Estació d’Autobusos de Girona per a la instal·lació d’una
infraestructura d’autoreparació de bicicletes per als seus usuaris, que serà titularitat del RACC.
D’aquesta manera, seguirem augmentant el servei a l’usuari, potenciarem la intermodalitat, així
com la sostenibilitat econòmica de l’estació d’autobusos”.
El president del RACC, Josep Mateu, ha destacat que “hem triat l’estació d’autobusos de Girona
per instal·lar el primer Punt Bici de les comarques gironines, perquè és un emplaçament clau per a
la mobilitat a aquest territori t i té un gran potencial com a intercanviador. Amb aquest ja són 10 el
punts bici que hem desplegat a diverses estacions de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i a diferents municipis i preveiem instal·lar-ne de nous a d’altres ciutats. Estem
desplegant la nostra xarxa de Punts Bici perquè, com a Club de Serveis a la Mobilitat, creiem que
són necessàries accions que ajudin als ciutadans a optar per maneres més sostenibles de
moure’s i impulsin la intermodalitat en una nova mobilitat, que ha de ser més neta i segura per a
tots”.
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Sobre CIMALSA
CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el
desenvolupament i la gestió d'infraestructures per a la mobilitat i centrals per al transport de mercaderies i la
logística. CIMALSA té com a missió oferir als sectors de la logística i la mobilitat dels millors emplaçaments i
serveis per a la seva competitivitat. La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d'altres
infraestructures amb participació pública i privada a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les
zones d'activitats logístiques, els aeroports, les estacions d'autobusos o els ferrocarrils.

Sobre el RACC
El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de
10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència personal,
familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les
seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses
d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i
respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes
relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
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