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Tarragona suspèn el bus municipal
i oferirà un servei a demanda
Els usuaris han caigut un 91,8% en els dos últims dies
L'Ajuntament de Tarragona ha decidit suspendre a partir d'aquest dimarts a la nit totes les línies
d'autobús municipal, amb l'objectiu d'impulsar el confinament entre la ciutadania. L'Empresa
Municipal de Transports (EMT) està reconfigurant els recorreguts per implementar un servei a
demanda de les necessitats dels usuaris per tal de "reduir dràsticament la mobilitat".
Les persones que ho requereixin podran trucar a un número de telèfon per demanar l'autobús.
En els últims dos dies els usuaris s'han reduït un 91,8%. "No té sentit sortir al carrer, el que hem
de fer és quedar-nos tots a casa perquè és l'única manera de combatre aquesta pandèmia", ha
explicat l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, en un video.

? Es podrà trucar al 657784724 per sol·licitar serveis essencials. Així mateix, s'informarà a cada
parada amb un paper dels serveis essencials.
??Des d'ahir l'EMT ha experimentat una reducció del 91,8 per cent dels usuaris dels autobusos
municipals respecte fa una setmana. pic.twitter.com/8sVuyZv0JR
? Ajuntament Tarragona (@TGNAjuntament) March 17, 2020

Ricomà ha explicat que la lluita contra la pandèmia és "la principal obsessió" del consistori i que
faran "el possible per confinar tota la ciutat". Per això, ha assenyalat el batlle, han decidit també
tancar les oficines d'atenció al ciutadà, i els mercadets ambulants de Sant Pere i Sant Pau i Sant
Salvador. Els més petits, com són el del Fòrum i la Móra, es mantenen per "absència d'alternativa
de producte fresc".
A més, Ricomà ha advertit que actuaran amb mà dura. "Sancionarem de manera rigorosa totes
aquelles persones que se saltin el confinament. Estem parlant de salvar vides", ha insistit.
L'alcalde ha defensat que l'objectiu és "confinar literalment la ciutat" i ha convidat la resta
d'alcaldes i alcaldesses a fer el mateix. "Tanquem la nostra gent a casa", ha dit.
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