
 

Divendres 20 de setembre de 2013 

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori i l’Ajuntament de Palma 
premien un any més els usuaris més fidels al transport públic 

 
L’acte s’emmarca dins la Setmana Europea de la Mobilitat 2013 

 que se celebra del 16 al 22 de setembre 

 
El conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Biel Company, ha presidit avui 

l’acte de lliurament dels premis als usuaris més fidels al transport públic, que, un 
any més, organitzen conjuntament el Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament de 
Palma amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra entre el 16 
i el 22 de setembre. El conseller ha estat acompanyat del regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Palma i president de l’Empresa Municipal del Transport (EMT), 
Gabriel Vallejo; del director general de Transports del Govern balear, Juan Salvador, 
i dels gerents del Consorci de Transports de Mallorca (CTM), Rafel Oliver, de Serveis 
Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, i de l’EMT, Juan Iglesias. 

En total, s’han lliurat quinze premis de diferents categories amb l’objectiu de 
reconèixer públicament els usuaris que més han utilitzat el transport públic de 
Mallorca entre els mesos de gener i agost d’aquest any.  

En primer lloc, el CTM ha premiat els quatre usuaris de la Targeta Intermodal que 
més han usat el metro i el tren en aquest període. Els guardonats en aquesta 
categoria han estat, per aquest ordre: Ronald Condori; David Trenado, Melchor 
Riera i Maria Esther Pérez, els quals podran viatjar gratuïtament fins a final 
d’enguany.  

En segon lloc, el CTM també ha obsequiat els dos usuaris més fidels al servei de 
bicicleta pública Mou-te Bé durant aquest any, que han estat, per aquest ordre: 
Beatriz Elena Yepes, la guanyadora de les tres darreres edicions, i Bàrbara Francisca 
Albertí, que han estat obsequiades amb l’ús gratuït d’aquest servei fins a final d’any.  

Per la seva banda, l’EMT ha premiat els nou usuaris que més han utilitzat la Targeta 
Ciutadana de transport urbà en el darrer any en les categories Absoluta, Menors de 
16 anys i Pensionistes. En la primera categoria, Pedro Carbonell ha estat l’usuari 
més fidel, seguit de Pedro Luís Homar i Shirley Pozo, que utilitzen diàriament el bus 



 

urbà. En la categoria de Menors de 16 anys, els guanyadors han estat: Núria 
Ramírez Molina, de 16 anys; Badr Belmkadem, també de 16 anys, i Hao Jiang, de 6 
anys, que utilitzen el bus a diari per anar a l’escola. Finalment, en la categoria de 
Pensionistes, els usuaris més habituals de l’EMT en el darrer any han estat Florencio 
Vaquero, de 73 anys; José Comellas, de 68 anys, i Antonia Piza, de 77 anys. Tots els 
guardonats han pogut escollir com a premi entre una bicicleta o un abonament de 
transport urbà gratuït per tot un any. 

Actes amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat 2013 

D’altra banda, SFM i la Fundació FERROCAIB oferiran demà dissabte visites 
guiades de les 10 a les 14 h al Centre de control de trànsit de l’Estació Intermodal, 
a la Sala de simulació de conducció de trens i a altres instal·lacions que permetran 
conèixer des de dins el funcionament del tren a Mallorca. Les visites seran cada 30 
minuts i per assistir-hi, cal ser 15 minuts abans als torns d’accés a les andanes. 

A més, demà dissabte SFM ofereix transport gratuït en la línia de metro M1 entre 
Palma i la UIB amb motiu del Dia Mundial Sense Cotxes, que se celebra l’endemà 22 

de setembre. Per la seva banda, l’Ajuntament de Palma oferirà transport gratuït en 
la línia 29 de l’EMT durant tot el diumenge dia 22. 

La jornada d’exposició i prova de vehicles elèctrics a Gran Via Asima organitzada 
per ASIMA i empreses del sector, prevista per demà dissabte, ha quedat 
posposada per més endavant. 

III Concurs de Dibuix Escolar sobre Mobilitat Sostenible 

En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat 2013, el Govern Balear també 
ha organitzat el III Concurs de Dibuix Escolar sobre Mobilitat Sostenible, adreçat a 

alumnes d’educació primària de les Balears amb l’objectiu de conscienciar-los 
sobre la necessitat de promoure el transport públic i de plantejar alternatives al 
transport privat. Les bases del concurs es poden consultar a la web www.tib.org. 

 

http://www.tib.org/

