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CETOPnews

El carsharing s’estén
al Vallès

Inauguració del servei a Granollers

Després de més de dos anys de funcionament
a Barcelona ciutat, des d’aquest mes de juny
el carsharing és present a dos aparcaments de
Granollers: el de Sant Carles i El Sot. Així mateix,
està previst que durant el mes de juliol estigui
disponible a l’aparcament de la Plaça Doctor Robert
de Sabadell, alhora que s’està treballant per poder
ampliar el servei a mitja dotzena més de ciutats de
la regió metropolitana.

El carsharing és gestionat per l’empresa Avancar
Carsharing i ofereix la possibilitat d’utilitzar un
vehicle particular sense ser-ne propietari. Recordem
que el CETOP va signar al 2006 un conveni amb
l’empresa amb condicions avantatjoses en el
moment de donar-se d’alta del servei.
El servei actual es recolza en 24 aparcaments (21 a
Barcelona i els tres comentats al Vallès) i la reserva
dels vehicles es pot fer per telèfon o internet. Està
especialment indicat per a aquelles persones que
fan menys de 15.000 km a l’any en cotxe i per a
les famílies que puntualment poden necessitar
un segon vehicle. Així mateix, el producte també
està adaptat per a empreses, de manera que els
treballadors puguin utilitzar-lo durant el seu horari
laboral.
Per a més informació podeu contactar amb la
secretaria del Col·legi o adreçant-vos a Avancar
Carsharing especiﬁcant la vostra condició de
beneﬁciari del CETOP (902.55.00.50, info@avancar.
es, www.avancar.es).

Curs Eines de Gestió de la Mobilitat

Enguany s’inicia el primer curs que la Comissió de
Mobilitat ha organitzat per a tots els col·legiats: “Eines de Gestió de la Mobilitat”. En aquest curs es
donaran a conèixer les eines principals de gestió de
la mobilitat en l’àmbit urbà i els instruments de planiﬁcació, avaluació i participació que es deriven de
la Llei de la Mobilitat 9/2003, d’aplicació al territori
de Catalunya.
Es realitzaran exposicions teòriques i pràctiques per
donar resposta a les necessitats de mobilitat de vianants, bicicletes i transport públic, cada vegada més
protagonistes en els modes de transport actuals. Es
parlarà de les eines de gestió de l’estacionament i
regulació del trànsit, així com de les característiques
del consens participatiu previst i regulat per llei, on
les administracions públiques i altres ens tenen un
paper principal.

El curs d’un total de 15 hores lectives, es realitzarà
els dies 25, 27 de setembre i 2, 4 i 9 d’octubre entre les 18:30 i les 21:30 hores a la seu del Cetop a
Barcelona.

