La nova

tecnologia EMT.
Et porta on tu vulguis.
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Anem amb tu!

Dossier de premsa 30 de març de 2011
L’EMT se suma a les empreses de transports mundials
amb la plataforma de Google Trànsit

Google Trànsit, una eina per optimitzar el viatge
L’Empresa de Transports Municipal de Tarragona ha presentat Google Trànsit, una
aplicació de Google Maps que incorpora la informació de la xarxa de transport
pública de Tarragona. Aquesta eina permet tant a usuaris habituals com visitants
de la ciutat conèixer quina és l’oferta de transport urbà per traslladar-se entre dos
punts de la ciutat.
Google Trànsit aplicat als transports públics funciona amb èxit a Barcelona, Madrid, València, Pamplona, Tenerife o Astúries i, a partir d’avui, comença a aplicar-se
a Tarragona.
L’objectiu de la nova eina és optimitzar els recursos disponibles, que el ciutadà pugui disposar de la informació en tot moment, estimular l’ús de la xarxa de transport
públic de Tarragona i fomentar una imatge innovadora de la ciutat.
Amb Google Trànsit, l’usuari pot conèixer el recorregut més curt entre dos punts
i, d’aquesta manera, utilitzar la línia de bus que millor s’adapti a les seves necessitats. Amb aquesta simple funció, es pot estalviar temps i diners.

Com funciona Google Trànsit
A partir d’ara, ja sigui des d’un ordinador o des d’un dispositiu mòbil els usuaris
que vulguin planificar els seus desplaçaments amb transport públic, ja ho poden fer
amb Google Trànsit, una eina de la coneguda plataforma Google Maps que permet
introduir les dades d’origen i destinació de la ruta que l’usuari vol realitzar.
L’usuari es connecta a maps.google.es i realitza la recerca de l‘adreça desitjada
per, a continuació, fer clic en ‘com arribar’. L’usuari ha de seleccionar el transport
públic, en aquesta ocasió l’autobús i el sistema Google Maps marca la millor ruta a
seguir amb la combinació d’autobusos de l’EMT.
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Experiències exitoses
El sistema de Google Trànsit funciona als Estats Units des de 2005. La iniciativa
va ser pionera a la ciutat de Portland i en dos anys es va estendre a 9 ciutats nordamericanes. La prova final que va demostrar el bon funcionament d’aquesta eina va
ser l’aplicació de Google Trànsit a Nova York, una de les metropolis amb el sistema
de transport més complicat i dens i l’experiència va resultar tot un èxit.
La iniciativa es va traslladar al Canadà, el Japó i a Europa. En l’actualitat, gairebé
450 ciutats d’arreu del món tenen incorporat el seu sistema de transport públic a
Google Trànsit.
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