COMUNICAT

L’ATM apropa a les famílies nombroses les bonificacions de les
quals disposen en el transport públic

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•
•

El consorci de transport ha estat present al 5è Saló de l’Associació de Famílies Nombroses
de Catalunya, a la Fira de Barcelona
El passat 2018 es van expedir 260.462 títols de les diferents categories de FM/FN, i es van
dur a terme 32,7 milions de desplaçaments

L’Autoritat del Transport Metropolità ha estat present aquest cap de setmana al 5è Saló de
l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, celebrat a la Fira de Barcelona. Es tracta d’un
esdeveniment on es donen cita bona part de les iniciatives socials i econòmiques que afavoreixen les
famílies nombroses, com és el cas dels títols bonificats del Sistema Tarifari Integrat de l’Àrea de
Barcelona.
El consorci de transport ha apropat a les persones participants de la fira els avantatges dels quals les
famílies poden gaudir en el transport públic, a través de la gamma de títols FM/FN, que inclou
diverses categories i també poden sol·licitar les famílies monoparentals: T-mes, T-trimestre, T-jove i
T-70/90.
El director de l’Associació de Famílies Nombroses, Raúl Sánchez, considera que els beneficis en el
transport públic és un avantatge molt positiu per a les famílies nombroses, sobretot per a aquelles
en les quals hi ha nens i nenes petites. “El transport és una despesa important per a les famílies i
celebrem el treball que està fent l’ATM. Això facilitarà l’ús del transport públic, que també redueix el
del vehicle privat i millora el medi ambient”, afirma Sánchez.
En aquesta línia, l’estand ha rebut durant els dos dies de l’activitat, dissabte i diumenge, una gran
quantitat de persones que han pogut obtenir tota la informació sobre la sol·licitud i els avantatges
dels títols.
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Més de 7 milions d’euros de bonificació
Els títols especials amb bonificació per a famílies nombroses, igual que els de famílies
monoparentals, van sorgir l’any 2009. Des de llavors, s’han realitzat desenes de milions de
validacions amb aquests bitllets. El passat 2018, en total, es van expedir 260.462 títols de les
diferents categories, i es van dur a terme 32,7 milions de desplaçaments. En total, la bonificació
social d’aquesta gamma de títols va ser de 7,3 milions d’euros l’any passat.
Unes xifres molt superiors a les de 2009, quan el nombre de títols atorgats va ser de 7.651, i les
validacions, 796.512. El creixement exponencial fa palès la bona acceptació durant la darrera
dècada.
Barcelona, 28 d’octubre de 2019
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