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Projecte (acrònim i títol) 
ConnECT - FAVORECER LA MOBILIDAD DE LOS HABITANTES DEL ESPACIO CATALÁN TRANSFRONTERIZO.  
Núm.de Ref. EFA261/16 

 PERÍODE DE PROGRAMACIÓ  
 ☐  1990-1993 ☐  1994-1999 ☐  2000-2006 ☐  2007-2013 ☒  2014-2020 

DIRECTOR/A DE PROJECTE Departament de Terr itori i  Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 
ADREÇA Av. de Josep Tarradellas, 2-6. 08029 Barcelona 
CONTACTE Cristina Pou, jefa del Servicio de Transporte por Carretera 
TEL 
MAIL cr ist ina.pou@gencat.cat 

SOCIS: Generalitat de Catalunya ; Regió d’Occitània ;  Consell Departamental del Pirineu Oriental 

DESCRIPCIÓ (MÀXIM 20 LÍNIES)  

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la seva Direcció General de Transports i Mobilitat, 
forma part com a cap de fila o soci principal del projecte europeu ConnECT, que té per objectiu afavorir la mobilitat sostenible dels 
habitants de l’Espai Català Transfronterer (ECT) mitjançant el disseny i la posada en marxa de noves línies d’autobús transfrontereres, 
ben coordinades en quant a horaris, ben connectades entre elles i també amb la xarxa de salut transfronterera (Hospital de Cerdanya) i 
que afavoreixin la intermodalitat amb altres modes de transport sostenibles, amb l’objectiu d’eliminar l’efecte frontera, de dotar al 
territori d’una millor oferta de transport transfronterer i d’afavorir la disminució d’emissions de carboni a l’atmosfera, en definitiva, 
‘Unir persones i eixamplar horitzons’, que és el lema del Projecte, de forma sostenible.  

Els altres dos socis que participen en el Projecte juntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat són, d’una banda,  la Regió 
d’Occitània i de l’altra, el Consell Departamental del Pirineu Oriental (CD 66). A més, el projecte ConnECT promou la millora de la 
informació a la ciutadania pel que fa a la mobilitat transfronterera, ja sigui a través de plataformes tecnològiques com el cercador de 
rutes responsiu Mou-te en transport públic disponible a l’enllaç mou-te.gencat.cat, en suport web i altres dispositius (tablets i telèfons 
mòbils) o bé, ja sigui a través de la difusió de díptics o tríptics informatius, preferentment en suport digital.  

A través del ConnECT s’han analitzat diferents corredors transfronterers del ECT i s’han dissenyat 5 línies transfrontereres de les quals, 
l’1.9.2020, es van posar en marxa les dues primeres, totes dues amb parada a l’Hospital de Cerdanya a Puigcerdà : La C1 Porté 
Puymorens-Puigcerdà-Mont-Louis i la C2 Formiguères-Puigcerdà – Err. 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ: 
 

Lloc web del projecte: https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/mobilitat-transfronterera/ 

 

Cost total del projecte: 1.683.106 € 
Finançament Unió Europea: 1.094.018,89 € 


