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App ġdida se tipprovdi tagħrif dwar is-sitwazzjoni
tat-traffiku madwar il-Belt
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Bit-traffiku jibqa’ l-ikbar uġigħ ta’ ras għall-komunità Beltija u għal dawk li ta’
kuljum javviċinaw l-inħawi tal-belt kapitali, l-awtoritajiet introduċew teknoloġija
ġdida għas-sewwieqa biex tagħtihom stampa ċara tas-sitwazzjoni tat-traffiku u
jevitaw inħawi maħnuqa bit-traffiku.
Is-sitwazzjoni tat-traffiku u l-problema tal-parkeġġ baqgħu wġigħ ta’ ras għarresidenti, il-komunità kummerċjali u għas-sewwieqa li għal raġuni jew oħra
jidħlu l-Belt.
Minkejja li mhix ser tkun il-bakketta maġika għal dawn il-problemi app għallsmartphone ser isservi bħala għodda bis-servizz ta’ informazzjoni dwar ittraffiku fil-Belt għal madwar ta’ 11,000 sewwieq li ta’ kuljum jidħol il-Belt. L-app,
Valletta Travel Information Service, jew VaTIS fil-qasir, turi fost oħrajn, liema
huma t-toroq magħluqa għat-traffiku biex is-sewwieqa ikunu jistgħu jippjanaw
aħjar il-vjaġġ tagħhom lejn il-Belt.
Din l-app, li tista’ titniżżel mill-app stores, hija inizjattiva tal-kunsill lokali talBelt, b’kollaborazzjoni tal-Istitut għat-Tibdil fil-Klima u l-Iżvilupp Sostenibbli flUniversità ta’ Malta.
Id-Direttur tal-Istitut, il-Professur Maria Attard, qalet li l-app fiha informazzjoni
aġġornata miġbura mis-sistema tad-dħul ikkontrollat tal-vetturi fil-Belt,
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magħrufa bħala CVA.
Il-Professur Attard qalet, “Is-CVA, is-sistema ta’ kamera li għandna fil-Belt illum
il-ġurnata ilha għaxar snin. Hija opportunità tajba ħafna li tiġġenera ammont
sostanzjali ta’ data u din hija l-ewwel darba li d-data minflok qed tiġi offruta
għas-sistema u għall-billing, qed tiġi offruta wkoll għall-pubbliku.
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Is-Sindku tal-Belt, il-Professur Alexiei Dingli, qal li fil-ġimgħat li ġejjin il-Kunsill
mistenni joħroġ sejħa għall-offerti għal proġett ġdid ta’ installazzjoni ta’
sensors madwar il-kapitali.
Il-Professur Dingli qal, “Dawn il-parking sensors ser jgħidulna fejn hemm
parkeġġ bil-karozza jew bla karozza fil-Belt, b’hekk inkunu nistgħu naqbdu dik
l-informazzjoni nżiduha mal-app attwali u nipprovduha lin-nies ukoll.”
Il-Ministru għat-Trasport, Ian Borg, esprima ottimiżmu li din l-inizjattiva,
iffinanzajta minn fondi nazzjonali minn Trasnport Malta tista’ tħalli riżultati
pożittivi. Dr Borg ħeġġeġ lill-Kunsilli Lokali biex ikunu proattavi u jisfruttaw
opportunitajiet biex joħolqu għodod utli għall-komunitajiet tagħhom.
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