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La Generalitat posa en marxa un nou
servei d’autobús entre Canet de Mar i
l’hospital de Calella
El proper dilluns 16 de juny la Generalitat posarà en funcionament una
nova línia de transport públic interurbana que millorarà les connexions
entre Canet de Mar i Calella. Avui, la Generalitat, l’ATM, l’Ajuntament de
Canet de Mar i l’empresa concessionària Barcelona Bus S.L. han subscrit
un conveni per a la implantació d’aquest nou servei que facilitarà l’accés
a l’hospital comarcal de Calella i a l’estació de ferrocarril de Canet de Mar,
amb 10 expedicions els dies feiners i 10 parades al llarg del recorregut. Es
preveu que aquesta línia doni servei cada any a més de 27.800 viatgers.
Actualment, el municipi de Canet de Mar no disposa de cap servei de transport
públic per carretera que connecti amb l’hospital comarcal situat al terme
municipal de Calella. Amb l’objectiu d’ampliar i millorar la cobertura del
transport públic en aquesta àrea, el director general de Transport Terrestre,
Manel Villalante, el director general de l’ATM, Ramon Seró, l’alcalde de Canet
de Mar, Joaquim Mas, i el conseller delegat de Barcelona Bus S.L., Francesc
Sagalés, han signat un conveni que fixa els principis de col·laboració per a la
implantació d’un nou servei d’autobús que enllaci ambdues poblacions.
La posada en funcionament d’aquesta nova línia, el proper dilluns 16 de juny,
suposarà una inversió anual de 113.479 euros. Durant el que resta de 2008, la
despesa serà de prop 61.900 euros, dels quals la Generalitat aportarà el 50% i
l’Ajuntament de Canet de Mar l’altre 50% restant.
Aquest acord permetrà posar en marxa una de les actuacions previstes dins del
Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2008-2012, que inclou un conjunt de
propostes a impulsar la millora del transport públic en el territori.
Accés a l’hospital de Calella
El nou servei d’autobús que ara s’impulsa donarà resposta a la demanda de
mobilitat existent entre aquests municipis, en tant que millorarà de manera
substancial l’accés a diversos punts estratègics d’especial interès per als
ciutadans.
Així, es garantirà l’accessibilitat en transport públic a l’hospital comarcal de
Calella des de Canet de Mar, i a altres serveis i equipaments amb una
important demanda de mobilitat, com ara el CAP Creu Groga de Calella,
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l’escola Turó del Drac de Canet, la piscina municipal de Canet o la residència
de gent gran Guillem Mas, ubicada també en aquesta població.
A més, el nou servei facilitarà els intercanvis modals amb l’estació de ferrocarril
de Canet de Mar, potenciant la intermodalitat entre els diferents mitjans de
transport públic.

La línia, que donarà servei a més de 27.800 viatgers l’any, recorrerà els
municipis de Canet de Mar, Sant Pol de Mar i Calella, amb 10 parades al llarg
del recorregut. En sentit Calella - Canet de Mar, s’ubicaran 2 parades a Calella,
1 a Sant Pol de Mar i 7 més a Canet de Mar, mentre que en sentit contrari, es
localitzaran 6 parades a Canet, 1 a Sant Pol i 3 més a Calella. En total, oferirà
un total de 20 expedicions diàries, 10 d’anada i 10 de tornada, entre les 7.00
hores i les 20.00 hores, els dies feiners, llevat del mes d’agost.
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Aquest servei estarà integrat al sistema tarifari de l’Àrea de Barcelona, de
manera que els usuaris podran escollir entre diferents abonaments segons les
seves necessitats, i podran utilitzar altres serveis de transport públic amb el
mateix títol, amb el corresponent estalvi econòmic.

13 de juny de 2008
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