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Autobús de la línia C1

La línia d’autobusos C1 canvia dos horaris per tal d’afavorir la
connexió amb el tren que arriba a Sabadell des de Barcelona

Dimecres 21 de juliol de 2010

Els nous horaris funcionaran a partir del proper dilluns, 26 de juliol

La línia d’autobusos C1 endarrerirà cinc minuts la sortida de dos dels seus
autobusos del vespre que fan el trajecte entre Sabadell i Castellar per tal d’afavorir
la connexió d’aquests amb el tren que arriba a la ciutat veïna des de Barcelona. Així,
a partir del proper dilluns, 26 de juliol, les expedicions que fins ara sortien de
l’estació d’autobusos de Sabadell a les 21.15 i a les 21.45 hores sortiran,
respectivament, a les 21.20 i a les 21.50 hores.

L’Ajuntament de Castellar va traslladar a la Generalitat de Catalunya, que és
l’administració que gestiona aquesta línia interurbana d’autobusos, diverses
peticions per canviar aquests horaris, ja que les persones que venien de Barcelona
en els trens de RENFE de les 21.15 i les 21.45 h perdien les connexions d’autobús
cap a Castellar per pocs minuts.

Així, que els Serveis Territorials de la Generalitat demanessin a l’Ajuntament un
informe sobre idoneïtat de retardar cinc minuts les expedicions d’autobús de les
21.15 i les 21.45 hores, i que aquest hagi estat positiu, l’administració autonòmica
ha decidit aplicar els canvis a partir del 26 de juliol.

Horaris d’estiu del servei d’autobusos

El proper 1 d’agost es posaran en marxa els horaris d’estiu de les diferents línies
d’autobusos que donen servei a la ciutadania de Castellar. Els horaris de la línia C1
(Castellar-Sabadell) i de la línia C3 (Sabadell-Castellar-Sant Llorenç Savall) que
seran operatius fins al 29 d’agost es poden consultar a la pàgina web municipal,
www.castellarvalles.cat.

També s’hi troben especificats els horaris de la línia C6 (Can Font-Castellar-Pla de
la Bruguera), que circularà en el seu horari habitual els dies 2, 3, 4, 5, 6, 30 i 31
d’agost, mentre que la resta de dies no estarà operativa. D’altra banda, cal
assenyalar que tot i que la línia C4 (Castellar-El Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu
del Racó) no circularà durant el mes d’agost, algunes de les expedicions de la línia
C3 entraran a Sant Feliu del Racó.

Finalment, la línia nocturna Barcelona-Castellar N65 i la línia Castellar-Sentmenat-
Caldes de Montbui no modificaran els seus horaris durant el mes d’agost.
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