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L'alcalde, Ignasi Giménez, ha demanat una reunió per tractar diverses qüestions
relacionades amb el transport públic.

Castellar reitera davant la Generalitat diverses demandes de
millora relacionades amb el transport públic de la vila

Dimecres 2 d'octubre de 2019

L’alcalde, Ignasi Giménez, ha enviat avui dimecres una carta al Director General de
Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa, en què es
reiteren diverses demandes de millora relacionades amb el servei de transport públic
de Castellar del Vallès i es demana una reunió per valorar aquestes demandes.

D’una banda, es reitera la petició que es doni una solució a la manca d’espai
disponible als vehicles per als viatgers que utilitzen la línia C1 Castellar – Sabadell
en hores punta, principalment durant els matins dels dies feiners, ja que aquesta
insuficiència de capacitat arriba “fins al punt que hi ha usuaris que no poden
pujar als vehicles”. La carta també recorda que un altre tema a resoldre és la
discontinuïtat entre els serveis de la línia C1 i la N65 Barcelona – Castellar. En
aquest sentit, la carta trasllada a la Generalitat la petició d’ampliar una expedició les
nits dels dies laborables, entre les 22.40 h i les 23.45 h, i els festius a la matinada,
entre les 4 i les 8 h. A més, s’insisteix en la proposta que la línia N65 pugui dur a
terme parades a demanda de les persones usuàries.

D’altra banda, es persisteix en la sol·licitud del canvi de zonificació de Castellar del
Vallès dins el sistema tarifari integrat de transport públic, ja que en l’actualitat “el
fet que les nostres cocapitals i municipis de referència estiguin en zones
diferents suposa un perjudici per als usuaris de Castellar que no poden gaudir
dels avantatges de targetes d’ús il·limitat com per exemple la T-Jove”.

Peticions també per millorar el servei durant el mes d’agost

A la carta enviada avui també se sol·licita que s’estudiï que durant el mes d’agost es
pugui prestar el servei de la línia C4, que uneix Castellar amb les urbanitzacions i
Sant Feliu del Racó, de manera que els usuaris puguin tenir més expedicions que les
sis actuals que ofereix la línia C3.

En el mateix sentit, es proposa la consideració que s’incrementi la freqüència de la
línia C1, que es redueix a l’agost dels 12 als 30 minuts, de manera que no cobreix
“les necessitats de mobilitat de la població durant l’estiu”.

Cal destacar que l’Ajuntament també demanarà una solució perquè no es produeixin
de manera reiterada tantes avaries al vehicle de la línia C4.
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