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La Generalitat millora el servei de busos
interurbans al Vallès Occidental incrementant el
nombre de vehicles i reduint el temps d’espera
A partir del proper dilluns, 30 de gener, la Generalitat millorarà el servei
d’autobusos interurbans a les línies, Sabadell-Terrassa, Barcelona-RubíTerrassa i Castellar del Vallès-Sabadell al Vallès Occidental amb la
incorporació de quatre nous vehicles, la reducció del temps d’espera i el
perllongament d’alguns recorreguts. Aquestes línies transporten més
d’1.400.000 usuaris l’any i suposa un nou pas en el foment del transport
públic en una de les comarques més poblades del país.
Sabadell- Hospital de Terrassa- Terrassa, cada 30 minuts
El servei Sabadell - Terrassa incorpora tres nous vehicles i dobla la seva
freqüència, que passa a ser de cada 30 minuts de dilluns a divendres feiners
excepte el mes d’agost. Durant aquest mes i els caps de setmana de tot l’any,
la freqüència de pas serà cada hora.
D’altra banda, aquesta línia perllongarà a partir de dilluns el seu recorregut fins
a l’hospital de Terrassa. Amb aquesta mesura, s’atén una demanda de
l’Ajuntament de Sabadell i dels usuaris ja que permet als ciutadans d’aquesta
ciutat accedir amb transport públic al centre hospitalari.
La primera sortida de Sabadell serà a les 06:00 hores i de Terrassa a les 06:45
amb una freqüència de pas de 30 minuts durant tot el dia. La darrera sortida de
Sabadell serà a les 21:30 hores i de Terrassa a les 22:15.
Barcelona-Rubí-Terrassa, fins polígons de Santa Margarida i el Colom II
En el cas d’aquesta línia, que uneix Cerdanyola, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i
Barcelona, s’amplia el recorregut per accedir als polígons de Santa Margarida i
el Polígon Colom II de Terrassa. La mesura permetrà millorar l’oferta a aquests
nuclis d’activitat laboral que fins ara no disposaven de servei de transport
públic.
A més, es reforça el servei amb la incorporació d’un vehicle. Això permetrà
donar una millor atenció als usuaris ja que s’assegura la freqüència de pas dels
autobusos en aquest recorregut, sovint afectat per congestions de trànsit.
La primera sortida des de Rubí en direcció Sant Cugat, Cerdanyola i Barcelona
és a les 5:30 del matí amb freqüència cada 30 minuts. L’últim servei surt a les
21:15. La primera sortida des de Terrassa en direcció Rubí i Barcelona és a les
6:15 cada hora i la darrera a les 22:10.
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Castellar del Vallès-Sabadell, cada 15 minuts
El servei entre Castellar del Vallès i Sabadell millorarà la seva freqüència que
passa a ser de vint a quinze minuts en dies feiners de tot l’any, excepte l’agost.
Durant aquest mes i els caps de setmana de tot l’any, es doblarà la freqüència
de pas que serà de 30 minuts.
La primera sortida de Sabadell serà a les 05:40 hores i de Castellar del Vallès a
les 06:00 del matí i a partir d’aquesta hora és manté una freqüència de pas de
15 minuts fins a les 21:15. Posteriorment, hi ha dues expedicions més amb
sortida de Sabadell a les 21:45 i les 22:30 i de Castellar del Vallès a les 22:05 i
22:45.
Tots aquests serveis es presten en el marc del sistema tarifari integrat de
l’Autoritat del Transport Metropolità, amb possibilitat d’us de diferents títols
integrats ( T-10, T-MES, T-50/30, etc.). Les empreses operadores són SARBUS
i LA VALLESANA.
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