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El DPTOP implanta una nova línia de bus per a millorar
l'accessibilitat a la UAB
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques posa en marxa
avui un nou servei d’autobús que millorarà les comunicacions amb
transport públic amb la UAB des del Vallès Oriental. Concretament, a
partir d’avui s’oferiran 6 expedicions diàries, 3 d’anada i 3 de tornada,
entre Granollers, Parets del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona,
en coordinació amb els horaris lectius, per a millorar l’accés a la
universitat des d’aquests municipis de manera ràpida i directa. Aquesta
actuació comportarà una inversió anual de 46.300 euros, que serà
assumida íntegrament pel DPTOP.
El Govern està implantant un conjunt de millores del transport públic per a
facilitar la mobilitat a l’entorn de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
d’acord amb el que estableix el Pla de transport de viatgers de Catalunya 20082012 aprovat pel Govern el gener de 2009, que incideix especialment en la
necessitat de garantir l’accessibilitat en punts singulars com les universitats.
En aquest sentit, a principis de gener es va posar en funcionament una nova
línia d’autobús per a comunicar Santa Perpètua de la Mogoda, Mollet del Vallès
i la UAB, amb 6 expedicions diàries durant el període lectiu.
D’altra banda, en compliment del previst al Pla de Transport de Viatgers de
Catalunya 2008-2012 i al Pla director de mobilitat de la regió metropolitana
de Barcelona, el passat mes de desembre, es va adjudicar la redacció del
projecte constructiu per a habilitar un nou intercanviador de transport públic a la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que donarà servei a més de 30.000
estudiants i 5.000 treballadors. El nou espai es projecta amb 11 andanes per a
la parada dels vehicles de transport col·lectiu, de fins a 15 metres, que
utilitzaran un màxim de 10 línies d’autobusos.
Ara, continuant en aquesta línia, el DPTOP ha posat en marxa avui una nova
línia d’autobús que millorarà les connexions en transport públic fins a la UAB,
de manera ràpida i directa des de Granollers i Parets del Vallès, i alhora
millorarà les comunicacions entre aquests dos municipis.
D’aquesta manera, el Govern dóna resposta a les necessitats de mobilitat
detectades en diferents corredors per a apropar aquest punt especialment
estratègic en compliment del previst en el Pla de Transport de Viatgers de
Catalunya 2008-2012.
Nova línia Granollers – Parets – UAB
Així, el DPTOP implanta a partir d’avui un nou servei d’autobús que enllaçarà 6
cops al dia els municipis de Granollers i Parets del Vallès amb la UAB. Aquesta
línia substituirà l’existent entre Granollers i la UAB que ofereix 2 expedicions
d’anada i una de tornada els dies lectius.

Les noves expedicions es faran amb coordinació amb els horaris lectius, amb
l’objectiu de millorar els desplaçaments d’alumnes i personal de la UAB. Així,
de Granollers sortiran a les 7.30, les 14.00 i les 18.25 hores, mentre que en
sentit contrari, sortiran de la UAB a les 8.20, les 14.50 i les 19.15 hores. El
trajecte durarà uns 40 minuts de mitjana des de l’estació d’autobusos de
Granollers i la UAB.
Aquest servei serà gestionat per l’empresa Sagalés i comportarà un cost anual
de 46.300 euros, que serà assumit íntegrament pel DPTOP.

