Generalitat de Catalunya, Dimecres, 01 d'octubre de 2008 - 13:08h

El DPTOP posa en marxa un nou servei d’autobús entre
Castellcir i Castellterçol
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat avui en funcionament
una nova línia d’autobús que millorarà la comunicació entre els municipis de Castellcir i
Castellterçol, amb 5 noves expedicions per sentit els feiners, 2 els dissabtes i 1 els
festius. L’actuació contribuirà a donar resposta a les necessitats de mobilitat en
aquesta àrea. Així, els usuaris de Castellcir podran enllaçar amb altres serveis regulars
a Castellterçol, de manera que es millorarà l’accessibilitat a la xarxa de transport
públic.

Amb l’objectiu d’estendre la cobertura del transport públic arreu del territori,
incrementar-ne el nombre d’usuaris i potenciar, així, una mobilitat sostenible, el
DPTOP ha impulsat l’establiment d’un nou servei d’autobús que millorarà l’oferta de
serveis de transport públic entre els municipis de Castellcir i Castellterçol.
Les noves comunicacions s’inclouen dins del conjunt d’actuacions previstes dins del
Pla de transports de viatgers 2008-2012, impulsat pel Govern, amb la voluntat de
millorar l’oferta actual, mitjançant la implantació de nous serveis de transport, així com
el reforç d’altres línies ja existents.
5 noves expedicions els feiners
En aquest sentit, a partir d’avui 1 d’octubre, s’oferiran entre Castellcir i Castellterçol les
expedicions següents:

•

4 noves sortides diàries per sentit els feiners: des de Castellterçol, els serveis
sortiran a les 7.00, les 9.10, les 12.20 i les 21.05 hores, i en sentit contrari, les
sortides seran a les 7.03, les 9.13, les 12.23 i les 21.15 hores.

•

1 altra sortida addicional per sentit al dia durant el període lectiu (que se
suma a les 4 anteriors): serà a les 14.55 hores des de Castellterçol i a les 17.58
hores des de Castellcir, coincidint amb els horaris escolars.

Per tal d’adaptar l’oferta a la demanda de serveis dels caps de setmana, el els
dissabtes s’oferiran 2 sortides per sentit, excepte a l’agost: a les 8.20 i 13.35 hores des
de Castellterçol, i a les 8.23 i 13.38 hores des de Castellcir. Pel que fa als dies festius,
els usuaris disposaran d’una sortida per sentit: a les 19.00 hores, des de Castellterçol,
i les 19.03 hores des de Castellcir.
Pel que fa al mes d’agost, quan es registra un descens general de la mobilitat, el nou
servei oferirà 3 expedicions per sentit els dies feiners: a les 7.10, les 12.30 i les 22.00
hores des de Castellterçol, i a les 7.13, 12.33 i 22.03 hores des de Castellcir.
Aquest servei serà prestat per l’empresa Ferrocarriles y Transportes, S.A.

