L'Ajuntament i Sagalés presenten el nou servei de bus Caldes – Mollet

Jordi Coll, regidor de Serveis, Jordi
Solé, alcalde, i Francesc Sagalés

Ajuntament de Caldes de Montbui, 06/09/2010 ·
L'alcalde Jordi Solé, el regidor Jordi Coll i el president de l'empresa de
transport Francesc Sagalés, han presentat el nou servei de bus Caldes Mollet, que ja acull uns 50 passatgers al dia

Just abans de les vacances d'estiu es va anunciar formalment que l'1 de
setembre començaria a funcionar la nova línia d'autobús interurbà que uneix
Caldes de Montbui amb Mollet del Vallès. En la roda de premsa celebrada avui
al matí l'empresa Sagalés informava que actualment fan ús del servei entre 50 i
60 persones al dia.

A la roda de premsa han assistit Jordi Solé, alcalde, i Jordi Coll, regidor de
Serveis, per tal de transmetre la satisfacció amb la qual va rebre l'Ajuntament
l'ampliació del servei de bus interurbà per tal de facilitar els desplaçaments dels
calderins al nou Hospital de Mollet. Tal i com ha apuntat Solé, aquesta acció
soluciona una mancança de connexió entre les dues poblacions vallesanes.

El servei entra en funcionament de manera experimental fins a final d'any i,
durant els primers mesos, Sagalés assumirà la despesa. Per això Francesc
Sagalés ha rebut l'agraïment de l'alcalde "per l'esforç que fa i el risc que
assumeix l'empresa a l'espera d'una resposta per part de la ciutadania".

Jordi Coll també ha agraït flexibilitat mostrada per l'empresa de transports a
l'hora de confeccionar els horaris i ajustar-los també a passatgers que es
traslladen a Mollet per motius laborals o dins dels horaris comercials.

La iniciativa ha estat impulsada pel Departament de Política Territorial i Obra
Pública de la Generalitat de Catalunya per tal d'unir el Vallès Oriental i part de
l'Occidental amb el nou hospital molletanes. L'ampliació de les línies d'autobús
millorarà també les connexions amb Mollet de les poblacions de Parets del
Vallès, La Llagosta, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de
Martorelles.
En el cas de Caldes, s'introdueixen deu viatges d'anada i deu de tornada de
dilluns a divendres. Més informació i horaris: 902 13 00 14 -

