Mollet disposarà de
places de bus urbà
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A mitjans d'octubre Sagalés posarà en marxa tres nous autobusos més grans que
substituiran els actuals vehicles de la Línia 1
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A mitjans del mes d'octubre el bus urbà de Mollet ampliarà substancialment el número
de places de la Línia 1 amb la posada en marxa de tres nous vehicles més grans que
substituiran de manera progressiva els actuals autobusos. En concret, el servei passarà
de 78 a 207 places, un increment que pretén descongestionar la línia que pateix una
saturació important en hores punta.

Els vehicles s'han presentat a les cotxeres de Sagalés a Mollet
autobús, bus urbà, places, vehicle
Els tres nous autobusos que Sagalés, concessionària del servei, posarà en
marxa seran vehicles de 69 places, una mica més estrets i de 10,25 metres de
llargada, uns 3 metres més que els actuals. Aquestes característiques, segons
Antonio Linde de Sagalés, permetran una millor maniobrabilitat perquè els
vehicles no tinguin problemes a l'hora de fer el recorregut. A més, durant
l'agost, l'Ajuntament ha fet actuacions com la rebaixa de voreres en alguns
punts conflictius del circuit, com per exemple a la plaça Sant Vicenç.
Els nous vehicles també aportaran una millora en l'accessibilitat i la seguretat ja
que inclouen una rampa d'accés integrada al bus i un sistema que permet
l'entrada al vehicle a peu de carrer. Segons Linde, la mecànica dels busos
permetrà també reduir el consum i l'emissió de gasos contaminants.
Amb l'ampliació de la capacitat del servei, l'Ajuntament pretén descongestionar
la Línia 1, que des de la posada en marxa del nou Hospital ha incrementat en
un 25% els usuaris, i que pateix una important saturació en hores punta com el
moment d'entrada i sortida de les escoles. L'alcalde de Mollet, Josep Monràs,
reconeix que davant l'actual crisi econòmica "serà difícil posar en marxa la
segona línia de bus urbà pel seu cost econòmic, però aquesta ampliació és una
clara aposta pel foment del transport públic a la ciutat", ha indicat l'alcalde en
l'acte de presentació dels nous vehicles que s'ha fet aquest dimarts a les
cotxeres de Sagalés, al polígon Can Magarola de Mollet.
Segons el regidor de Mobilitat i Accessibilitat, Jesús Soler, l'ampliació respón a
una necessitat del servei que des de la seva posada en marxa el 2003 ha anat

incrementant els usuaris any rere any, excepte el 2009. "L'ampliació millorarà el
rati d'explotació de la línia que actualment està per sobre del 50% d'ocupació,
una xifra que permet mantenir les subvencions", ha apuntat Soler.
Pel que fa al cost econòmic, l'ampliació del servei suposarà uns 60.000 euros
anuals més en concepte d'amortització dels vehicles.
Dissabte el matí es podran veure els nous autobusos que estaran exposats a
l'avinguda Llibertat.

