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Les Franqueses modifica recorreguts per, tot i reduir el servei, aturar la caiguda d’usuaris

Cardedeu i Lliçà d’Amunt 
retallen l’autobús urbà
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Antonio Linde, director comercial de Sagalés, i l’alcalde José Orive, aquest dimarts amb el vehicle que fa el servei

Canovelles

Del carrer Indústria, al centre de 
Canovelles, a l’Hospital de Granollers en 
vuit minuts. És possible gràcies a la rees-
tructuració del recorregut del servei d’au-
tobús urbà de Canovelles que ha impulsat 
l’Ajuntament amb l’objectiu d’augmentar 
els passatgers invertint els mateixos recur-
sos que fins ara, uns 25.000 euros l’any. La 
Generalitat n’aporta 90.000 més. Amb el 
canvi, també es millora el servei a les urba-
nitzacions amb un recorregut més ampli 
per Bellulla, Tibel i Can Duran, s’arriba al 
cementiri municipal i es manté el pas pel 
polígon de Can Castells. A Granollers, l’au-
tobús de Canovelles arriba a l’Hospital, a 
l’estació d’autobusos i a les dues estacions 
de tren.

Els canvis, que es van presentar aquest 

dimarts a l’Ajuntament, es van posar en 
marxa el 2 de gener i, segons l’alcalde José 
Orive, han tingut una bona acollida aques-
tes primeres setmanes. “Rendibilitzem 
recursos per donar un millor servei als ciu-
tadans”, explicava Orive dimarts. “Millorem 
el servei a les urbanitzacions, on cada vega-
da hi viu més gent gran amb dificultats per 
desplaçar-se”, afegia. Lucía Álvarez, veïna 
de Bellulla, valora de forma positiva l’am-
pliació del servei. “Abans depenies sempre 
del cotxe. Ens va molt bé”, diu aquesta 
veïna, que apostaria per ampliar l’horari 
“almenys fins a les 9 del vespre”. Amb els 
canvis, es vol doblar els passatgers de l’any 
passat (11.452) i arribar a uns 25.000. El 
servei funciona de les 7 del matí a les 7 de 
la tarda amb una freqüència de pas d’un 
vehicle cada hora.

L’Ajuntament modifica recorreguts per assolir 25.000 usuaris l’any

Canovelles a 8 minuts de l’Hospital

Cardedeu

F.P.

Els ajuntaments de les 
Franqueses, Cardedeu i 
Lliçà d’Amunt s’han afegit 
a la llista de municipis que 
retallen el servei d’autobús 
urbà per reduir la despesa 
que els comporta. A la llista, 
hi ha municipis com Santa 
Eulàlia, que ha suprimit el 
servei, Lliçà de Vall, que ho 
farà l’1 de febrer; Mollet, 
que ha eliminat el servei els 
diumenges, o Caldes, que ha 
suprimit una línia.

LLIÇÀ D’AMUNT

L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt preveu suprimir el 
servei d’autobús urbà durant 
el mes d’agost, el moment de 
l’any que transporta menys 
passatgers. S’ha optat per 
aquesta mesura en lloc de 
retallar el nombre d’expedi-
cions durant la resta de l’any 
perquè es creu que serà la 
que afectarà menys els pas-
satgers. La retallada, però, 
està pendent de concretar-se 
a partir de l’aprovació del 
pressupost. Els passatgers 
d’aquest servei van créixer 
un 4,7% durant l’any passat 
fins a col·locar-se molt a prop 
del rècord històric de 2008. 
L’any passat es va tancar amb 
205.073 viatgers, gairebé deu 
més que el 2010. Aquestes 
xifres situen el bus urbà de 
Lliçà d’Amunt com el segon 
més utilitzat entre les pobla-
cions de 10.000 a 20.000 
habitants de la segona coro-
na metropolitana 

CARDEDEU

A partir del 6 de febrer, 
Cardedeu reduirà quatre 
expedicions diàries de l’auto-
bús urbà (una al matí i tres al 
vespre), que, tot i la crisi, ha 
doblat el nombre de passat-
gers des de 2008. Va tancar el 
2011 amb 55.805 passatgers 
i un creixement del 17,8%. 
“A qualsevol gestor li sap 
greu reduir partides, i més 
aquelles que serveixen per 
donar servei al ciutadà”, diu 
l’alcaldessa Calamanda Vila 
(CiU), que creu que els can-
vis no afectaran l’evolució 
positiva dels passatgers. La 
modificació del servei estava 
condicionada a l’aprovació 
del pressupost, que s’havia 
de fer en el ple d’aquest 
dijous al vespre amb aquesta 
edició tancada. 

Les entitats Cardedeu Vital 
i l’Associació per a la Pro-
moció del Transport Públic 
(PTP), i la CUP, ERC, ICV 

i el PSC, a l’oposició, criti-
quen la  retallada. Creuen 
que el mateix creixement 
del nombre d’usuaris previst 
per a aquest 2012 permetria 
cobrir els diners que l’equip 
de govern vol estalviar i 
recorden que el 2011 ja es 
van reduir dues expedicions. 
L’alcaldessa Vila lamenta que 
“ningú hagi fet cap proposta 
alternativa des dels partits 
de l’oposició”.

LES FRANQUESES

Les Franqueses reduirà la 
despesa que representa l’au-
tobús urbà a la meitat i, a la 
vegada, vol capgirar les xifres 
negatives de passatgers: va 
tenir l’any passat 7.812 usu-
aris. Representa una caiguda 

del 45% respecte a les dades 
del 2010 (14.317).

L’Ajuntament posa en 
marxa un nou recorregut a 
partir de l’1 de febrer que 
potencia la connexió entre 
Bellavista i Corró d’Avall i 
entre Corró d’Avall i l’Hos-
pital de Granollers. El servei 
d’autobús urbà es fusiona 
amb la línia interurbana que 
anava fins a Corró d’Amunt i 
Cànoves, que manté les tres 
expedicions diàries per sen-
tit però que, a partir d’ara, es 
faran amb el mateix vehicle 
de les Franqueses. El nou 
traçat redueix el recorregut 
intern pel barri Bellavista 
però hi passa dues vegades: 
una en direcció a Granollers i 
una altra en direcció a Corró 

d’Avall. Per Corró d’Avall, 
el recorregut es fa d’anada i 
tornada pels carrers Céllecs i 
Tagamanent, i dóna cobertu-
ra a diversos centres escolars 
i a la zona esportiva. Ara, 
totes les expedicions arriba-
ran a l’estació d’autobusos de 
Granollers. El servei a Llero-
na i per l’eix de la carretera 
de Ribes es restringeix a les 
línies interurbanes que van a 
la Garriga i Vic i que passen 
cada 30 minuts.

El servei urbà circularà de 
dilluns a divendres excepte a 
l’agost, que estarà tancat. La 
reestructuració també afecta 
l’horari: el servei començarà 
a funcionar mitja hora més 
tard i se suprimeixen les tres 
expedicions del vespre.

Sant Celoni 
amplia el termini 
per sol·licitar un 
hort municipal
Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni 
ha ampliat fins al 5 de febrer 
el termini per demanar un 
dels horts públics que s’han 
habilitat en un terreny del 
polígon Molí de les Planes. 
Les peticions es poden fer a 
l’oficina d’atenció al ciutadà 
del Safareig i a la de la Bat-
llòria. El parc d’horts està 
format per 49 parcel·les que 
tenen entre 59 i 120 metres 
quadrats. Els adjudicataris 
pagaran un lloguer i pel con-
sum d’aigua que en facin.

Recaptats a Sant 
Feliu 28.000 
euros per lluitar 
contra el càncer
Sant Feliu de Codines

Els veïns de Sant Feliu han 
aportat 28.164 euros que 
es destinaran al Laboratori 
d’Investigació del Càncer 
Infantil de l’Hospital Mater-
noinfantil de Sant Joan de 
Déu, a Barcelona. Els diners 
s’han aconseguit amb la ven-
da de loteria durant la festa 
major, la Fira de la Carbassa 
i la Fira de Nadal. L’Hospital 
ha agraït la col·laboració dels 
veïns del poble.

Granollers votarà 
si es declara 
moralment exclosa 
de la monarquia
Granollers

Les Joventuts d’ERC a 
Granollers han presentat una 
moció per demanar que la 
ciutat es declari moralment 
exclosa de la monarquia 
espanyola i per expressar la 
voluntat de viure “en un país 
plenament democràtic on es 
respectin els principis de la 
sobirania popular i d’igualtat 
entre persones”. La moció es 
debatrà en la junta de porta-
veus prèvia al ple del mes de 
gener, previst per a dimarts 
que ve.

Cardedeu participarà 
en el certamen de 
Viles Florides de 
Catalunya
Cardedeu

L’Ajuntament de Cardedeu 
participarà en el certamen 
Viles Florides de Catalunya 
que organitza la Confede-
ració d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya i que 
vol reconèixer la tasca en la 
millora dels espais verds dels 
municipis de Catalunya. La 
candidatura es presentarà en 
un acte que es farà dimecres 
que ve a 2/4 de 8 del vespre a 
la Sala de les Columnes.


