Oficina de Premsa

- Nota de premsa El servei de bus urbà de Mollet registra les millors dades de passatgers

A Mollet, els passatgers han pujat un 5,39% respecte
l’octubre del 2012, mentre que la mitjana de l’AMTU ha
baixat un 1,23%
El nombre de passatgers del bus urbà durant aquest mes d’octubre ha
estat el més elevat de la història del servei a Mollet, amb 41.777 viatgers.
Això confirma que s’està treballant en la bona direcció i es comença a
notar l’efecte de les millores d’informació introduïdes recentment.
El passat mes d’octubre, el de bus urbà va registrar el nombre més elevat de
passatgers de la història del servei municipal. Respecte de l’octubre de 2012,
significa una pujada del 5,39%. Això confirma la tendència a l’alça de l’ús del
bus urbà, ja que en el que portem d’any la pujada ha estat del 3,17%.
Aquestes són unes dades molt positives; encara més, si ho comparem amb la
resta de municipis de mida similar (entre 50.000 i 100.000 habitants) que
formen part de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), els quals,
de mitjana, estan perdent passatgers. Així, durant el passat mes d’octubre, la
mitjana de passatgers ha baixat un 1,23% i la baixada en el que portem d’any
ha estat del 4,68%.
Aquestes dades confirmen la tendència a l’alça del bus urbà a la ciutat, així
com la bona direcció de les polítiques engegades des de l’Ajuntament. En
aquest sentit, la pujada de passatgers es correspon a diferents accions
portades a terme durant l’any 2012: el canvi de vehicles per uns de nous més
amplis i confortables; la política de preus, el manteniment de les freqüències de
pas, l’ajustament d’horaris per oferir una millor cobertura del servei o la
renovació dels sistemes d’informació amb els horaris i trajectes a les
marquesines a més de la introducció d’un sistema que informa del temps de
pas del següent vehicle en la parada del bus de l’Estació de França.
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