Atès que:
El servei de bus disponible a Premià de Dalt mitjançant les diferents línies d’autobús
interurbà que hi transcorren, presenta una sèrie de mancances, tal com vénen
reivindicant veïns i veïnes del municipi, i com es reflecteix per exemple en el fet que és
una de les preocupacions més importants expressades per la ciutadania en el procés
participatiu del Pla de Mandat.
És necessari escoltar i analitzar les mancances percebudes per la ciutadania, i estudiar
la millor forma de resoldre-les.
La millora del servei per mitjà de la resolució de les seves mancances, a més de facilitar
la comunicació amb els municipis veïns així com amb Barcelona i Mataró, i el transport
dels usuaris cap als seus llocs de feina, estudi i lleure, servirà també per fomentar un
major ús del transport públic per part de la ciutadania, contribuint així a una major
sostenibilitat i a un poble més net i amb menor pas de vehicles.
Algunes de les mancances detectades són:
· C-14 Premià de Dalt – Premià de Mar:
-

Passa els diumenges només durant el mes d’agost, però no ho fa durant la resta
de l’any.

-

L’horari de servei els dies feiners acaba massa aviat (l’últim viatge surt a les 21.10
de Premià de Dalt i a les 21.30 de l’estació de Rodalies).

-

Els horaris no estan ben coordinats amb els dels trens de Rodalies (molts usuaris
l’agafen per anar cap al tren), arribant en ocasions a l’estació quan el tren ja ha
passat (i això que sovint els trens van amb retard).

-

No sempre arriba amb puntualitat, especialment els matins en l’època escolar,
en què hi ha més usuaris i més congestió de vehicles.

-

L’horari anterior tenia alguns avantatges, com ara que als matins dels dies
feiners, quan més gent els utilitza per anar a treballar o estudiar, passaven més
freqüentment.

-

El preu actual d’un viatge, 2.15 euros, és excessiu, a més de no estar indicat en
els horaris ni a l’arxiu pdf disponible online ni a les parades. És també el preu per
a utilitzar dins d’una sola zona les altres línies que passen pel municipi.
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-

Les persones jubilades abans dels 65 anys que cobren el mateix que als 65, no
tenen en canvi dret a obtenir el Carnet Sènior que dóna l’Ajuntament a les
persones a partir dels 65 anys per a que puguin fer servir el bus C-14
gratuïtament.

· Connexions amb Barcelona (C-3/4 i N-81), amb Vilassar de Dalt (C-3/4) i amb Mataró
(C-30):
-

Aquests tres busos (úniques connexions en transport públic existents amb
Vilassar, Mataró i Barcelona durant el dia i amb Barcelona durant la nit) passen
per Premià de Dalt però només tangencialment, fent parada al barri Cotet i a l’Illa
Fantasia però no a la resta del poble, que queda igual de lluny d’aquestes dues
parades que de les de Premià de Mar.

-

El bus nocturn (N-81), que connecta el baix Maresme amb Barcelona, passa per
tots els pobles de mar però també puja als de muntanya. Mentre que a Premià
de Dalt, a més de passar només per les parades abans esmentades, ho fa amb
un recorregut que, entre les parades de Premià de Mar i les de Premià de Dalt,
ha de passar per totes les de Vilassar de Mar, Cabrils i Vilassar de Dalt, fent una
volta que obliga a allargar el recorregut gairebé mitja hora més (per arribar a
unes parades, recordem, igual de llunyanes de la resta de Premià de Dalt que les
de Premià de Mar).

-

Hi ha un espai de temps considerable en què no hi ha cap transport públic
disponible entre el darrer tren de cada dia i el primer bus nocturn, així com entre
el darrer bus nocturn i el primer tren.

A més, cap de totes aquestes línies no disposa de la possibilitat de saber la situació del
bus en temps real, funcionalitat de la qual sí que disposen altres línies d’altres municipis
i de la mateixa companyia, i hi ha alguns errors en els cartells i arxius pdf amb els horaris,
situant a Premià de Dalt parades d’altres municipis i a altres municipis parades de Premià
de Dalt.

ACORDS

1. Formar una taula de treball amb les regidories i tècnics o tècniques de l’àmbit del
transport i la mobilitat i els grups polítics municipals, amb tal d’analitzar la situació actual
del servei de bus a Premià de Dalt i estudiar-ne les possibles millores.
2. Aquesta taula demanarà l’opinió de la ciutadania sobre el servei de bus i les seves
mancances i millores a fer, mitjançant un procediment de participació ciutadana a
concretar en la seva primera reunió, que proposem que sigui una enquesta oberta que es
pugui contestar tant en línia a través del web municipal, com presencialment mitjançant
una enquesta en paper disponible a l’OAC i a les dependències municipals de la Plaça del
Mil·lenari i que un cop omplerta s’entregaria allà mateix. Es demanaria que es puguin
tenir disponibles aquestes enquestes també a la seu de l’Associació de Veïns del Barri del
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Remei i/o al consultori mèdic del Barri del Remei, amb tal de facilitar als veïns i veïnes
d’aquest barri la seva participació en igualtat de condicions. Es demanaria també a la
companyia que dóna el servei de bus que tingués les enquestes disponibles als autobusos
al seu pas per Premià de Dalt, especialment al C-14. Així mateix, es podria comptar també
amb la col·laboració d’establiments del municipi per a què hi tinguessin també les
enquestes.
3. Un cop s’hagi rebut i analitzat l’opinió ciutadana i s’arribi a una proposta consensuada
a la taula de treball, s’hi demanarà la presència d’algun/s conductor/s dels autobusos per
traslladar-los la proposta, analitzar-la conjuntament i debatre possibles canvis que hi
proposin, i posteriorment es farà el mateix amb un representant/s de l’empresa que dóna
el servei, analitzant-ne també la viabilitat i el cost.
4. Un cop es determini la proposta final, es duran a terme els procediments i gestions
necessaris per a implementar-la el més aviat possible.
5. Fer públics aquests acords, així com difondre la iniciativa, en especial la fase
participativa, a través de tots els mitjans de comunicació municipals, i de suports
publicitaris si es considera necessari.
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