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Territori triplica el nombre d’expedicions de 
la Línia d’autobús 601 Girona – Blanes  
 

 

 El servei passa de 9 a 28 expedicions per sentit  
 

 L’autobús ha transportat fins aquest mes de juliol un 25% més de 
viatgers que durant el mateix període de l’any 2019, abans de la 
pandèmia  
 

 La Línia podria arribar als 96.000 viatgers entre 2023 i 2024  
  
  

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori triplica, 
des d’aquest dissabte 17 de setembre, el nombre d’expedicions de la Línia 
d’autobús 601, que enllaça Girona, Maçanet de la Selva, Tordera i Blanes. El 
servei passa de 9 a 28 expedicions per sentit.   
 
Els dies feiners de dilluns a divendres disposaran de 15 expedicions per sentit, 
quan fins ara en tenien 7 per sentit. Els dissabtes feiners disposaran de 7 
expedicions per sentit, quan fins ara en tenien 2 per sentit. Els diumenges i 
festius disposaran de 6 expedicions per sentit, quan fins ara l’autobús no 
circulava durant aquests dies. 
 
Es tracta d’un increment que garanteix un autobús per sentit cada hora durant 
els dies laborables i cada dues hores durant els caps de setmana i festius.  
 
Demanda creixent  
 
La millora preten donar resposta a l’increment del nombre de passatgers. La 
Línia ha transportat durant els primers 7 mesos del 2022 un total de 41.708 
viatgers. Es tracta d’un 25% més de viatgers que durant el mateix període de 
l’any 2019, abans de la pandèmia, quan en va transportar 33.365.  
 
D’acord amb la tendència actual, l’autobús podria tancar el 2022 amb un total de 
79.000 viatgers, quan en tot el 2019 en va transportar 63.200. Les previsions 
assenyalen que el servei podria arribar als 96.000 viatgers entre els anys 2023 i 
2024.     
 
15 de setembre de 2022 

 
 


