
 

 

 @transportpublic 
 PromocioTransportPublic 
 @transportpublic 
 www.transportpublic.org 
 info@transportpublic.org 
 93 244 49 70 

   
 

  1 / 2  

Annex 1: Explicació detallada de les situacions 
denunciades 

 

Es descriu a continuació els detalls que motiven cada una d’aquestes denúncies: 

Bus Vic - Roda de Ter - Manlleu - Torelló - Sant Vicenç de Torelló - Sant Pere de Torelló 

L’oferta a les línies d’aquest eix s’ha reestructurat: s’han suprimit les línies 460 (Vic-Roda de 
Ter-Manlleu) i 482 i 483 (Torelló-Sant Vicenç de Torelló-Sant Pere de Torelló) i s’han 
substituït per la línia 449 (Vic-Roda de Ter-Manlleu-Torelló-Sant Vicenç de Torelló-Sant Pere 
de Torelló, que abans de l’Estat d’Alarma només funcionava els diumenges i festius), que es 
complementa amb la 455 (Vic-Manlleu-Torelló).  

Amb aquesta reestructuració, Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló de dilluns 
a divendres feiners s’ha passat de 23 expedicions diàries a 16, perdent les últimes 
expedicions a partir de les 20 h en sentit Vic. Per la banda positiva, part d’aquestes 16 són 
dues noves expedicions que surten a les 5 i 6 del matí des de Sant Pere, i a Roda de Ter hi ha 
4 expedicions/sentit diàries més. 

Fonts: 

Horaris previs (449, 455, 482 i 483): https://docdro.id/8jhCyNt 

Horaris previs (449, 460, 462 i 464): https://docdro.id/CB634wh 

Horaris previs (462, 463 i 464): https://docdro.id/8HGBhXx 

Horaris actuals (449 i 455): 
https://www.sagales.com/uploads/imagenes/fa0721ecf78e661c9ae30dc3c5c91a071ebdc039.pdf  
Horaris actuals (462, 463 i 464): 

https://www.sagales.com/uploads/imagenes/8d12163768433efd32a0dcf2203a418f8fdb288d.pdf
  

Bus als polígons de Vic 

La informació als horaris, esquemes de parades i plànols disponibles a la web de Sagalés 
d’aquestes línies a l’àmbit dels polígons de Vic és confusa i contradictòria i no s’informa 
específicament de l’afectació que la reestructuració del servei ha causat a les parades dels 
polígons. Concretament: 

• La substitució de la línia 460 per la línia 449 ha causat que pràcticament es perdi el 
servei al polígon Mas Galí (ctra. St. Hipòlit; davant del Lidl i Tekor, ara només servit 
per les 3 expedicions totals diàries de la línia 462 entre Vic i el Collsacabra).  

https://docdro.id/8jhCyNt
https://docdro.id/CB634wh
https://docdro.id/8HGBhXx
https://www.sagales.com/uploads/imagenes/fa0721ecf78e661c9ae30dc3c5c91a071ebdc039.pdf
https://www.sagales.com/uploads/imagenes/8d12163768433efd32a0dcf2203a418f8fdb288d.pdf
https://www.sagales.com/uploads/imagenes/8d12163768433efd32a0dcf2203a418f8fdb288d.pdf
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• Les parades als polígons del Parc d’Activitats Econòmiques (c. Lleida) i Malloles (ctra. 
d’Olot), que sí que es fan, no apareixen a la informació que Sagalés proporciona per a 
la línia 449.  

• Tots els horaris presents a les parades dels polígons són previs a l’Estat d’Alarma, 
sense cap avís de les modificacions del servei, ni de l’anul·lació d’algunes parades. 

S’annexa a aquesta nota de premsa la relació de l’estat actual de la informació que es 
proporciona a les parades de bus interurbà del terme municipal de Vic, com a exemple 
representatiu de la comarca. 

A més a més, totes les línies que tenen alguna parada als polígons surten de l’estació 
d’autobusos i hi arriben directament, de tal manera que no hi ha cobertura directa entre els 
barris del sud de la ciutat i els polígons del nord. 

Font: https://www.sagales.com/linies/2/linies-interurbanes (veure informació de les línies 449, 
455, 460, 462, 463 i 464. A la secció d’“Horaris (pdf)” es poden veure els horaris previs a l’Estat 
d’Alarma i els esquemes de parades, contradictoris entre els de diverses línies, en especial la 449. 
A la seva vegada, el recorregut i les parades també es contradiu, en alguns casos, amb el que es 
mostra si es clica a “Recorregut” o “Parades”)  

Bus urbà de Vic i Calldetenes 

El servei de bus urbà de Vic i Calldetenes, malgrat haver augmentat l’oferta recentment 
respecte a l’estiu, segueix amb un servei d’aproximadament el 60% de l’habitual, amb 
freqüències d’1 hora de les línies 1, 2 i 3 durant gran part del dia, que dificulten el 
transbordament entre elles i amb la resta de línies, així com la utilització del bus urbà per 
anar i tornar dels centres educatius. Com a exemple, des de l’hora de sortida dels estudiants 
de l’Institut Jaume Callís al migdia (14:30), cal esperar 51 minuts fins que passa el primer bus 
urbà (L3). 

D’altra banda, Sagalés ha començat a penjar horaris actualitzats en format d’adhesiu a les 
parades, tot i que encara hi ha algunes parades que no els tenen. 

Font: https://www.vic.cat/viure-a-vic/mobilitat/mobilitat-en-transport-public/el-bus-urba  

Bus Osona - UAB 

No ha començat el servei diari a la línia regular entre Vic, Tona, La Garriga i la UAB que s’havia 
anunciat el passat gener, amb tres expedicions al dia, i ni tan sols s’ha restablert el servei 
previ (que circulava només els dilluns i divendres). Creiem que el règim de semi presencialitat 
actual de la universitat no només pot suposar una reducció dels viatges, sinó un augment 
pels estudiants que hagin reconsiderat la opció de viure prop de la UAB.  

Fonts: https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/lempresa-concessionaria-posa-data-a-
linici-del-servei-dautobus-de-dilluns-a-divendres-entre-vic-i-la-uab/ , 
http://www.canaltaronja.cat/osona/bus-directe-vic-uab/ i informació de la supressió del 
servei actual a https://www.sagales.com/linies/4?origenCL=92&destiCL=270. 

 

https://www.sagales.com/linies/2/linies-interurbanes
https://www.vic.cat/viure-a-vic/mobilitat/mobilitat-en-transport-public/el-bus-urba
https://el9nou.cat/osona-ripolles/actualitat/lempresa-concessionaria-posa-data-a-linici-del-servei-dautobus-de-dilluns-a-divendres-entre-vic-i-la-uab/
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