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ANNEX 2: Relació de l’estat actual de la informació que es 
proporciona a cada parada de bus interurbà del terme 

municipal de Vic (a dia 27/09/2020) 

Estació d’autobusos busos de Vic:  No totes les línies disposen del seu horari i esquema de 
parades actualitzat a l'interior. L’estació no té un horari d'obertura indicat i quan està tancada 
no es poden consultar els horaris de les línies (que només es troben a l'interior, a excepció 
dels de bus urbà). 

C. Pare Gallissà (sentit Gurb): només horaris de la L6, previs a l'Estat d'Alarma. Sense horaris 
de la línia 441 ni 470. 

Rambla St. Domènech - c. St. Pere: els horaris del bus interurbà a la parada són previs a l’Estat 
d’Alarma (441). 

Institut Jaume Callís (av. d’Olímpia): sense informació del bus interurbà (470). 

Pont del Blanqueig (ambdós sentits): sense informació de bus interurbà (470, e12) ni del bus 
urbà (L6). 

Pg. Generalitat-Bisbe Strauch: cap dels horaris de les línies de bus interurbà són els vigents 
(e12, 406, 407, 441, 470). Alguns d’aquests són en paper normal enganxat amb cinta 
adhesiva, estripats. 

Pg. Generalitat-Sagrat Cor: sense informació de les línies interurbanes (406, 407, 441, 470). 

Can Segalés (ctra. Vic - Sentfores-La Guixa): els horaris a la parada són previs a l’Estat 
d’Alarma (L6, 470). 

Can Carballo (ctra. Vic - Sentfores-La Guixa): els horaris a la parada són previs a l’Estat 
d’Alarma (L6, 470). 

Pl. de la Creu (Sentfores-La Guixa): els horaris a la parada són previs a l’Estat d’Alarma (L6, 
470). No hi ha informació de la línia 720. 

Ctra. de Manlleu-Can Fajula: sortida de Vic amb horaris previs a l'Estat d'Alarma estripats 
(només de les línies 462, 463 i 464); arribada a Vic sense horaris. En total, quan funcionen hi 
tenen parada les línies e12, 441, 449, 455, 460, 462, 463 i 464. 

Polígon Mas Galí (ctra. St. Hipòlit - Lidl/Tekor; ambdós sentits): parada anul·lada des de 
l'Estat d'Alarma a excepció de la línia 462 (restituïda parcialment a partir del 21/09). A la 
parada hi ha els horaris previs a l'Estat d'Alarma i cap avís de l'anul·lació. 
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Polígon Mas Beuló (c. Ripoll - Ca l'Espina; ambdós sentits):  parada anul·lada des de l'Estat 
d'Alarma a excepció de la línia 462 (restituïda parcialment a partir del 21/09). A la parada hi 
ha els horaris previs a l'Estat d'Alarma i cap avís de l'anul·lació. 

Polígon Mas Beuló (ctra. Manlleu - Can Girbau, ambdós sentits): els horaris a la parada són 
previs a l'Estat d'Alarma (només de les línies 449 i 455). En total, quan funcionen hi tenen 
parada les línies e12, 449, 455, 463 i 464. 

Polígon Parc d'Activitats Econòmiques (c. Lleida, ambdós sentits): els horaris a la parada són 
previs a l'Estat d'Alarma. 

Polígon Malloles (ctra. d'Olot, ambdós sentits): els horaris a la parada són previs a l'Estat 
d'Alarma. 

Clínica de Vic (ronda F. Camprodon, ambdós sentits): sortida de Vic sense informació dels 
busos interurbans. Arribada a Vic sense pal de parada i cap horari. Hi tenen parada les línies 
441, 442 i 485 de Sagalés i la d'Autocars Prat cap a Sta. Eugènia de Berga, Taradell i St. 
Miquel de Balenyà. 

Pl. Divina Pastora (ambdós sentits): sense informació de les línies interurbanes d’Autocars 
Prat (Vic-Sta. Eugènia de Berga-Taradell-St. Miquel de Balenyà) ni d’Autocars J. Comasòlivas 
(Vic-Sau) 

C. Montserrat: sense informació de les línies d'Autocars J. Comasòlivas des de Sau, 
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes. 

 


