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Reducció en l’oferta de bus a Osona a l’inici del curs 
escolar 2020-2021 

 

 

L’associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) denuncia que la tornada al curs 
escolar s’ha fet amb una disminució del servei de transport públic disponible a la comarca 
d’Osona en comparació amb els horaris disponibles abans del confinament del març del 
2020.  

Concretament, la PTP denuncia que: 

• S’ha reduït l’oferta existent entre Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló 
de 23 expedicions al dia a 16, perdent les últimes expedicions a partir de les 8 del 
vespre en sentit Vic. 

• S’ha modificat el servei que es dona a l’àmbit dels polígons de Vic, sense donar una 
informació clara: tots els horaris que hi ha a les parades són previs a l’estat d’alarma, 
havent canviat el servei, i la informació de la web es contradiu. A més, s’ha reduït molt 
significativament el servei a la línia de Mas Galí. 

• Es manté la situació, prèvia a l’estat d’alarma, que no hi ha cap línia que connecti 
directament els barris del sud de la ciutat i els polígons del nord. 

• El servei de bus urbà de Vic i Calldetenes, malgrat haver augmentat l’oferta 
recentment respecte a l’estiu, ofereix un servei d’aproximadament el 60% de 
l’habitual. 
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• 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) 

Davant de la situació derivada de la pandèmia COVID-19, que ha suposat una reducció en la 
quantitat de desplaçaments, recordem que: 

• El transport públic és un servei bàsic i universal. Hi ha sectors de la població pels 
quals és la principal o única alternativa per desplaçar-se per feina, estudis, metge o 
compres. I que a Osona el transport públic en autobús fa aquesta funció social de 
forma especial. 

• Que el transport públic, amb les mesures de protecció adequades, és un lloc segur.  

En relació a la disminució del servei exposada anteriorment, demanem: 

• Que es recuperi el nivell de servei anterior a l’Estat d’Alarma a les parades dels 
municipis de Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló. 

• El restabliment del servei a totes les parades dels polígons de Vic, incloent la parada 
del Mas Galí a la línia 449.  

• Que s’ofereixi, per part de l’empresa operadora (Sagalés) i les administracions 
públiques, una informació clara i sense contradiccions respecte les parades als 
polígons de Vic  

• Que s’estudiï l’establiment de línies que connectin sense transbord els barris del sud 
de la ciutat de Vic amb els polígons (al nord). 

• La recuperació del 100% del servei del bus urbà de Vic i Calldetenes, per tal que 
permeti ser el màxim de funcional tot i les limitacions que té com a xarxa. 

• Que s’iniciï el servei diari de la línia regular entre Vic, Tona, la Garriga i la UAB. 

 

Consulteu Annex 1: Explicació detallada de les situacions denunciades 

Consulteu 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)  

 

Per a més informació i declaracions: 

• Arnau Comajoan 646 96 02 85 arnaucomajoan@gmail.com  

• Adrià Ramirez 650 53 64 14 aramirez@transportpublic.org  
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