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Una nova línia de bus comunicarà els principals 
municipis de la Cerdanya amb Puigcerdà i la Seu 
d’Urgell per la Baga i la Solana  
 
 El Departament de Territori i Sostenibilitat reorganitza l’oferta de 

transport públic a la Cerdanya amb la millora de serveis amb 
Puigcerdà i la Seu d’Urgell  

 
 A partir del 2 de juliol entra en funcionament  una nova línia  entre 

la Seu d’Urgell i Llívia amb un recorregut circular que comunicarà 
les dues capitals comarcals amb els principals municipis de la 
Cerdanya per les dues valls 

 
 Des del 18 de juny els viatgers compten amb dos nous abonaments 

multiviatge T-10/120 que suposen un estalvi de prop del 50% entre 
la Cerdanya i Barcelona i l’Alt Urgell i Barcelona. 

 
 
 

 
Imatge de la presentació: Emili Giménez 
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Nova línia de bus la Seu d’Urgell - Llívia  

 
El director general de Transports i Mobilitat, Ricard Font, ha presentat avui la 
reestructuració de l’oferta de transport públic  a la Cerdanya per millorar la 
mobilitat dels principals municipis de la comarca amb Puigcerdà i la Seu 
d’Urgell. En aquest sentit, a partir del 2 de juliol, el Departament de Territori i 
Sostenibilitat posa en marxa un nou servei de bus entre la Seu d’Urgell i Llívia 
amb un recorregut circular que a partir de Bellver de Cerdanya circularà per la 
vall de la Baga i per altra per la vall de la Solana.  
 
El nou servei, gestionat per Alsina Graells, neix amb l’objectiu d’incrementar les 
freqüències de pas en aquesta àrea i adaptar els horaris a les necessitats dels 
viatgers,  reorganitzant-los per tal d’oferir serveis en totes les franges horàries 
de manera regular i homogènia. 
 
L’actuació forma part del pla de millora del transport públic a la comarca de la 
Cerdanya, elaborat pel Departament amb la col.laboració del Consell Comarcal 
i els ens locals, per tal de detallar les mesures a implementar amb l’objectiu de 
potenciar la mobilitat sostenible en aquesta àrea. La reorganització del 
transport públic en aquesta àrea comportarà un dèficit  anual de prop de 
140.000 euros, que serà assumit pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
22 noves expedicions diàries  
 
Concretament, el nou servei oferirà 22 noves expedicions diàries, 11 d’anada i 
11 de tornada. De les 11 d’anada, 6 passaran pel corredor de Ger (la Solana), 
mentre que 5 aniran pel d’Alp (la Baga). En sentit contrari, 5 expedicions 
donaran servei al corredor de Ger i les altres 6 aniran pel d’Alp. Això suposa un 
increment de d’oferta de més del doble en el tram de Bellver de Cerdanya - 
Puigcerdà (per la vall de la Solana i de la Baga). 
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Pel que fa al tram Llívia - Puigcerdà es quadruplica l’oferta amb 6 expedicions 
d’anada i 6 de tornada més de dilluns a divendres feiners, quedant un total de 8 
d’anada més 8 de tornada.  
 
Finalment, entre la Seu d’Urgell i els municipis de l’oest de la Cerdanya 
(Bellver de Cerdanya, Prullans i Montellà i Martinet) s’augmenten el nombre de 
serveis fins a assolir 6 expedicions per sentit els feiners.  
 
Coordinació horària i intermodalitat 
 
El nou servei s’ha dissenyat especialment tenint en compte els horaris de la 
resta de línies de transport públic que operen en aquestes comarques i amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat a punts d’especial interès, com ara el futur 
hospital transfronterer. 
 
Així, s’han coordinat els horaris amb alguns dels serveis ferroviaris a l’estació 
de Puigcerdà per afavorir la intermodalitat cap a Barcelona, amb els serveis 
d’autobús interurbans a l’estació d’autobusos de la Seu d’Urgell per anar cap a 
Lleida, amb les entrades i sortides dels centres escolars a la Cerdanya , amb 
els serveis hospitalaris i amb els serveis de transport a la demanda.  
  
 
Impuls a l’estació d’autobusos de Puigcerdà 
 
D’altra banda, la Generalitat i l’Ajuntament de Puigcerdà han acordat impulsar 
la construcció d’una nova estació d’autobusos a Puigcerdà, amb l’objectiu de 
dotar la ciutat d’unes instal·lacions de qualitat per millorar la comoditat dels 
viatgers de les diferents línies de bus que operen a la ciutat.  
 
En aquest sentit, s’estudiarà la ubicació idònia per habilitar l’estació i 
s’impulsarà la redacció del projecte constructiu que farà possible l’execució de 
les obres.  
 
 
Dos nous abonaments multiviatge 
 
En aquesta línia, amb l’objectiu de potenciar l’ús del transport públic arreu del 
territori, el Departament va introduir el passat 18 de juny dos nous abonaments 
multiviatge T-10/120 que representen un estalvi de prop del 50% per als 
viatgers en els trajectes de les línies d’autobús interurbanes gestionades per 
Alsina Graells que enllacen els municipis del la Cerdanya i Barcelona i l’Alt 
Urgell i Barcelona.  
 
L’actuació, que suposa un pas previ al desplegament del sistema tarifari 
integrat en aquestes comarques, neix amb l’objectiu de millorar la competitivitat 
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del transport públic, i dotar els viatgers d’una xarxa eficient a preus atractius 
que contribueixi a estendre’n l’ús. 
 
La nova T-10/120, que permet realitzar deu desplaçaments en 120 dies, i 
també suposa un important estalvi per als viatgers, que veuen reduït el preu del 
trajecte gairebé a la meitat. 
 
 
 
27 de juny de 2012 


