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Noves línies de transport públic per accedir als parcs 

naturals del Montseny i Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

El Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona han arribat a l’acord per 

posar en servei tres línies regulars d’autobús per accedir al Parc Natural del Montseny i al Parc  

Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Aquestes noves línies s’ofereixen els caps de 

setmana i festius al llarg de tot l’any, amb la finalitat d’oferir un servei de transport públic a 

tots els usuaris perquè puguin gaudir d’aquests espais naturals de forma universal i sense 

necessitat de vehicle propi. 

Les tres noves línies, que es posen en funcionament el 12 d’octubre, són: 

Parc Natural del Montseny 

1. Est. Renfe Sant Celoni – Cruïlla BV-5114/BV5119 – Mosqueroles – Fontmartina  

2. Est. Renfe Sant Celoni – Cruïlla BV-5114/BV5119 – Campins – Santa Fe del Montseny 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

1. Est. Bus Terrassa / Terrassa Nord – Matadepera – Coll d’Estenalles – Mura – 

Talamanca 

En aquestes línies s’ofereixen bitllets senzills, vàlids per a tot el dia i que permeten pujar i 

baixar de l’autobús tantes vegades com l’usuari desitgi i són gratuïts per nens fins a 12 anys. 

Les tres línies estan integrades al sistema tarifari de l’ATM de Barcelona, fet que possibilita als 

usuaris l’adquisició bitllets integrats que permeten el transbordament tren-bus. Així doncs, 

aprofitant que aquestes línies tenen parada a estacions de tren, es creen bitllets combinats 

tren-bus per facilitar que més visitants puguin arribar des de casa en transport públic.  

El servei de bus al Parc Natural del Montseny està gestionat per l’empresa Sagalés, 

concessionària de la línia. Els bitllets senzills tenen un preu de 2,20 euros. El bitllet combinat 

tren-bus per tal que els visitants puguin arribar a Sant Celoni amb el tren de rodalies de Renfe i 

allà agafar el servei de bus fins al parc, té un preu per anada i tornada de 10,80 euros des de 

Barcelona, de 7 euros des de qualsevol estació del tram Granollers Centre – Maçanet-

Massanes, i de 13,10 euros des de qualsevol estació del tram Girona – Sils. 

El servei del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, està gestionat per l’empresa 

Transports Generals d’Olesa, concessionària de la línia. Els bitllets senzills tenen un preu de 

2,20 euros entre Terrassa/Matadepera fins al Coll d’Estenalles i de 3,10 euros fins a Mura i 

Talamanca. S’ofereix un bitllet combinat tren-bus per tal que els visitants puguin arribar a 

Terrassa amb Ferrocarrils de la Generalitat i allà agafar el servei de bus fins al parc. El preu 

d’aquest bitllet anada i tornada des de Barcelona és de 11,15 euros. 



 
 

 

El finançament dels servei durant el 2018 el farà la Diputació de Barcelona amb la previsió que 

a partir del 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat s’hi pugui incorporar aportant el 

50% del cost. El Departament i la Diputació faran un seguiment de l’oferta de serveis per 

valorar la seva acceptació ajustar-la a les necessitats, si cal. 

 

Parc Natural del Montseny 

Prova pilot octubre – novembre 2017 

L’any 2017, la Diputació de Barcelona va realitzar una prova pilot per regular l’accés al Parc 

Natural del Montseny durant tres caps de setmana d’octubre i novembre, coincidint amb 

l’època de més afluència de visitants de l’any al Parc. La prova pilot va comporta la creació 

d’un servei de transport públic amb autobús des de l’estació de Renfe de Sant Celoni fins a 

Santa Fe de Montseny. 

La prova pilot va permetre constatar la bona resposta dels visitants en utilitzar el servei de 

transport públic per accedir a la vall de Santa Fe, un dels espais més freqüentats del Parc 

Natural del Montseny. 

L’objectiu de la prova pilot era precisament mesurar la demanda potencial d’un servei de 

transport públic per accedir al parc Natural, així com el grau d’utilització i satisfacció dels seus 

usuaris, de cara a establir un servei de transport públic regular al llarg de l’any.  

La utilització d’aquest servei de transport públic durant tres caps de setmana d’octubre i 

novembre va tenir dies amb més de 300 usuaris entre Campis i Santa Fe, com el diumenge 29 

d’octubre, amb 309 usuaris, o el dimecres 1 de novembre, festa de Tots Sants, amb 287 

usuaris. Un dels fets importants de la prova va ser detectar l’alt nombre d’usuaris que va 

utilitzar l’autobús que enllaçava amb els trens de rodalies de Barcelona i Girona des de 

l’estació de Sant Celoni.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Noves línies a Santa Fe i Fontmartina 

Després de la prova pilot, els resultats van corroborar la demanada existent de transport 

públic fins al Parc. Per això, després del balanç de la prova es va veure la necessitat de 

diversificar l’oferta de transport fins a dos dels punts d’interès del Parc i també no concentrar 

els visitants en un sol punt.  

Així, Els dos destins finals de les línies són Santa Fe de Montseny i Fontmartina. 

 

 



 
 

 

 

Zones d’aparcament a l’àrea de l’estació de Renfe de Sant Celoni 

 

Per a les persones que vulguin arribar fins a Sant Celoni en vehicle privat i agafar des d’aquí els 

autobusos del Parc, s’ofereixen zones d’aparcament a prop de l’estació de Renfe des d’on 

surten les línies fins a santa Fe i Fontmartina. 

 

 
 

Amb la col·laboració de 

Direcció General de Transports 

Servei Català de Trànsit 

Mossos d'Esquadra 

Renfe 

Ajuntaments de Sant Celoni, Campins i Fogars de Montclús 

Coordinadora per la Salvaguarda del Montseny 

Empresa Sagalés 



 
 

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

L’accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es realitza bàsicament des de la 

carretera BV-1221 de Terrassa a Navarcles per Matadepera, Mura i Talamanca. Aquesta 

carretera té un elevat índex de circulació (IMD) d’entre 1.635 i  2.009 vehicles diaris els caps de 

setmana.  

La capacitat dels aparcaments que disposa el parc és de 150 vehicles a la zona d’aparcament 

del Coll d’Estenalles i 53 vehicles a l’aparcament de l’Alzina del Salari. D’acord amb el Pla de  

Mobilitat del Parc, l’objectiu és reduir la demanda de places d’aparcament per a vehicles, 

especialment els caps de setmana, que es concentren al Coll d’Estenalles, i augmentar la 

proporció de vehicles cap a altres punts del parc, especialment cap a Mura i Talamanca. 

Entre les propostes per reduir el nombre de vehicles particulars que accedeixen al Parc, una de 

les principals propostes és el foment de la mobilitat mitjançant transport públic. En aquest 

Parc, fins al 2012 va existir un servei de bus, el Bus Parc que oferia transport públic els caps de 

setmana fins a Coll d’Estenalles, però sense ser una línia de servei amb freqüències diverses i 

regulars al llarg de la jornada. 

 

La BV-1221 de Terrassa - Navarcles, principal via que travessa el Parc de Sant Llorenç del Munt 



 
 

El nou servei passa a ser una llançadora durant tot el dia de les 8.30 h a les 18.50 h entre 

l’Estació del Nord de Terrassa i el Coll d’Estenalles (amb set expedicions) i amb extensió fins a 

Mura i Talamanca (amb tres expedicions).  

La línia incorpora noves parades com són la plaça de l’Aigua, amb enllaç amb L6, L8 i L9, i el Pla 

de Bon Aire, amb enllaç amb la L5, L6 i L9 a Terrassa; Plaça de l’Hoquei i enllaç amb la M8A, la 

Barata, Castell de Mura i Talamanca. 

 

Línia de Bus Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac 

 

Amb la col·laboració: 

Direcció General de Transports 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

Ajuntaments de Terrassa, Matadepera, Mura i Talamanca 

Empresa Transports Generals d'Olesa (TGO) 

 



 
 

HORARIS LÍNIES PARC NATURAL DEL MONTSENY 

Del 12 d’octubre al 4 de novembre 

   Sant Celoni – Santa Fe 

 

 

                   Santa Fe – Sant Celoni 

 

 

       Sant Celoni – Fontmartina 

 
                      Fontmartina – Sant Celoni 

 



 
 
 

Del 10 de novembre al 24 de febrer                     Del 2 de març al 5 de maig 

Sant Celoni – Fontmartina / Santa Fe 

 

 
 

Sant Celoni – Fontmartina / Santa Fe 

 

 

Fontmartina – Sant Celoni 

 
 
Santa Fe – Sant Celoni 

 

Fontmartina – Sant Celoni 

 
 
Santa Fe – Sant Celoni 

 

De l’11 de maig al 6 d’octubre 

Sant Celoni – Fontmartina / Santa Fe            Fontmartina / Santa Fe – Sant Celoni 

 

 

 

 
  



 
 
 

HORARI LÍNIA PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC 

Terrassa – Matadepera – Coll d’Estenalles – Mura – Talamanca  

 


