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Territori i Sostenibilitat presenta les 
millores en el transport públic del  
Berguedà per a 2019 
 

 El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, exposa 
a Berga les noves mesures per a fomentar la mobilitat en 
transport públic a la comarca 
 

 Es millora l’oferta de serveis per al col·lectiu d’estudiants i es 
reforça el transport a la demanda 

 
 

Gavín, a la dreta, explica les millores, avui, acompanyat de Lara i Garcia. 
 
 
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, acompanyat del 
president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha presentat 
avui a Berga noves millores en el transport públic de la comarca per 
aquest any. Els nous serveis, que recullen un conjunt de peticions del 
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territori, s’adrecen especialment a la millora de la mobilitat de la comunitat 
educativa i al reforç i millora del transport a la demanda a l’Alt i el Baix 
Berguedà. També hi ha assistit el conseller delegat de Transport al 
Consell Comarcal, Abel Garcia. 
 
Gavín ha destacat que aquestes millores beneficiaran sobretot al col·lectiu 
d’estudiants “perquè d’una banda es connecta el Berguedà amb Vic i 
la Universitat Autònoma de Barcelona i, de l’altra, l’Institut de l’Alt 
Berguedà amb el Bages”. Lara, de la seva banda, ha posat en valor que 
amb aquestes noves freqüències “s'han recollit demandes de ciutadans 
del territori per afegir, per exemple, algunes serveis en línies regulars en 
horaris que quedaven descoberts”. 
 
En concret, les noves millores que es duran a terme són les següents: 
 
 IES Alt Berguedà (Bagà) – Berga - Manresa: Per a facilitar 

l’accés a l’alumnat a l’IES Alt Berguedà (Bagà), es crearà una nova 
expedició del servei Bagà-Berga-Manresa, amb sortida de Berga a 
les 7.45 h i arribada a Bagà a les 8.15 h. Aquesta actuació es 
posarà en marxa amb l’inici del curs escolar. 
 

 Potenciació de les comunicacions amb la Universitat de Vic: 
Es millora i s’adapta, amb l’inici del pròxim curs escolar, l’oferta 
actual de la línia Berga – Gironella – Prats de Lluçanès – Vic, per 
accedir a Vic a les 7.45 h, coincidint amb l’hora de començament 
de les classes, i tenir tornades a les 12 h, les 15 h i les 19.15 h. 
 

 Nova línia Berga – UAB: Es crea una nova línia de bus entre 
Berga i el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir 
del pròxim curs i en període lectiu. El servei permetrà arribar al 
campus abans de les 8 h i oferirà dues tornades, a les 14.30 h i les 
19 h. Aquesta nova línia permetrà reforçar també el servei entre 
Berga i Barcelona, ja que el seu punt d’inici i de final (tret de 
l’expedició de les 14.30 h) serà l’estació d’autobusos del Nord, de 
Barcelona. 
 

 Millora de les comunicacions entre Berga i la Pobla de Lillet: 
Es crearà una nova expedició, tot recollint una petició del territori, 
entre Berga i la Pobla de Lillet, amb sortida de Berga a les 17 h i 
parada a totes les poblacions de la línia fins a la Pobla de Lillet. 
Aquesta mesura entrarà en funcionament a partir de gener de 
2020. 
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 Millora dels serveis de transport a la demanda a l’Alt i el Baix 
Berguedà: Conjuntament amb el Consell Comarcal, el 
Departament s’està treballant per aplicar algunes modificacions 
horàries i per incorporar noves parades a Berga (per exemple, 
l’Hospital de Sant Bernabé o el passeig de la Pau) i recorreguts, 
amb l’objectiu de reorganitzar i millorar el servei actual de transport 
a la demanda.  
 
El Servei de Transport a la Demanda s’ofereix des de finals de 
2009 des del Consell Comarcal als municipis de l’Alt Berguedà que 
no tenen línia regular de viatgers. El 2017 es va donar un nou 
impuls al servei ampliant-lo a més municipis del sud de la comarca i 
es va passar de 1.100 viatgers als 2.300 usuaris de l’any 2018. La 
previsió, amb les noves mesures, és arribar als 2.500 usuaris. 

 
Aquest servei permet connectar –els dies laborables, prèvia 
sol·licitud– tots els pobles i nuclis habitats del Berguedà que no 
tenen servei de transport regular per carretera amb la resta de la 
xarxa. D’aquesta manera, poden tenir connexió amb les línies per 
anar a Berga, Manresa o Barcelona. 
 

 Transport a les Valls del Pedraforca i del Llobregat: Per a 
millorar l’accés als territoris de muntanya durant els caps de 
setmana i festius, es preveu una prova pilot a les Valls del 
Pedraforca i del Llobregat seguint el model de transport a la 
demanda ja existent. Aquest servei s’adreça, per exemple, tant al 
veïnat i a estudiants que durant la setmana viuen fora dels 
municipis de la zona, com a visitants, i vol donar resposta a la 
demanda de mobilitat de municipis amb una elevada estacionalitat. 
 
El Consell Comarcal del Berguedà gestionarà aquest servei, que 
estarà conformat per tres línies, que permeten enllaçar amb les 
línies regulars d’autobús a Barcelona i a Manresa: 
 

o Guardiola de Berguedà – Vallcebre – Saldes – Gósol – 
Tuixén 
 

o Guardiola de Berguedà – la Pobla de Lillet – Castellar de 
N’Hug, que inclou parades al Museu del ciment Clot del 
Moro i a l’estació del tren del Ciment de la Pobla de Lillet. 

 
o Gisclareny – Bagà 
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Evolució de la demanda  
 
Durant la presentació d’avui, s’ha fet balanç de l’evolució de la demanda 
de transport públic per carretera al Berguedà en el període 2015-2018. En 
aquest sentit, cal ressaltar dues tendències: un fort increment d’usuaris en 
els serveis a Barcelona com a conseqüència de l’increment de l’oferta i 
també un augment dels usuaris del transport a la demanda. En total, s’ha 
registrat un increment de la demanda del 31,5%, en passar dels 180.542 
usuaris de 2015 als prop de 237.500 de l’any 2018.   
 
 
5 de juliol de 2019 


