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Afectacions en el servei de transport públic a la Conca 
d’Òdena pel confinament dels municips d‘Igualada, 
Òdena, Sta Margarida de Montbui i Vilanova del Camí 
 

 A conseqüència del confinament dels municipis de la Conca 
d’Òdena decretat pel Govern com a mesura excepcional per 
l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2, el Departament de Territori 
ha ajustat l’oferta de serveis de transport per evitar la zona afectada 
 

 L’abastament d’aigua de l’operador públic ATL, la gestió de les 
instal·lacions de sanejament i la gestió de residus queda totalment 
garantida 
 

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat treballa per minimitzar els efectes per 
a la ciutadania del confinament d’emergència dels municipis de la Conca 
d’Òdena a conseqüència del brot de coronavirus SARS-CoV-2, en matèria de 
transport públic, aigua i residus. 
 
Afectacions en el servei de bus 
 
Pel que fa al transport col·lectiu de viatgers per carretera, 26 línies que 
comuniquen amb Igualada, Santa Margarida, Òdena i Vilanova del Camí deixen 
de prestar servei en aquest àmbit, i es desvien a l’altura de la Conca d’Òdena. 
La resta del recorregut de les línies no queda afectat i opera amb normalitat. 
D’altra banda s’han suspès totes les línies interurbanes entre els 4 municipis. 
Per minimitzar molèsties, s’establirà un mecanisme de compensació per als 
títols caducats i no utilitzats completament a causa de les mesures 
excepcionals. Els serveis afectats per les restriccions dins l’àmbit del 
confinament són: 
  
  

OPERADOR LÍNIA 
Montferri Hnos. Igualada - les Pinedes de l'Ermengol 
S. A. Masats Igualada - La Llacuna - Rofes 
S. A. Masats Manresa - Igualada 
S. A. Masats Castellfollit del Boix - Igualada 
S. A. Masats Igualada - Manresa (Universitats) 

S. A. Masats 
LTV Transversal Vilanova (Hospital - 
Vilanova del Camí) 

S. A. Masats LTM Transversal Montbui  
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S. A. Masats 
LTF Urbà d'Igualada: línia transversal 
festius 

S. A. Masats Urbà d'Igualada (Interior) LC-1 
S. A. Masats Urbà d'Igualada (exterior) LC-2 
La Hispano Igualadina Igualada - Aeroport del Prat 
La Hispano Igualadina Igualada - Barcelona pel Bruc 
La Hispano Igualadina e5 Igualada - Barcelona 
La Hispano Igualadina Igualada - Barcelona per Capellades 
La Hispano Igualadina Guissona - Barcelona 
La Hispano Igualadina Borges Blanques - Igualada - Barcelona 
La Hispano Igualadina Igualada - Manresa 
La Hispano Igualadina Igualada - Segur de Calafell 
La Hispano Igualadina Igualada - Òdena circumval.lació 
La Hispano Igualadina Igualada - Tarragona 

La Hispano Igualadina 
Igualada - Barcelona per Vilafranca del 
Penedès 

La Hispano Igualadina 
Santa Coloma Queralt - St.Martí Tous - 
Jorba - Igualada 

La Hispano Igualadina Igualada - Calaf - Tarroja de Segarra 

La Hispano Igualadina 
Igualada - Universitat Autònoma de 
Bellaterra 

La Hispano Igualadina Carme - Igualada 
S.A. Alsina Graells Barcelona-Lleida 

  
 
Servei interromput d’FGC 
 
Pel que fa a l’afectació als serveis de trens d’FGC, a la línia Llobregat-Anoia el 
servei l’R6 (Igualada) finalitza a La Pobla de Claramunt a causa de la situació 
de confinament de la població d’Igualada. La resta del servei manté el seu 
horari habitual en ambdues direccions. No obstant això, FGC recomana que els 
usuaris s’informin sobre les possibles afectacions al servei a través dels 
missatges de megafonia d’estacions i d’interior de tren, que consultin les 
vitrines informatives, el web www.fgc.cat, l’app d’FGC o truquin al telèfon 
d’informació 012. 
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Abastament garantit d’aigua i gestió de residus  
 
Pel que fa a l’abastament d’aigua prestat per l’operador públic ATL, la gestió de 
les instal·lacions de sanejament d’aigua i la gestió dels residus que es generin, 
queden totalment garantits en els municipis confinats de la Conca d’Òdena. 
 
 
13 de març de 2020 
 


