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BUS PARC
NOVES LÍNIES 

Prova pilot
(entre el 9 d’octubre 
i el 7 de novembre)

Dossier de premsa

Sense fum · Sense benzina · Sense embussos · Sense cotxe

Amb transport públic integrat

   e casa
al montseny



2

• Dossier de premsa

Tres noves línies de transport públic per 
accedir al Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny 

La Diputació de Barcelona i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 
Digitals i Territori  de la Generalitat posen en servei una prova pilot de tres noves 

línies regulars d’autobús –Bus Parc– per accedir al Parc Natural del Montseny: 

Dues de les línies tenen des vessant osonenc amb sortides des de Vic / Tona / 

Sant Miquel de Balenyà (Estació Balenyà R3), i la tercera des del vessant sud 

del Vallès Oriental, de Santa Maria de Palautordera (Estació Palautordera R2 

Nord). Aquestes línies se sumen a les dues actualment existents del Bus Parc 

que van de Sant Celoni fins a Santa Fe i Fontmartina.

Aquest servei del Bus parc Montseny forma part d’una prova pilot per avaluar 

la seva utilitzat, i s’oferirà els caps de setmana i festius del 9 d’octubre al 7 de 

novembre. La finalitat d’aquest servei és incrementar l’oferta de transport 

públic a tots els usuaris perquè puguin accedir a aquest espai natural sense 

necessitat de vehicle particular.

Les tres noves línies que es posen en funcionament:

1. Vic – Estació Balenyà-Tona-Seva R3 – Seva – el Brull – Collformic

2. Vic – Estació Balenyà-Tona-Seva R3 – Seva – Viladrau

3. Estació Palautordera R2 Nord – Santa Maria de Palautordera – Montseny

PROVAPILOT
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Les noves línies ofereixen bitllets senzills, vàlids per a tot el dia i que permeten pu-

jar 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 transborda-

ment tren-bus. Atenent que aquestes noves 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. 

El servei del Bus Parc es finança entre la Diputació de Barcelona i el Departament 

de Territori i Sostenibilitat aportant cada administració el 50% del cost. 

• Bitllet senzill de bus
• Títol de transport integrat ATM
• Bitllet combinat Tren Rodalies + Bus Parc

MODALITATS DE BITLLETS



4

• Dossier de premsa

LA MOBILITAT AL PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL 

MONTSENY

Les carreteres de la xarxa viària que creuen el Parc Natural del Montseny compten 

amb una intensitat de trànsit molt baixa, inferiors a 1.000 vehicles/dia, els dies fei-

ners, però els dissabtes i sobretot diumenges, aquest trànsit s’incrementa consi-

derablement fins a valors superiors a 2.000-3.000 vehicles/dia.  

Així, les dades mostren que en els vials de la xarxa principal de carreteres del Parc 

del Montseny, el trànsit s’incrementa de forma molt important en cap de setmana. 

Es rellevant l’eix format per les carreteres BV-5114 i GI-5201, que uneix Sant Celo-

ni amb Viladrau. 
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Aquest vial compta amb intensitats de trànsit d’uns 200 vehicles/dia al Coll de Ses-

figueres en dia feiner, mentre que el mes d’octubre es va registrar una IMD de 1.657 

veh./dia en dissabte i 2.178 en diumenge. Els increments també són importants a 

la BV-5119 on els dissabtes la IMD s’incrementa un 87% respecte a un dia feiner i 

al diumenge aquest increment és del 113%. En altres itineraris, l’increment de ve-

hicles els dissabtes i diumenges en diferents punts del parc és més elevat: la BV-

5114 de Campins i Can Grau els dissabtes s’incrementa un 374% respecte a un dia 

feiner i al diumenge aquest increment és del 616%. La BV-5114 de Can Grau i 

Santa Fe 515 2013 els dissabtes s’incrementa un 486% respecte a un dia feiner i al 

diumenge aquest increment és del 848%. La BV-5114 de Santa Fe i Viladrau s’in-

crementa un 137% respecte a un dia feiner i al diumenge aquest increment és del 

271%. 

Millora de la dotació del transport públic als municipis del Brull, Seva i 

Viladrau

El Brull no té cap expedició de bus els dissabtes, diumenges i festius. A Seva i Vi-

ladrau el nombre d’expedicions els dissabtes es redueix a dues i l’hora de pas de 

les expedicions, únicament permet la connexió amb Vic a primera hora del matí i al 

migdia.

Bus regular del Montseny Seva – el Brull – Collformic i Seva – Viladrau

Els municipis de Seva i Viladrau disposen de 2 expedicions els dissabtes, oferta 

per la línia L-441 que els permet l’accés a la capital comarcal i a dues parades de 

la línia R3 de Rodalies de Catalunya (Balenyà i Vic). 

Ambdós municipis disposen d’una àmplia oferta d’activitats vinculades amb l’en-

torn del Parc Natural del Montseny. En concret, Viladrau disposa de l’Espai Mont-

seny i del museu permanent, així com de molts itineraris de petit gran recorregut 

que s’inicien o passen pel nucli urbà, ja siguin guiats o senyalitzats, establiments 

turístics, zones d’aparcament de vehicles i zones d’estacionament adaptades per 

a caravanes i autocaravanes.  
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El Brull no disposa de cap expedició els caps de setmana, tot i que també hi ha 

diferents equipaments del parc i serveis de restauració. Una de les zones amb més 

freqüentació de la part nord-oest del Parc Natural del Montseny és Collformic, punt 

des d’on s’inicien nombrosos itineraris de petit i gran recorregut.  Actualment, l’úni-

ca forma d’arribar-hi és a peu o en vehicle privat. 

Millora de la dotació del transport públic al municipi de Montseny

El servei de transport col·lectiu al municipi de Montseny és la línia L-567, la qual 

ofereix dues expedicions al dia els dilluns i divendres feiners, modificant l’horari al 

mes d’agost. Els caps de setmana no hi ha servei.

El municipi de Montseny també és un punt amb una elevada freqüentació, segons 

les dades de modelització de la pressió dels visitants fets a partir del recompte de 

visitants del Parc Natural Montseny situat al cor del Parc Natural, el municipi arriba 

a triplicar els seus habitants durant els caps de setmana, sobretot a la primavera, 

estiu i tardor, amb una important oferta d’establiments d’hostaleria i restauració i 

segones residències. Des d’aquí surt una àmplia oferta de senders de petit i gran 

recorregut que són accessibles des del nucli urbà.  Actualment no hi ha cap línia de 

transport col·lectiu que permeti l’accés a la zona.

Impuls de mesures per dissuadir l’ús del vehicle privat

L’estratègia push&pull s’utilitza per referir-se a un conjunt d’actuacions encamina-

des a variar els hàbits ciutadans i conté mesures per orientades a dissuadir d’un  

determinat comportament que es considera que va en contra de l’interès general, 

restringint o dificultant les possibilitats de dur-la a terme (push) i d’altres que prete-

nen incentivar un nou ús considerat més racional i/o eficient pel conjunt de la so-

cietat (pull).
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Prova pilot Bus Parc octubre – novembre 2017

L’any 2017, la Diputació de Barcelona va realitzar una prova pilot per regular l’ac-

cés al Parc Natural del Montseny durant tres caps de setmana d’octubre i novem-

bre, 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 fre-

qüentats del Parc Natural del Montseny. L’objectiu 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. 

Des del mes d’octubre del 2018, les dues línies del Bus Parc Montseny des de l’es-

tació de Sant Celoni a Santa Fe i a Fontmartina, han funcionat regularment tots els 

caps de setmana i festius al llarg d’aquest anys (tret dels períodes de confinament 

per la COVID-19 en què la mobilitat estava reduïda al municipi / comarca). 

El primer trimestre de funcionament del Bus Parc Montseny, entre el 12 

d’octubre fins a 31 de desembre de 2019, aquest servei de transport públic va ser 

utilitzat per un total de de 4.595 usuaris, amb una utilització mitjana diària de 157 

passatgers. 

Valoració servei regular del Bus Parc 

Les opinions i les valoracions dels usuaris del bus han estat molt positives des de 

l’inici el 2017 de la prova pilot i el 2018 de la posada en funcionament del Bus 

parc, lligades a l’aposta per al foment a un canvi cap a la mobilitat sostenible. 

Durant el 2018, des de l’inici de la posada en funcionament del servei, tenint 

en compte el viatge des del centre d’informació de Fogars van utilitzar el servei, 

1.594 persones.
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Durant el 2019, el total d’usuaris del Bus Parc tenint en compte el viatge des 

del centre d’informació de Fogars és de 2.982 persones 

Durant el 2020, el total d’usuaris del Bus Parc tenint en compte el viatge des del 

centre d’informació de Fogars és de 1.852 persones, tenint en compte que durant 

3 mesos el servei no va funcionar i des del mes d’octubre al mes de desembre hi 

va haver caps de setmana on la mobilitat fou restringida a la comarca. 

De tot el servei, convé destacar, si es te en compte el nombre d’usuaris, que el 

nombre de bitllets combinats venuts representa el 30%. 

Itineraris amb el Bus Parc pel Parc Natural del Montseny

Des de la gran majoria de parades del Bus Parc surten itineraris senyalitzats, aptes 

per a tots els públics, que us ajudaran a conèixer el patrimoni natural i cultural del 

Parc.

Seva : GR-2 De Seva a Aiguafreda; 14km.

El Brull : SL-C 85 Del Brull a Collformic; 7,1km

Collformic: GR – 5.2 Els Cims del Montseny – De Collfor-

mic a Matagalls; 3,6km

GR-5.2 Els Cims del Montseny – De Collformic a el Cafè pel 

pla de la Calma; 4,1km

SL-C 85 Del Brull a Collformic; 7,1km

Viladrau: SL-C 82, El Castanyer de les 9 Branques; 5,8 km

PR-C 205 De Viladrau a Matagalls; 9,3 km

Montseny: GR-5 Montseny – Fontmartina, 5,6 km

GR-5 Montseny – Sant Martí de Montseny, 4,1 km
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CALENDARI PROVA PILOT NOVES LINIES 
Dissabtes, diumenges i festius 
Octubre: 9, 10, 12, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 Novembre: 1, 6 i 7

Vic Estació d’autobusos (només el primer servei de les 7.20 h)  >  Tona  >  Balenyà Estació de Rodalies 
R3 (Sant Miquel de Balenyà)  >  Seva  >  El Brull  >  Collformic

Vic Estació d’autobusos  >  Balenyà Estació de Rodalies R3 (Sant Miquel de Balenyà)  >  Seva Onze de 
Setembre - Pl. de la Creu  >  Viladrau  Ajuntament

Vic - Balenyà – Seva - Collformic

Vic – Balenyà- Seva - Viladrau

BUS PARCNOVES LÍNIESProva pilot(entre el 9 d’octubrei el 7 de novembre)
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Palautordera Estació de Rodalies R2 Nord (Santa Maria de Palautordera) Rotonda de Sant Esteve  >  
Sant Esteve de Palautordera - Pl. Santa Margarida  >  Sant Esteve de Palautordera - Font de Sant 
Antoni Càmping les Piscines  >  Montseny - La Creu de Terme

Tots els horaris de les línies del Bus Parc Montseny es poden consultar a les webs 

del Parc Natural i companyia Sagalés.

Santa Maria de Palautordera - Montseny



Contacteu amb el parc: 
938 475 102

p.montseny@diba.cat

#BusParc

parcs.diba.cat/web/ 
Montseny/bus-parc

   e casa
al montseny


