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El DPTOP reforça el servei d’autobús entre Sant
Salvador de Guardiola i Manresa
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat avui en marxa 8
noves expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners i 7 d’anada i 6 de tornada
els dissabtes feiners, per tal de reforçar el servei d’autobús que actualment connecta
els municipis de Sant Salvador de Guardiola i Manresa, a la comarca del Bages. Les
noves sortides se sumaran a les ja existents, de manera que en total s’oferiran 29
cada dia de dilluns a divendres, un 55% més que ara, i 18 els dissabtes feiners, un
72% més. Les noves expedicions també s’aturaran als nuclis del Calbet i el Graell, així
com al polígon industrial de Salelles, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat a
aquestes àrees de Sant Salvador de Guardiola.

Actualment, el servei d’autobús que enllaça el municipi de Sant Salvador de Guardiola
i la capital del Bages ofereix 6 expedicions d’anada i 7 de tornada de dilluns a
divendres feiners, i 2 d’anada i 3 de tornada els dissabtes feiners, durant tot l’any.
Ara, amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de mobilitat d’aquesta àrea, el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat avui en funcionament
noves expedicions en aquesta línia.
Aquest reforçament del servei s’inclou dins del conjunt d’actuacions previstes dins del
Pla de transports de viatgers 2008-2012, impulsat pel Govern, amb la voluntat de
millorar l’oferta actual arreu del territori.
Més freqüències de pas
Les noves sortides, que gestionarà l’empresa S.A. Masats – Transports Generals,
permetran millorar l’accés en transport públic als treballadors del polígon industrial de
Salelles, així com a les urbanitzacions del Calbet i el Graell, amb més freqüències a
partir d’avui. En aquest sentit, s’oferiran:

•

8 noves expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners: les sortides
es faran entre les 07:00 i les 21:00 hores, amb un servei cada hora des de Sant
Salvador de Guardiola a Manresa.

•

7 expedicions d’anada i 6 de tornada els dissabtes feiners: amb aquestes
noves expedicions, des de les 09:00 fins a les 13:00 hores i des de les 17:00 a

les 21:00 hores s’oferirà un servei cada hora des de Sant Salvador de
Guardiola fins a Manresa.
Aquestes sortides s’han dissenyat tenint en compte les necessitats de mobilitat de les
persones usuàries, en coordinació amb els horaris que registren un volum més
important de demanda, coincidint amb les entrades i sortides d’escolars i treballadors.
Els nous serveis tindran 7 parades en total, com fins ara: Manresa (Estació
d’autobusos), Manresa (Plaça de Valldaura), El Xup, Salelles (polígon industrial), el
Calbet i el Graell i 2 més a Sant Salvador de Guardiola.
La posada en funcionament d’aquest nou servei suposarà una inversió anual de
149.509 euros. Pel que fa a la resta de 2008, l’aportació serà de 29.901 euros. Es
preveu que el nou servei pugui ser utilitzat per uns 8.500 viatgers l’any, amb una
previsió de 2.370 nous viatgers pel que resta del 2008.
D’altra banda, com a complement a les millores introduïdes pel DPTOP durant aquesta
primavera en el marc del pla del servei del Bages, es preveu posar en marxa durant el
2009 noves actuacions de millora, per reforçar les comunicacions entre Navarcles i
Manresa, Santpedor i el transport a demanda de Sant Mateu del Bages.

