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HISTORIAL
En otoño del 2017 se puso en marcha un servicio de autobuses destinado a disuadir a los
visitantes del Parque Natural del Montseny de acceder con sus respectivos coches.
Solamente funcionó los días 21, 22, 28, 29/10 y 1, 4, 5/11.
(Ver mapa y detalle de la línea).
El recorrido estaba amparado en la concesión V-1468 St.Celoni-Santa Fe del Montseny
cuya titular es la empresa Cingles Bus (ver Ficha), perteneciente al Grupo Sagales.
Se utilizaron en los diferentes días (al menos y según evidencias) los coches 909, 919 y 920.
Los datos pormenorizados figuran el
documento que se reproduce en Notas.
La coordinación corrió a cargo de estas
Empresas/Entidades 
Además colaboraron el Ayuntamiento de Campins, El Ayuntamiento de Fogars de Montclús, la Direcció General de
Transports (Gen.Cat.), los Mossos d’Esquadra y el Servei Català de Transit, la Coordinadora para la Salvaguarda de
Montseny, así como la empresa de transportes Sagalés (ver nota anterior).
En 12-2017 la Diputación de Barcelona se está planteando crear este Servicio de forma permanente. ( Ver Nota).

Notas / Noticias
Datos en: https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-treballa-per-implantar-un-servei-regular-detransport-public-per-accedir-al-parc-natural-del-montseny
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La Diputació de Barcelona treballa per implantar un servei regular de transport
públic per accedir al Parc Natural del Montseny
El Grup de Treball de Mobilitat del Montseny ha valorat molt positivament la resposta dels visitants del Parc a la prova pilot
La Diputació estudiarà l’establiment de servei públic de transport per accedir a altres indrets de la Xarxa de Parcs Naturals
La prova pilot ha demostrat que el 35% dels usuaris que van fer ús del transport públic van arribar amb tren fins a Sant Celoni
La Diputació de Barcelona està treballant per implementar un servei regular d’autobús per accedir al Parc Natural del
Montseny, després dels excel·lents resultats obtinguts en la prova pilot realitzada durant tres caps de setmana d’octubre i
novembre així com el festiu de Tots Sants. Així ho ha anunciat el diputat adjunt d’Espais Naturals de la Diputació, Jesús
Calderer, juntament amb la directora de la Reserva de la Biosfera, Joana Barber, en la presentació, aquest dilluns, del balanç de la
prova.
Així, la prova pilot ha posat de relleu la satisfacció dels visitants a l’hora de fer ús del transport públic per accedir a la vall de
Santa Fe, dissuadint-los d’utilitzar el vehicle privat amb la zona d’aparcament habilitada a Campins, a l’inici del parc o facilitantlos accedir-hi directament des de l’estació de Renfe de Sant Celoni. Precisament, una de les aspiracions dels responsables del parc
natural és poder facilitar vies més sostenibles d’accés a diferents indrets i reduir l’ús del vehicle privat en un espai que és Reserva
de la Biosfera.
En la presentació del balanç, el diputat Jesús Calderer ha assenyalat que els resultats de la prova constaten la satisfacció dels
usuaris en la utilització del servei, fet pel qual la Diputació seguirà treballant per implementar un servei regular de transport amb
tarifa integrada, per accedir al Parc. En aquest sentit, Calderer ha assenyalat que aquest servei no s’hauria de limitar a la vall de
Santa Fe sinó que es podria establir per altres punts del parc amb una afluència important de visitants, així com també en altres
espais naturals de la Xarxa de Parcs.
El diputat, a preguntes dels periodistes, ha apuntat la possibilitat que el nou servei podria començar a implementar-se la
primavera vinent, tot i que caldrà treballar tant amb l’empresa com amb la Generalitat per concretar els horaris o la freqüència,
així com també els dies que el transport públic pugui estar en servei.
Aquesta prova pilot, impulsada per la Diputació de Barcelona, ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments de Campins i
Fogars de Montclús, de la Direcció General de Transports, Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit, així com de
l’empresa de transports Sagalés i la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
Resultats de la prova pilot
La directora de la Reserva de la Biosfera, Joana Barber, ha exposat les xifres d’utilització del servei durant durant la prova pilot
realitzada els dies 21, 22, 28 i 29 d’octubre, 1, 4 i 5 de novembre, mostrant la seva satisfacció pels bons resultats obtinguts així
com també per la satisfacció dels usuaris.
Joana Barber també ha assenyalat la necessitat de corregir alguns punts del servei que es va oferir, especialment pel tema dels
horaris, que s’haurien d’iniciar més d’hora i donar temps a fer excursions més llargues dins el Parc. Barber també ha remarcat una
dada que ha considerat rellevant com és el fet que un 35% dels usuaris han fet tot el recorregut en transport públic, es a dir, han
arribat fins a Sant Celoni en tren i des d’allà han prosseguit fins a Santa Fe.
D’acord amb els resultats de la prova, el primer cap de setmana només es va poder posar en servei la línia entre l’estació de
Renfe de Sant Celoni directament fins a Sant Fe, degut a les fortes pluges d’aquella setmana i que van deixar fora de servei la
zona d’aparcament de Campins. A causa de les fortes pluges, l’afluència al parc va ser menor i sols van utilitzar el servei, facilitat
per la Diputació de Barcelona, unes 80 persones.
El cap de setmana 28-29 d’octubre, la xifra va augmentar i es va situar en les 150, entre Estació de Renfe Sant CeloniCampins i tornada, i en prop de 400, entre Campins i Santa Fe i tornada. Per tot Sants, va continuar van haver-hi 120, entre
Estació de Renfe Sant Celoni- Campins i tornada, prop de 300 entre Campins i Santa Fe i tornada. Finalment, l´últim cap de
setmana de prova pilot, van utilitzar el servei unes 200. En total, 1.186 persones han utilitzat aquest servei durant la prova pilot.
Cal destacar que entre un 30% i un 40% de les persones que van fer ús del transport públic van arribar amb tren. D’aquesta
manera, es pot concloure que el fet que la Diputació de Barcelona hagi posat en marxa aquesta prova pilot no només ha reduït el
nombre de vehicles privats sinó que ha promogut la utilització del transport públic i l’augment del viatges en tren fins a Sant
Celoni.
Declaracions de Jesús Calderer i Joana Barber durant la roda de premsa.
Imatges de la prova pilot

Datos en:
https://www.diba.cat/documents/553295/154265148/Dossier_Balanç_prova_pilot_Transport_Sta_Fe_FINAL.pdf/1ee
0bee4-4130-4775-8724-4038097dcadb
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