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HISTORIAL
Esta Empresa familiar la creó el Sr. Joan Coll pero inicialmente se dedicó exclusivamente a taxi.
A finales de los 90 se hicieron cargo sus hijos Narcís y Miguel Coll y la Empresa siguió con el nombre de Taxis Coll.
Adquirieron los activos de Autocars Tallada (de Lloret de Mar) cuando dicha empresa cerró, (ver coches).
Hacia el 2006 sus taxis se empiezan a quedar pequeños con relación a la demanda de traslados de viajeros y optan por
comprar algún microbus primeramente y luego siguen con autocares mas grandes.
Hacia en año 2007 reorienta su explotación y la Empresa familiar pasa a denominarse Transports de viatgers Coll SL.
Aparte del Discrecional realiza buena parte de las sustituciones y complementos de lineas de RENFE de su zona.

Notas / Noticias
Correo de David Arriola 03-09-2007
Ayer realize un viaje ferroviario a Puigcerda. Debido a las obras
de renovación del trazado ferroviario entre Ripoll y Ribes de
Fresser, ese tramo se realiza por carretera, habiendo dos
servicios. El que une esos dos puntos directamente, y el que
realiza parada en Capdevanol saliendo tanto de Ripoll como
Ribes de Fresser. Ayer el servicio que unia Ripoll con
Capdevanol se realizaba con una Iveco Daily toda gris
rematriculada hace pocos dias. Desconozco más datos al
respecto. La foto esta hecha desde el interior del señor autocar
que me llevo a Ribes de Fresser...
Miquel Segura contestó:
Como bien me indicaste en el SMS que me pasaste la Daily no
es tan misteriosa , pertenece efectivamente al Taxista de Ripoll;
Narcís Coll (Taxis Coll) , el librito rojo que lleva en el tablier lo ha
delatado . Su matrícula anterior era B-8601-PF.
Misterio resuelto rapidamente; no así su anterior propietario
(alguna empresa del Vall d'Arán que tal vez ya la adquirió a
alguna otra de Barcelona)

Bus_(5120-FTT)_Iveco_Indcar-Pivecar_2007-09 (David Arriola Miro)

Coches
Datos de Miquel Segura (actualizado 2009-11)
5120 FTT
5329 CTB
1577 CSK
9387 DXJ
B-4501-MH
8472 GLV

2007 (05/12/1994)
2007 (12/03/2004)
2008 (23/02/2004)
2008 (17(03/2006)
28/04/2008
(22/05/1991)
abr'09 (17/12/1998)

.
.
.
.
.

Iveco A45.12 Indcar Pivecar
Man 14.280 HOCL Noge Touring II
Volvo B12B 4x2 DH12 D420 Noge Touring
Iveco A50C15 Indcar Strada Plus
Scania K113 Noge Xaloc II

.

Daf SB3000 WS

Autocars TALLADA sl
GE-1507-P

15-07-1982

Ovi Royal

EX - (?) "B-8601-PF" Zona Vall d'Arán
EX - Autocars Montagut (Montagut)
EX - Paz Bermejo Alvarez (L'Hospitalet Ll)
EX - Bedmar Bus (Terrassa)
EX- Manubus (B) --> EX - 60 Catalunya Express (B)

XMGDE33WS0H006935 EX - Aut.Castelao (B) --> EX - 96 Izaro (B) "B-8719-UW""

- B17326505 - Lloret de Mar

BAIXA Man 16.280 H

Ayats Apolo II

GE-2069-AJ 11-10-1989 BAIXA. Man 22.360 Beulas Eurostar E92
BAIXA Man

ZCF04580005040452
VVMAA67ZZ4S001850
YV3R8G1174A014205
ZCFC50A0005508257
YS4KC4X2B01818996

Beulas

WMA4700077W001149
WMA4740182W013296

Empresa Pasa a Transports de Viatgers Coll
Desaparescuda
Grup Canals Pasa a Transports de Viatgers Coll
Empresa Desaparescuda
Circula amb matrícula rusa
3 Eixos

Datos publicados en:
http://historiatransportcat.blogspot.com/2009/08/transports-de-viatgers-collsl-de.html
Publicadas por XMN2
(Xavier Maluquer)
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TRANSPORTS DE VIATGERS COLL SL de Ripoll:
empenta i joventut.
A la comarca del Ripollès històricament hi havia hagut dues grans
empreses d'autocars. A la vila de Ripoll, hi ha TRANSPORTS MIR,
del senyor Manel Mir i Vila, empresa familiar i centenària molt
popular a la comarca i prou coneguda a Catalunya; l'altre empresa
era AUTOCARS GUELL, de Camprodon, malauradament avui dia
ja desapareguda i que era titular de la línia regular entre Ripoll,
Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Seguries i Camprodon,
la qual avui dia cobreix l'empresa TEISA d'Olot.

El segon autocar és un Man carrossat per l'empresa catalana
NOGE, fotografiat davant de la cotxera d'aquesta empresa:

Hi ha famílies que la passió concreta per un ofici o treball és
transmet de pares a fills o de generació en generació. Aquest és el
cas de la família Coll, de la vila de Ripoll; la professió i l'ofici del
senyor Joan Coll, conegut popularment com en "Joan camallarg"
per els vehicles i la carretera es va transmetre a llurs dos fills, en
Miquel i en Narcís.
Els germans Narcís i Miquel Coll van iniciar-se en el món del
transport col·lectiu mitjançant un servei de taxis per als residents de
la comarca del Ripollès que s'havien de desplaçar a diferents
indrets. Posteriorment aquest servei l'han ampliat al transport amb
autocars per a cobrir necessitats diverses tant d'empreses com
d'usuaris de la RENFE o sortides discrecionals mantenint però
alhora el servei de taxis. Cal dir que és habitual que professionals
dedicats al taxi facin un salt endavant i es dediquin al transport
col·lectiu amb autocars, talment com fou el cas de l'empresa
AUTOS CAMPRUBÍ del municipi de La Pobla de Lillet.

Autocar Iveco fotografiat dins de la cotxera de Ripoll:

Així, els germans Coll han anat adquirint diversos autocars amb els
quals ofereixen serveis de tota mena, ampliant la plantilla de
conductors i disposant d'una nau a Ripoll on guarden els vehicles.
Un dels autocars d'aquesta empresa és un OVI Royal, antiga
Obradors de Manresa, sobre xassis Daf, comprat de segona mà a
Barcelona i rematriculat. El peculiar frontal d'aquest autocar, de
disseny força encertat i elegant, fa que sigui conegut popularment
com el "llevaneus". OVI REYAL fotografiat a l'estació de la RENFE
de Ripoll:

Un dels altres autocars de l'empresa TRANSPORTS DE
VIATGERS COLL SL és aquest Scania amb carrosseria Xaloc de
l'empresa NOGE d'Arbúcies, fotografiat a l'estació de la RENFE de
Ripoll (Girona):

Visió posterior d'aquest autocar fotografiat davant de la cotxera de
l'empresa TRANSPORTS DE VIATGERS COLL SL:

Aquesta jove empresa d'autocars també té aquest Volvo carrossat
per Noge, fotografiat just davant de l'Ajuntament de Ripoll
(Girona):

La creació i creixement d'aquesta empresa familiar, en un temps
certament convulsos, constitueix un mostra que el caràcter
emprenedor que defineix els catalans no s'ha extingit pas malgrat
les dificultats presents i alhora infon esperances que es podrà
redreçar la crisi actual, talment com s'ha palesat al llarg de la
història.
Publicat per XMN2 a 8:13
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