Vine en transport públic
a Santa Fe
Prova pilot de regulació de l’accés en vehicle privat

21, 22, 28 i 29 d’octubre
1, 4 i 5 de novembre de 2017

Per què?
Els caps de setmana de tardor i els d’hivern amb presència
de neu són els moments de màxima afluència de visitants
al Parc Natural del Montseny. La vall de Santa Fe i els seus
entorns és una de les zones més concorregudes.
Un cop s’han emplenat els aparcaments dels equipaments
i establiments de la vall, hi ha usuaris que deixen el seu
vehicle privat estacionat als vorals de la carretera o a les
entrades de camins particulars. Això provoca col·lapses
de trànsit, molèsties als residents i, sobretot, genera
problemes de seguretat en cas d’una eventual evacuació
i dificulta el pas de vehicles del servei d’emergències.
Així doncs, juntament amb els municipis implicats i d’acord
amb els Mossos d’Esquadra, policies locals i serveis de
control del trànsit, i amb el suport d’altres entitats del
territori, l’equip gestor del parc posa en marxa una prova
pilot per regular l’accés en vehicle privat a Santa Fe durant
tres caps de setmana seguits de tardor.

Quan?
Les dates escollides per a dur a terme la prova pilot són
els caps de setmana del 21 i 22, 28 i 29 d’octubre, el
dimecres 1 de novembre (Tots Sants) i el cap de setmana
del 4 i 5 de novembre.

On?
La prova pilot es realitzarà a la carretera BV-5114 entre
Campins i Santa Fe. No es tallarà el trànsit d’accés rodat
a la vall de Santa Fe, sinó que, en arribar a Campins,
s’informarà els vehicles de l’estat dels aparcaments a Santa
Fe i es convidarà els visitants a fer ús del transport públic
habilitat, atesa la dificultat evident de poder estacionar.
Així doncs, es podrà deixar el vehicle privat a l’aparcament
que es condicionarà a Campins (carretera BV-5114, PK 5).

Si feu ús del servei d’autocars
Aparqueu a les zones delimitades per fer-ho a
l’entrada de Campins.
Mireu de facilitar l’acompliment de l’horari
previst en pujar i baixar de l’autocar. El trajecte
de Campins a Santa Fe, i viceversa, es preveu
d’una mitja hora de durada.
El preu de l’aparcament és de 2 euros per
vehicle estacionat i dona dret al recorregut
gratuït amb autocar (Campins – Santa Fe).
L’autocar farà tres parades intermèdies durant
el recorregut fins a Santa Fe (i viceversa).
Els gossos o altres animals de companyia
hauran d’anar amb un transport habilitat amb
limitació de mida (100 x 60 x 25 cm). Podran
pujar sense cap limitació els gossos pigall.
Si dueu embalums o motxilles, o estris per anar
de pícnic o per practicar activitats esportives,
caldrà que els dipositeu al portaequipatges de
l’autocar.

Cal advertir que els vehicles mal estacionats
o estacionats fora de les zones d’aparcament
especialment condicionades al llarg de la carretera
BV-5114 i als entorns de la vall de Santa Fe podran
ser sancionats per l’autoritat competent i fins i
tot ser retirats per la grua si dificulten greument
l’accés de persones i altres vehicles correctament
estacionats.

Horari del servei d’autocars gratuïts
De l’estació de Renfe
de Sant Celoni a Campins*
Sortida
11.10
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
15.55
16.25
16.55
17.25

Arribada
11.25
11.55
12.25
12.55
13.25
13.55
14.25
16.10
16.40
17.10
17.40

De Campins a l’estació
de Renfe de Sant Celoni**
Sortida
11.25
11.55
12.25
12.55
13.25
13.55
14.25
16.10
16.40
17.10
17.40

Arribada
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.40
16.25
16.55
17.25
17.55

* Fa una parada intermèdia a Sant Martí - Carretera Vella
** Fa dues parades intermèdies a Sant Celoni: a la plaça Comtes del
Montseny i al carrer Dr. Trueta / plaça Mercè Rodoreda
Nota
L’autocar entre l’estació de Renfe de Sant Celoni a Campins és gratuït
en ambdós sentits. El vehicle està estacionat davant l’edifici de l’estació
i la seva sortida està combinada amb l’arribada de trens de mitjana
distància, tant en sentit Barcelona com Girona. L’horari de sortida es
pot veure afectat per l’arribada d’aquests trens. En arribar a Campins,
els usuaris hauran de canviar a l’autocar que puja a la vall de Santa Fe.

De Campins a la
vall de Santa Fe
Sortida
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.45
16.15
16.45

Arribada
11.55
12.25
12.55
13.25
13.55
14.25
14.55
16.10
16.40
17.10

De la vall de Santa Fe
a Campins
Sortida
11.55
12.25
12.55
13.25
13.55
14.25
14.55
16.10
16.40
17.10

Arribada
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20
14.50
15.20
16.35
17.05
17.35

Parades de l’autocar

Santa Fe

Paratge Natural
d’Interès Nacional
de l’Albera
Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

Parc Natural del
Cadí-Moixeró

Paratge Natural
d’Interès Nacional
del Massís
del Pedraforca

Parc Natural dels
Aiguamolls
de l’Empordà

Parc del Castell
de Montesquiu

Parc Natural de la
Zona Volcànica
de la Garrotxa

Parc
Natural
de Cap
de Creus

Parc Natural
del Montgrí,
les Illes Medes
i el Baix Ter

Espai Natural de les
Guilleries-Savassona

Parc Natural
de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac

Parc Natural
del Montseny

Parc Natural de
la Muntanya de
Montserrat

Paratge Natural
d’Interès Nacional
de Poblet

Parc Natural de la
Serra de Montsant

Parc Natural
dels Ports

Parc del Montnegre
Parc de la
i el Corredor
Serralada Litoral
Parc Natural de la
Parc de la
Serra de Collserola
Serralada de Marina

Parc
d'Olèrdola
Parc
del Foix

Parc Agrari del Baix Llobregat

Parc
del Garraf

Espais Naturals del
Delta del Llobregat

Parcs de Catalunya
Parc Natural
del Delta de l’Ebre

Xarxa de Parcs Naturals
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Diputació de Barcelona o a través d’un consorci
Espais naturals de protecció especial, gestionats per
la Generalitat de Catalunya o a través d’un consorci

Amb el suport de:
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Campins
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
Direcció General de Transports
Cos de Mossos d’Esquadra i Servei Català de Trànsit
del Departament d’Interior
Sagalés
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries
i Mobilitat. Diputació de Barcelona

Parcs de Catalunya
Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
Parc del Castell de Montesquiu, Espai Natural de les Guilleries-Savassona, Parc Natural del
Montseny, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Parc del Montnegre i el Corredor,
Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de
Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Parc del Garraf, Parc d’Olèrdola, Parc del Foix.

Espais Naturals i Medi Ambient
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Comte d’Urgell, 187. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 428
xarxaparcs@diba.cat · parcs.diba.cat
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