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El Berguedà habilitarà busos per
afavorir la mobilitat durant l'Ultra
Pirineu
La primera línia enllaçarà Bagà amb la Molina, i també hi haurà una línia que anirà a
Bellver i Martinet de Cerdanya i una darrera que unirà Bagà amb Saldes i Gósol

La Salomon Ultra Pirineu té el seu centre neuràlgic a Bagà. | Sergi Colomé

El Consell Comarcal del Berguedà posarà a disposició del corredors i els seus acompanyants tres
línies de busos que enllaçaran Bagà amb diversos punts per on passa l'esdeveniment
esportiu durant la Salomon Ultra Pirineu que se celebrarà el cap de setmana del 4, 5 i 6 d'octubre
(https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/17891/salomon/ultra/pirineu/enfila/fins/4000/corredo
rs/onzena/edicio) . El preu dels tiquets serà de 5 euros anar i tornar.
La primera línia enllaçarà Bagà amb la Molina, on es pocrà agafar el telecadira fins a dalt del refugi Niu
de l'Àliga. Tindrà sortida a les 9.15 i a les 13.15 hores. Amb el bitllet de bus s'accedirà a un
descompte del 50% en el tiquet del telecabina. Les tornades des de la Molina a Bagà es
programaran a les 6.45 hores, a les 10.15 hores i a les 14.15 hores.
També hi haurà una línia que enllaçarà amb Bellver i Martinet de Cerdanya i una darrera que unirà
Bagà amb Saldes i Gósol. En el cas de Bellver i Martinet, els busos sortiran de Bagà a les 5, a les
6.30, a les 9.45, i a les 17.30 hores. Els trajectes en direcció Martinet sortiran a les 7 i a les 10.15
hores, i de tornada a Bagà, a les 5.30, a les 7.30, a les 10.45 i a les 18 hores. Finalment, els busos
pujaran a Saldes i Gósol a les 10.45, a les 13.40, a les 16.35 i a les 19.20 hores. I hi haurà sortides
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des de Gósol a les 11.50, a les 14.45, a les 17.40 i a les 21 hores.
L'objectiu de l'ens comarcal és que els participants i acompanyants es puguin desplaçar per
diversos punts dels recorreguts sense haver d'agafar cotxes particulars. Per viatjar amb aquests
busos, s'hauran de comprar els tiquets a l'estand del Berguedà, a Bagà, el dijous 3 o el divendres 4
d'octubre.

Línies de bus per la Salomon Ultra Pirineu. Font: Consell Comarcal del Berguedà
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