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?Uns 300 alumnes es queden sense
transport escolar a Osona i el
Lluçanès
Al Moianès són dues les rutes afectades

La plaça Major de l'Esquirol, aquest matí | ACN

Un total de 288 alumnes s'han quedat sense transport escolar aquest dimarts a causa de la
llevantada
(https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62221/llevantada/no/afluixa/neu/matinada/dona/pas/plu
ges/intenses) a Osona, segons informa el Consell Comarcal. Concretament es tracta d'estudiants
de l'escola El Cabrerès (L'Esquirol), i els instituts Castell del Quer (Prats de Lluçanès), Miquel
Martí i Pol (Roda de Ter), Taradell i Gurb.
[noticiadiari]2/194704[/noticiadiari]
En total hi ha onze rutes afectades. Es tracta de Cantonigròs - L'Esquirol, Sant Feliu Sasserra Prats de Lluçanès; Sant Boi de Lluçanès - Prats de Lluçanès; Lluçà - Prats de Lluçanès; Olost - Prats de
Lluçanès; Rupit-Pruit-Cantonigròs a Roda de Ter; Vidrà-Santa Maria de Besora a Sant Quirze de
Besora; Alpens a Sant Quirze de Besora; Viladrau a Taradell; Urbanització El Montanyà - Seva a
Taradell; i Muntanyola - Gurb.
Paral·lelament, al Moianès, el temporal ha obligat a suspendre dues rutes escolars. Són la que
uneix L'Estany amb Moià, i Collsuspina amb la capital de comarca. En aquest cas, la suspensió
afecta un total de 21 alumnes.
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/62223/300/alumnes/es/queden/sense/transport/escolar/osona/llucanes
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A la Catalunya central, aquest dimarts també s'han vist afectades quatre línies al Berguedà. Es
tracta de les rutes de secundària que uneixen Gósol, Saldes i Vallcebre amb l'institut Alt Berguedà; i
la que va de Castellar de n'Hug a la Pobla de Lillet. Pel que fa als alumnes de primària, la
suspensió afecta la línia que uneix Castellar de n'Hug amb l'Escola Lillet; i la que va de Saldes a
Vallcebre. Un total de 34 alumnes es veuen afectats.
[noticiadiari]2/194656[/noticiadiari]
[noticiadiari]2/192410[/noticiadiari]

??#Taradell (https://twitter.com/hashtag/Taradell?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) es lleva amb
uns 2-3 cms de neu al centre del poble. Amb precaució es circula bé amb cotxe. Per exemple la
carretera cap a Montrodon (BV-5306) és totalment transitable. Des de les 6:30h una màquina
llevaneu fa treballs per netejar carrers #osona
(https://twitter.com/hashtag/osona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #neucat
(https://twitter.com/hashtag/neucat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) #mobilitat
(https://twitter.com/hashtag/mobilitat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) pic.twitter.com/lz9rrIZly5
(https://t.co/lz9rrIZly5)
? Taradell.com (@Taradell) January 21, 2020
(https://twitter.com/Taradell/status/1219497151153262592?ref_src=twsrc%5Etfw)

A l'eix Osona-Garrotxa li carda fort! ? https://t.co/VGirtOhzcz (https://t.co/VGirtOhzcz)
? Previsions Catalunya (@previsionscat) January 20, 2020
(https://twitter.com/previsionscat/status/1219368188170862592?ref_src=twsrc%5Etfw)
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