
Servei a la demanda
St. Mateu de Bages
a Callús

Solsona

Callús

Sant Mateu
de Bages

Manresa

Barcelona

A partir del proper dia 2 de desembre. 
Nou servei a la demanda entre

Sant Mateu de Bages i Callús amb
 connexions cap a Manresa i Barcelona

Informació i venda:

alsa.es
902 42 22 42

Més informació.
De dilluns a divendres de 08.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h

Tel. 647 67 05 06

e-mail: bergapv1@alsa.es

mou-te.gencat.cat



NOU SERVEI A LA DEMANDA A LA 
COMARCA DEL BAGES

A partir  del proper dilluns 2 de desembre del 2019, 
s'incorpora una nova ruta a la demanda, entre les 
poblacions de Sant Mateu de Bages i Callús, per 
enllaçar de dilluns a divendres feiners, amb el 
servei de línia regular entre Solsona, Manresa i 
Barcelona. 

Es prestarà mitjançant taxis en col·laboració amb 
l’empresa ALSA que gestiona el servei regular, 
s’iniciarà en el punt de parada establert en el 
municipi de St. Mateu de Bages (Ajuntament) i 
transportarà els viatgers fins a Callús, (Passeig 
Anselm Clavé, 20), a la parada del bus, per enllaçar 
amb els serveis que venen de Solsona o de 
Barcelona i Manresa. Pel que fa a la tornada es 
procedirà d'igual manera, sent el punt d'intercanvi 
la parada de Callús.

COM ES REALITZA EL SERVEI
DE TRANSPORT A LA DEMANDA?

QUINA ES LA TARIFA D’AQUEST SERVEI 
PELS USUARIS?

El preu per servei del transport a la demanda serà d’un 
euro per bitllet. Aquest import s’ahurà d’abonar al 
taxista que realitzi el servei en el moment de 
l’utilització del transport.

COM UTILITZAR EL SERVEI DE 
TRANSPORT A LA DEMANDA?

Els usuaris interessats hauran de posar-se en 
contacte amb l’empresa ALSA, trucant al tel.  
647 67 05 06 o enviant un correu electrònic a 
bergapv1@alsa.es, com a màxim el dia anterior al 
del servei sol licitat abans de les dotze del matí. La ·
persona que no hagi requerit el servei de la manera 
estipulada no podrà fer-ne ús.
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