SERVEIS SUBSTITUTORIS D’AUTOBUSOS A LA XARXA
RENFE RODALIES I FGC

Arran de la interrupció del servei ferroviari a Bellvitge, s’han establert els
següents serveis substitutoris a les xarxes operades per Renfe i FGC:
Renfe Rodalies
C2 sud (Sant Vicenç de Calders – Barcelona):
• Servei en tren als trajectes Sant Vicenç de Calders – Gavà – Sant
Vicenç de Calders.
• Servei alternatiu directe en autobús des de Gavà (parada al carrer
Barcelona entre Girona i Tarragona), Viladecans (parada a l’aparcament
de l’estació) i El Prat de Llobregat (parada als jardins Rof i Codina) fins a
Barcelona. Aquests autobusos inicien i finalitzen el seu recorregut a
Plaça Espanya – Avinguda de la Reina Maria Cristina on els viatgers
disposen d’enllaç amb les línies 1 i 3 de Metro.
• Servei d’autobusos entre les estacions del Prat de Llobregat, Viladecans
i Gavà.
• Els viatgers que es desplacin entre Bellvitge i Sants poden utilitzar com a
mitjà alternatiu la línia 1 de Metro.
C7 (Martorell – L’Hospitalet):
• Servei habitual en el trajecte Martorell – Sant Andreu Arenal. En aquesta
estació els viatgers poden enllaçar amb les línies C3 i C4 de Rodalies o
amb la L1 de Metro.
C10 (Barcelona – Aeroport):
• Tren llançadora entre les estacions d’Aeroport i Prat.
• Servei directe d’autobusos per als trajectes Estació de França – Aeroport
i Sants – Aeroport.
C1 (Maçanet – L’Hospitalet/Molins), C2 Nord (Barcelona Sants – Maçanet),
C3 (L’Hospitalet – Vic) i C4 (Sant Vicenç de Calders – Manresa)
•

Presten el servei habitual

Serveis de mitja distància de Renfe
•

Els viatgers a Reus, Tortosa, Lleida, Mora, Caspe, Saragossa, Valencia i
estacions intermèdies poden prendre a Barcelona Sants i Plaça de
Catalunya els trens de la línia C4 Sud de Rodalies (Vilafranca – Sant
Vicenç de Calders) fins a l’estació de Sant Vicenç de Calders. Allà hi

•

hauran de transbordar als trens de mitja distància fins a la seva
destinació final.
D’altra banda, els serveis cap a Barcelona amb origen a Reus, Tortosa,
Lleida, Mora, Caspe, Saragossa, Valencia i estacions intermèdies surten
de cada origen i tenen final de trajecte a Sant Vicenç de Calders. Els
viatgers que vulguin continuar viatge fins a Barcelona poden
transbordar-hi a serveis de la línia C4 Sud de Rodalies.

També s’ha reforçat l’oferta en la relació Sant Vicenç de Calders – Barcelona
de la línia C4 de Rodalies.
Serveis de llarga distància de Renfe
•
•
•
•
•
•

Trens Arco Murcia – Alicante – Valencia – Barcelona i Sevilla / Màlaga /
Granada / Almería / Badajoz – Barcelona inicien i finalitzen el seu
recorregut a l’estació de Tarragona.
Serveis Alvia Madrid – Saragossa – Lleida – Barcelona inicien i finalitzen
el seu recorregut a l’estació de Camp de Tarragona.
Estrella Galícia (Barcelona – Vigo / A Coruña): inicia i finalitza el seu
recorregut a l’estació de Tarragona.
Estrella Pío Baroja (Barcelona – Bilbao / Irún / Gijón / Salamanca): inicia
i finalitza el seu recorregut a l’estació de Tarragona
Trens Euromed (Barcelona – Alacant): inicien i finalitzen el seu
recorregut a l’estació de Tarragona
Talgo Lagos de Covadonga (Barcelona – Gijón – Galícia): inicia i finalitza
el seu recorregut a l’estació de Tarragona

Per als viatgers afectats per aquestes modificacions s’ha habilitat un servei
alternatiu d’autocars des de/fins a l’estació de Sants.
La resta de serveis Talgo, Trenhotel i Euromed Barcelona – Valencia circulen
desviats per la línia de Vilafranca i tenen parada a Barcelona Sants.
FGC
Metro del Baix Llobregat i línia Llobregat-Anoia
FGC manté el servei habitual entre l’Hospitalet i Sant Boi, Martorell, Manresa i
Igualada. Es programen els mateixos horaris habituals de rodalia, així com 4
trens per hora des de i fins a Martorell, i 4 trens més per hora des de i fins a
Sant Boi.
FGC té en servei una llançadora ferroviària entre les estacions de Pl. Espanya i
Europa/Fira amb un interval de 4 minuts.

Entre les estacions d’Europa|Fira i l’Hospitalet s’ha habilitat un servei alternatiu
d’autobusos que cobreix les estacions de Gornal, Sant Josep i l’Hospitalet.
Entre les estacions de l’Hospitalet i Pl. Espanya es recomana utilitzar la línia L1
de Metro, que ha reforçat el seu servei.

Per a més informació:
www.renfe.com
www.fgc.cat
www.mobilitat.net
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