Informació sobre els transports públics: 010
(preu trucada 0,55D/3 min.)

www.emt-amb.com

A juntament de
Sant Feliu
de Llobregat

EL BUS URBÀ
ES TRANSFORMA
PER A TU

Horaris Línia 1
Servei de les 7.00 a les 22.00 hores.
Freqüència de pas:
Cada 20 minuts.
Hora de pas per la plaça de l’Estació:
00’/ 20’ / 40’

Horaris Línia 2
Servei de les 6.30 a les 21.30 hores.
Freqüència de pas:
Cada 20 minuts.
Hora de pas per la plaça de l’Estació:
10’ / 30’ / 50’

Horaris Línia Dissabtes
De 9.15 a 14.15 i de 17.00 a les 22.30 hores.
Tens un bus cada mitja hora.

A juntament de
Sant Feliu
de Llobregat
Plaça de la Vila, 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 936 858 000 Fax 936 858 019
www.santfeliu.org
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El servei incorpora dos
nous autobusos amb
sistema de basculació per
facilitar l’accés a les persones amb disminució, i
amb totes les innovacions
perquè el teu trajecte sigui
còmode.

Més territori
Tot Sant Feliu et queda al costat
de casa. El recorregut del bus
urbà incorpora els polígons del
Pla i de les Grases, donant servei a tot el nucli urbà i a totes
les zones industrials de la ciutat.
Noves parades a la zona esportiva de les Grases i parades a
prop de tots els centres escolars
i equipaments del municipi. Ara
tot et queda a un pas.
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Més sostenible

Polígon
El Pla

S’amplia l’horari del servei.
Ara tens bus urbà des de
les 6.30 fins a les 22 hores
els dies laborables. El bus
urbà està dins del sistema
d’integració tarifària, així
que amb un sol bitllet pots
arribar molt lluny.
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Ara tens un autobús a la teva
parada cada 20 minuts. I si
ets a la plaça de l’Estació, en
tens un cada 10 minuts. Els
recorreguts del bus incorporen un sistema de prioritat
semafòrica perquè arribis allà
on vols en un moment.
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Plaça de l’Estació
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Ara no tens excusa per anar
en transport privat. Sant
Feliu millora el transport
públic per fomentar la sostenibilitat en els desplaçaments per la ciutat, amb
autobusos menys sorollosos
i més ecològics.
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Més accessible

