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La resta de circulacions de la línia Barcelona-
Vallès es realitzaran amb normalitat.
Per a més informació podeu trucar al telèfon 
d’informació 012.
Disculpeu les molèsties.

Barcelona, juny de 2018

El resto de circulaciones de la línea Barcelona-
Vallès se realizarán con normalidad.
Para más información pueden llamar al teléfono 
de información 012.
Disculpen las molestias.

Barcelona, juny de 2018

Del 25 de juny al 10 de setembre
Tall de servei entre les estacions 
de Sant Quirze i Can Feu | Gràcia. 
Del 13 d’agost al 2 de setembre
Tall de servei entre les estacions 
de Bellaterra i Can Feu | Gràcia. 

Del 25 de junio al 10 de septiembre

Corte de servicio entre las estaciones 
de Sant Quirze y Can Feu | Gràcia. 

Del 13 de agosto al 2 de septiembre

Corte de servicio entre las estaciones 
de Bellaterra y Can Feu | Gràcia. 

Disposareu d’un servei d’autobús substitutori 
entre les estacions afectades pel tall i d’un 
servei de tren llançadora entre Can Feu | Gràcia 
i Sabadell Parc del Nord:

Dispondrán de un servicio de autobús sustitutorio entre 
las estaciones afectadas por el corte y de un servicio de 
tren lanzadera entre Can Feu | Gràcia y Sabadell Parc 
del Nord:
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Avís
Les vigílies de dissabte i festiu, el 
darrer autobús substitutori que sortirà 
de Can Feu | Gràcia seguirà trajecte fins 
a Pl. Catalunya per tal d’assegurar la 
connexió amb Barcelona.

El primer tren llançadora del matí des 
de Sabadell Parc del Nord a Can Feu 
| Gràcia, no enllaçarà amb el primer 
tren amb sortida de Sant Quirze amb 
destinació Pl. Catalunya.

Aviso
Las vigilias de sábado y festivo, el último 
autobús sustitutorio que saldrá de Can 
Feu | Gràcia seguirá trayecto hasta Pl. 
Catalunya para asegurar la connexión con 
Barcelona.

El primer tren lanzadera de la mañana 
desde Sabadell Parc del Nord a Can Feu 
| Gràcia, no enlazará con el primer tren 
con salida de Sant Quirze con destino Pl. 
Catalunya.
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