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Servei d’autobús substitutori entre les 
estacions de Volpelleres i Universitat 
Autònoma per obres de millora a Bellaterra 
 

 Entre el 6 i el 8 de desembre es durà a terme la renovació dels sistemes 
d’agulles i de desviaments de les vies que hi ha a l’estació de Bellaterra 
 

 Les obres suposaran una reducció del soroll del pas dels trens i una 
millora en la qualitat del servei 

 
 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) oferirà servei alternatiu per 
carretera amb autobús entre les estacions de Volpelleres i Universitat Autònoma 
els dies 6, 7 i 8 de desembre per les obres de reposició d’actius i la millora de la 
fiabilitat del servei d’FGC en aquest tram de la línia S2.  
 
Els treballs, que es duran a terme a l’estació de Bellaterra, consisteixen en renovar 
els sistemes d’agulles i desviaments de les tres vies que hi ha a l’estació. Amb 
aquestes millores en la superestructura ferroviària existent es reduirà 
considerablement el soroll del pas dels trens. 
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Com és habitual en aquests casos, FGC habilitarà un servei d’autobusos 
substitutoris per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris en el tram entre 
Volpelleres i Universitat Autònoma de la línia S2. El servei entre les estacions de 
Pl. Catalunya i Volpelleres serà l’habitual i els trens circularan segons l’horari 
previst. Entre les estacions d’Universitat Autònoma i Sabadell Parc del Nord el 
servei també serà l’habitual, excepte el tren amb sortida a les 22.49h d’Universitat 
Autònoma, que sortirà a les 22.52h.   
 
Aquestes actuacions s’emmarquen dins el constant procés de manteniment i 
renovació dels diferents equipaments, instal·lacions i localitzacions que duu a terme 
FGC per poder seguir donant un servei de qualitat als seus usuaris. 
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