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Servei a partir de dimarts
17 de març

Servicio a partir de martes
17 de marzo

Amb motiu del Pla de contingència i de la
situació d’emergència pel coronavirus
SARS-COV-2, a partir del dimarts 17 de
març, els trens de la línia Llobregat-Anoia
circularan amb els horaris que es detallen
als comunicats adjunts.

Con motivo del Plan de contingencia y de la
situación de emergencia por el coronavirus
SARS-COV-2, a partir del martes 17 de
marzo, los trenes de la línea Llobregat-Anoia
circularán con los horarios que se detallan
en los comunicados adjuntos.

Per a les línies R5 Manresa i R6 Igualada,
els horaris seran els següents:

Para las líneas R5 Manresa y R6 Igualada,
los horarios serán los siguientes:

Sortides de Barcelona Pl. Espanya
R5 Manresa un tren cada hora al minut .36;
primer tren: 05.36h; últim tren: 22.30h

Salidas de Barcelona Pl. Espanya
R5 Manresa un tren cada hora al minuto .36;
primer tren: 05.36h; último tren: 22.30h

R6 Igualada un tren cada hora al minut .09;
primer tren: 06.09h; últim tren: 22.00h

R6 Igualada un tren cada hora al minuto .09;
primer tren: 06.09h; último tren: 22.00h

Sortides de Manresa Baixador
de 06.00h a 22.00h, cada hora al minut .19;
primer tren: 05.59h; últim tren: 22.19h
direcció Pl. Espanya i 23.13h direcció
Martorell Enllaç

Salidas de Manresa Baixador
de 06.00h a 22.00h, cada hora al minuto .19;
primer tren: 05.59h; último tren: 22.19h
dirección Pl. Espanya y 23.13h dirección
Martorell Enllaç

Sortides de La Pobla de Claramunt
de 06.07h a 09.07h, cada hora al minut .07;
de 10.01h a 22.01h, cada hora al minut .01;
últim tren: 22.52h direcció Pl. Espanya i
23.42h direcció Martorell Enllaç

Salidas de La Pobla de Claramunt
de 06.07h a 09.07h, cada hora al minuto .07;
de 10.01h a 22.01h, cada hora al minuto .01;
último tren: 22.52h dirección Pl. Espanya y
23.42h dirección Martorell Enllaç

Disculpeu les molèsties.

Disculpen las molestias.

Barcelona, març de 2020

Barcelona, marzo de 2020
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