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Servei substitutori 
en autobús

Entre les estacions de Lleida-Pirineus i Balaguer, 
el servei de trens serà l’habitual, a excepció de 
les següents circulacions, que s’efectuaran amb 
autobús:

de dilluns a dijous, tren de les 5.25 h amb 
sortida de Lleida, destinació La Pobla de Segur 
i tren de les 19.46 h amb sortida de La Pobla de 
Segur, destinació Lleida

els divendres, tren de les 5.25 h amb sortida de 
Lleida, destinació La Pobla de Segur i tren de 
les 21.46 h amb sortida de La Pobla de Segur, 
destinació Lleida

els diumenges, tren de les 19.00 h amb sortida 
de La Pobla de Segur, destinació Lleida

Entre les estacions de Balaguer i La Pobla de 
Segur (en ambdues direccions), es realitzarà servei 
substitutori amb autobús, amb motiu de tasques 
de manteniment en una de les unitats de tren.

L’autobús substitutori s’aturarà a totes les 
estacions del recorregut a la parada d’autobús més 
propera. A les estacions de Gerb, Sant Llorenç de 
Montgai, Vilanova de la Sal i Santa Linya, l’autobús 
s’aturarà sota demanda dels usuaris, trucant al 
telèfon 973 445 503 o mitjançant els intèrfons de 
les estacions.

L’horari de sortida de l’autobús substitutori, 
des de Balaguer i des de La Pobla de Segur, 
serà el de l’horari habitual.

Disculpeu les molèsties.

Barcelona, gener de 2020

Servicio sustitutorio 
en autobús 

Entre las estaciones de Lleida-Pirineus y Balaguer, 
el servicio de trenes será el habitual, a excepción 
de las siguientes circulaciones, que se efectuarán 
en autobús:

de lunes a jueves, tren de las 5.25 h con salida 
de Lleida, destino La Pobla de Segur y tren de 
las 19.46 h con salida de La Pobla de Segur, 
destino Lleida 

los viernes, tren de las 5.25 h con salida de 
Lleida, destino La Pobla de Segur y tren de las 
21.46 h con salida de La Pobla de Segur, 
destino Lleida

los domingos, tren de las 19.00 h con salida de 
La Pobla de Segur, destino Lleida

Entre las estaciones de Balaguer y La Pobla de 
Segur (en ambas direcciones), se realizará servicio 
sustitutorio en autobús, con motivo de tareas de 
mantenimiento en una de las unidades de tren.

El autobús sustitutorio parará en todas las 
estaciones del recorrido en la parada de autobús 
más cercana. En las estaciones de Gerb, Sant 
Llorenç de Montgai, Vilanova de la Sal y Santa Linya, 
el autobús realizará parada bajo demanda de los 
usuarios, llamando al teléfono 973 445 503 o a través 
de los interfonos de las estaciones.

El horario de salida del autobús sustitutorio, desde 
Balaguer y desde La Pobla de Segur, será el del 
horario habitual.

Disculpen las molestias. 

Barcelona, enero de 2020
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