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Ferrocarrils millora les freqüències del bus de 
Gelida i inclou el Funicular com a nova 
activitat del Tren de l’Ensenyament 
 

● A partir del dilluns, 4 de juliol, es passarà de 4 a 14 freqüències diàries 
al barri de Sant Salvador, de dilluns a divendres; i d’1 a 4 els caps de 
setmana 
 

● FGC iniciarà el curs 2022 – 2023 una nova activitat anomenada 
‘Descobreix el Funicular de Gelida’ que ampliarà l’oferta educativa, 
sobretot a la línia Llobregat-Anoia 

 

El funicular de Gelida. 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) millorarà a partir d’aquest dilluns, 
4 de juliol, les freqüències del busFunicular de Gelida, que dona servei a diferents 
zones de la població per cobrir la demanda no servida amb el Funicular de Gelida, 
que funciona com a tren turístic tots els caps de setmana. La principal novetat és 
l’increment de parades al barri de Sant Salvador on fins ara, de dilluns a divendres, 
hi havia 4 busos al dia. A partir del primer dilluns de juliol n’hi haurà 14. El cap de 
setmana, l’increment és d’1 a 4. 
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D’altra banda, Ferrocarrils també inclourà una nova activitat al Funicular de Gelida 
que completarà l’oferta formativa que la companyia ofereix a través del Tren de 
l’Ensenyament, un programa pedagògic per promoure activitats educatives i 
fomentar l’ús del transport públic entre els alumnes dels centres educatius. 
Aquestes millores s’han acordat en una reunió mantinguda aquest mateix mes de 
juny entre la presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà, i l’alcaldessa de Gelida, Lluïsa 
Llop. 
 
El busFunicular fa un recorregut circular de l’estació de Rodalies al Carrer Vicenç 
Perelló i tornant novament a l’Estació de Rodalies, amb diferents parades, una de 
les quals al barri de Sant Salvador, a més d’altres connexions d’intercanvi amb la 
línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Fins ara, al barri de Sant Salvador es feien 4 
parades al dia i a partir del 4 de juliol se’n faran 14, amb una cadència d’una cada 
hora des de les 7:19 h fins a les 20:19 h. Els caps de setmana, també s’incrementen 
les parades: es passa d’una al matí a quatre. Les tres noves freqüències seran a 
les 18:28 h, 19:28 h i 20:28 h. El servei de bus el presta l’empresa Hispano 
Llacunense, concessionària de la línia titularitat de la Generalitat. 

 
 

 
 
 
 

 
L’altre acord és la inclusió del Funicular de Gelida dins de la programació 
pedagògica del Tren de l’Ensenyament de Ferrocarrils. D’aquesta manera, i d’acord 
amb l’Ajuntament de Gelida, per al curs 2022 – 2023 s’hi inclou una nova activitat 

https://www.fgc.cat/tren-de-lensenyament/
https://www.fgc.cat/tren-de-lensenyament/
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que ampliarà l’oferta educativa, sobretot a la línia Llobregat-Anoia. Aquesta activitat 
consisteix en la visita i descobriment del Funicular de Gelida. 
 
La visita “Descobreix el Funicular de Gelida” es planifica tenint en compte els 
diferents espais que formen part del recorregut de l'activitat, que està enfocada per 
a infants de 4 a 7 anys i fins 8 a 10 anys amb adaptacions. Els objectius que es 
fixen són els següents: 
 

• Desenvolupar la capacitat d’observació amb el tren com a vehicle ideal per 
a observar i interpretar l’entorn. 

• Descobrir les diferències entre el tren, el cremallera i el funicular, fomentant 
el coneixement de la ciència i tecnologia entre els infants: tracció i despesa 
d’energia; experimentació i deducció.  

• El tren com espai de convivència i de relació, amb el coneixement de normes 
i actituds cíviques. 

 
Amb el Tren de l’Ensenyament, es pretén fomentar entre els joves el coneixement 
i promoció del transport públic com a mitjà de transport sostenible per lluitar contra 
el canvi climàtic i com a espai de convivència ciutadana; col·laborar amb els 
professionals de l'ensenyament en la seva tasca educativa, facilitant-los activitats i 
materials didàctics que els siguin d'utilitat a l'hora de desenvolupar activitats d'acord 
amb el currículum escolar, i generar activitats i materials didàctics per als diferents 
Cicles Educatius que els permetin conèixer i experimentar els continguts relacionats 
amb el transport públic, tant a les aules com més enllà de les activitats 
extraescolars. 
 
 
1 de juliol de 2022 


