InfoTMB

Tall de la L5

Corte de la L5

Dates
Fechas

Del 29 de juliol a l'1 de setembre
ambdós inclosos

Del 29 de julio al 1 de septiembre
ambos incluidos

Motiu
Motivo

Obres a la futura estació Ernest Lluch

Obras en la futura estación Ernest Lluch

Estacions
afectades
Estaciones
afectadas

especial

Direcció
Vall d'Hebron

A La Sagrera

Direcció Hospital
de Bellvitge

Direcció
Fondo

Alternativa
de transport
Alternativa
de transporte

El recorregut entre Can Vidalet i Collblanc
especial.
es cobrirà amb un servei de bus

El recorrido entre Can Vidalet y Collblanc
especial.
se cubrirá con un servicio de bus

Per fer enllaç entre el servei de metro i el
servei especial de bus, consulta els horaris
de les primeres i darreres sortides a tmb.cat.

Para hacer el enlace entre el servicio de metro
y el servicio especial de bus, consulta los horarios
de las primeras y últimas salidas en tmb.cat.

Altres
recomanacions
de transport
Otras
recomendaciones
de transporte

– Pots desplaçar-te amb la
i Florida per enllaçar amb la

des de Can Serra –Puedes desplazarte con la
a Plaça de Sants. y Florida para enlazar con la

desde Can Serra
en Plaça de Sants.

– Et recomanem utilitzar l’enllaç amb Rodalies –Te recomendamos utilizar el enlace con
entre les estacions de Cornellà Rodalies de Catalunya
entre las estaciones
de Catalunya
Centre, Sants Estació i La Sagrera.
de Cornellà Centre, Sants Estació y La Sagrera.
– Pots utilitzar l’enllaç amb Tram
a
Cornellà Centre, Pubillla Cases i Collblanc.

–Puedes utilizar el enlace con Tram
en
Cornellà Centre, Pubillla Cases y Collblanc.

Abans de realitzar el teu trajecte, consulta
els horaris de Rodalies de Catalunya, Tram
i Nitbus a: rodalies.gencat.cat, tram.cat
i ambmobilitat.cat.

Antes de realizar tu trayecto, consulta los
horarios de Rodalies de Catalunya, Tram
y Nitbus en: rodalies.gencat.cat, tram.cat
y ambmobilitat.cat.

Disculpeu les molèsties
Disculpen las molestias

Consulta l’eina Vull anar.
Consulta la herramienta Cómo llegar.
+ info: @TMBinfo / tmb.cat / 902 075 027

