Gabinet de Premsa
Nota informativa

Es posa en servei la nova línia 94 d’autobusos
de TMB a Cornellà de Llobregat
● També es modifiquen dues parades de la línia 95 al barri de Fontsanta
A partir de demà dimarts, 9 de febrer, comença a funcionar la nova línia 94
d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) a Cornellà de
Llobregat. Aquesta línia de circumval·lació, que té un recorregut gairebé paral·lel
amb la ja existent línia 95, té com a objectiu millorar la el transport públic intern a la
ciutat de Cornellà, unint els barris de Dolors Almeda, Centre, Sant Ildefons i
Fontsanta.
Des de mitjans del 2009 la línia 95 ja funcionava com una línia circular de Cornellà
però en un únic sentit. Ara, la comunicació també es farà en sentit invers pels barris
del Centre, Sant Ildefons i Dolors Almeda. El canvi busca fer més racionals els
desplaçaments i les esperes.
Recorregut circular de les línies 94 i 95 (Cornellà de Llobregat)
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La nova 94, que portarà l’indicatiu frontal “Circular Cornellà 2” i la línia 95, amb
frontal “Circular Cornellà 1” són les dues úniques línies d’autobús que transcorren de
manera íntegra dins de Cornellà. Es connecten els mateixos barris i els mateixos
equipaments però com una circumval·lació de doble sentit, millorant així l’oferta de
transport públic en una zona en què ja hi ha metro, Ferrocarrils, Rodalia i Trambaix.
Els plànols i els horaris de les dues línies es poden consultar als pals de parada i
marquesines i als fullets que TMB ha editat i que s’estan distribuint a bord dels
autobusos, en dependències municipals de Cornellà i als centres TMB d’atenció al
ciutadà. La mateixa informació estarà també sempre disponible a la web
www.tmb.cat.

Barcelona, 8 de febrer de 2010
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