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Reforç dels serveis de Rodalies de 
Catalunya durant Setmana Santa amb més 
de 10.000 places 

 
 

• Els trens regionals de la línia R16 es reforçaran a mb més de 7.000 
places addicionals per tal de facilitar la mobilita t dels viatgers a les 
destinacions turístiques de la Costa Daurada 

 
• L’R3 també es reforçarà i a més aquest dissabte 12 d’abril circularà 

un tren especial que sortirà de l’Hospitalet a les 09.15 hores i 
arribarà a Vic a les 10.44 

 
  
Durant les properes vacances de Setmana Santa, el servei de Rodalies de 
Catalunya es reforçarà amb més 10.000 places als trens de les línies R15 
(Barcelona Estació de França – Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus) i R16 
(Barcelona Estació de França – Tortosa/Ulldecona per Tarragona), així com també 
als trens de la línia R3 (l’Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà, per Vic) 
 
Reforços per anar a la Costa Daurada 
 
Per tal de facilitar els desplaçament dels viatgers durant els dies de més mobilitat 
de Setmana Santa, el 16, 17, 20 i 21 d’abril, els serveis de les línies R15 
(Barcelona Estació de França – Riba-roja d’Ebre per Tarragona i Reus) i R16 
(Barcelona Estació de França – Tortosa/Ulldecona per Tarragona), que cobreixen 
tota la Costa Daurada, es reforçaran amb més de 7.000 places. A més, el dilluns 
21 d’abril circularà un tren especial entre Cambrils (16.32h) i Barcelona Estació 
de França (18.21h). 
 
Mercat del Ram a Vic 
 
D’altra banda, i pel que fa a l’R3, aquest dissabte, 12 d’abril, i amb motiu de la 
celebració del Mercat del Ram a Vic, Rodalies de Catalunya ha dissenyat un 
dispositiu especial de reforç incrementant l’oferta habitual amb 2.800 places 
extra. A més,  destaca la posada en servei d’un tren especial amb destinació 
Vic que circularà amb el següent horari: 
 
 Dissabte 12 de d’abril 
R3  l’Hospitalet de Llobregat (09.15h) – Vic (10.44h) 
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Aquest servei de Rodalies efectuarà parades intermèdies a Barcelona-Sants, 
Plaça de Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera-Meridiana, Sant Andreu Arenal, 
Mollet Santa Rosa, Parets del Vallès, Granollers-Canovelles i La Garriga.  
 
Els viatgers podran informar-se sobre els horaris previstos a les oficines d’atenció 
al client, estacions, al telèfon 900 41 00 41, i als webs 
www.rodaliesdecatalunya.cat i www.renfe.com 
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