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Territori i Sostenibilitat crea un nou servei 
de bus a la demanda entre Gallifa – Sant 
Feliu de Codines i Caldes de Montbui 
 

 El nou servei es posa en marxa avui i permetrà enllaçar amb altres 
línies de transport de viatgers per carretera 

 
 

 
Padrosa, esquerra, durant la presentació del nou servei, avui. 
 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat posa en servei a partir d’avui el un 
nou servei a la demanda entre Gallifa – Sant Feliu de Codines i Caldes de 
Montbui que funcionarà els dimarts i dijous feiners. El servei a la demanda es 
realitzaren prèvia comunicació de les persones usuàries mitjançant una trucada 
telefònica (93.866.21.21) o missatgeria instantània (683.556.262) o bé 
presencialment a l’Ajuntament de Gallifa. La reserva s’haurà de realitzar abans 
de les 15.00 hores del dia anterior. El director general de Transports i Mobilitat, 
Pere Padrosa, acompanyat de l’alcalde de Gallifa, Mateu Comalrena, ha 
presentat avui aquesta millora. 
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Els horaris del servei a la demanda són els següents: 
 
  
Servei a la demanda (dimarts i dijous) 

Ordre parades anada Municipi 

Estació d'autobusos Caldes de Montbui 13:15 17:30 

pl. Dr. Robert (Ajuntament) Sant Feliu de Codines 13:30 17:45 

ctra. Sant Feliu - c. Raval Gallifa 13:45 17:55 

Ordre parades tornada Municipi 

ctra. Sant Feliu - c. Raval  Gallifa 12:45 16:40 19:30 

pl. Dr. Robert (Ajuntament) Sant Feliu de Codines 13:00 16:55 19:45 

Estació d'autobusos Caldes de Montbui 13:15 17:30 20:00 

 
 
Aquest nou servei permetrà connectar els usuaris de Gallifa amb altres línies 
de transport regular de viatgers, com el servei Caldes – Palau –Barcelona (tant 
el bus exprés e9 com el servei per carretera convencional), el Caldes de 
Montbui – Hospital de Mollet, el servei Caldes de Montbui – Granollers i el 
Caldes de Montbui – Sabadell, ampliant de manera molt important les possibles 
destinacions d’aquests usuaris. 
 
El servei el prestarà l’empresa concessionària Sagalés, que oferirà als 
habitants de Gallifa dos bitllets senzills gratuïts (un d’anada i un de tornada) la 
primera vegada que facin servir el transport a la demanda. Aquests bitllets es 
podran recollir a l’Ajuntament de Gallifa. 
 
 
14 de maig de 2018 
 


