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La Generalitat de Catalunya connecta amb 
transport públic Figueres amb els polígons 
industrials Pont del Príncep, Vilamalla i Logis 
Empordà 

 
• El nou servei, que es posa en marxa des d’avui, s’aconsegueix 

perllongant l’actual línia de bus regular existent amb dues 
parades noves, una, a Vilamalla, i l’altra, a Logis Empordà 
 

Els polígons industrials Pont del Príncep, Vilamalla i Logis Empordà quedaran 
units, a partir del 14 de juny, amb un nou servei de transport públic per carretera 
que permetrà la connexió directa amb Figueres. La unió s’aconsegueix 
implementant dues noves parades al servei ordinari existent amb la voluntat de 
millorar el servei per incrementar l’ocupació dels busos i per enllaçar directament 
en 20 minuts i sense transbordament, la nova zona d’activitat econòmica: “Logis 
Empordà” amb l’estació d’autobusos de Figueres i els altres punts de parada del 
recorregut.  
 
Aquesta actuació de millora de l’accés als polígons industrials en transport públic 
és una de les línies estratègiques del Departament de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori per reduïr l’ús del vehicle privat.  
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Aquesta millora de la xarxa de transport públic atén les peticions de les empreses 
instal·lades als polígons i la promotora del Logis Empordà, Cimalsa, així com 
dels Ajuntaments i de l’operador del servei, Estarriol Bus SL.  
 
L’emplaçament de les parades, a proposta del consistori del Far d’Empordà és 
el següent: 

• Carrer La Pireta, (coordenades: 499607.24; 4675529.32) 
• Carrer Pi Ros (coordenades: 499296.64; 4675758.34) 

 
Les parades es proposen en un lloc que disposa de visibilitat on els busos poden 
realitzar les operacions de parada i arrencada en condicions de seguretat, i no 
penalitza sensiblement ni en temps ni en recorregut a la resta d’usuaris del servei 
de transport públic que no facin ús d’aquesta parada. A més, garanteix la 
comunicació directe entre Figueres i el nou Logis Empordà i també entre els tres 
polígons industrials entre sí. 

 
 
14 de juny de 2021 


