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Territori posa en marxa un autobús 
llançadora a Premià de Dalt per millorar la 
connexió amb Barcelona  
 

 El trajecte connectarà diferents zones del municipi amb la parada 
d’Illa Fantasia, on hi haurà l’enllaç amb la Línia C-3/4 que va cap a 
Barcelona  

 

 El Departament també millora la connexió amb Barcelona amb tres 
noves expedicions de la Línia C-3/4 amb parada Premià de Dalt 

 
  

El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori posa en 
marxa el pròxim dilluns 2 de maig un nou autobús llançadora (862) que recorrerà 
diversos punts del municipi amb inici i final a la parada de l’illa Fantasia, on hi 
haurà l’enllaç amb la línia directe d’autobús C-3/4 que connecta Vilassar de Dalt, 
Premià de Mar i Barcelona. Els horaris dels respectius serveis estaran 
coordinats.   
 
L’autobús llançadora oferirà un total de 13 expedicions tots els dies feiners 
excepte durant el mes d’agost. El trajecte, consensuat amb l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, tindrà parada a Illa Fantasia, Camí del Mig, Carrer Torrent 
Castells, Carrer Torras i Bages, Carrer Verge del Remei, Avinguda Fèlix Millet, 
Carretera d’Enllaç (Ajuntament), Carrer Vogi i altre cop Illa Fantasia. El servei 
és prestat per Empresa Casas, del Grup Moventis. 
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Connexió directe entre Premià de Dalt i Barcelona amb la Línia C-3/4   
 
El Departament, d’altra banda, també incopora tres expedicions matinals de la 
Línia d’autobús C-3/4 que sortiran de Vilasar de Dalt i tindran parada a Premià 
de Dalt, a la Carretera d’Enllaç/ Camí sot del pi, a les 6:40, 6:55 i 7:10. Fins ara 
aquest servei directe a Barcelona no tenia parada al nucli de Premià de Dalt en 
cap de les expedicions.   
 
 
29 d’abril de 2022 

 


