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La línia 4 uneix Pardinyes i la Mariola

• E l servei d’autobús també millora la comunicació als barris de l’Escorxador i Templers
La nova línia 8
amplia el recorregut
i els horaris

La línia amplia l’horari tant a l’inici com al final de la jornada. © H. S.

La nova línia 4 d’autobús,
que millora el servei a Pardinyes i la Mariola, ja ha entrat en funcionament. A més,
el servei beneficia també els

barris de l’Escorxador i Templers, ja que en el recorregut
d’anada la línia passa pel carrer Acadèmia i en el de tornada, per Lluís Companys.

Aquesta nova línia, que és
el resultat de les antigues 4 i
11, s’adapta a les demandes
que havien fet els veïns de
Pardinyes atès que el recorregut s’estén fins a l’avinguda
Pearson i la Mitjana. A més, la
línia 4 amplia l’horari iniciant
el recorregut a les 6.46 hores
i perllongant-lo a la nit fins a
les 21.53. Així mateix, funcionarà els dissabtes durant tot
el dia i els diumenges i els
festius a la tarda.
La nova línia 4 té una extensió cap al Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari
de Gardeny i una altra cap a

l’hospital Arnau de Vilanova.
Aquestes dues extensions
estan correctament identificades als panells frontals
dels autobusos.
A més, els veïns de la Mariola tindran més a prop
poder arribar al centre, a la
plaça de Ricard Viñes o al
CAP de Prat de la Riba, com
també a la zona del Barris
Nord. Així mateix, des de la
Zona Alta (Prat de la Riba)
aquesta nova línia ofereix
connexió amb l’Arnau.
La nova línia 8 amplia el
recorregut i els horaris des
de Balàfia i el Clot de les
Granotes fins a Ricard Viñes,
la Rambla d’Aragó, l’Eix Comercial, la Rambla de Ferran
i Prat de la Riba. •••
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