
Horari

Sabadell
Castellar del Vallès

C1

Sortides des de Sabadell (estació d’autobusos)

de dilluns a divendres feiners (excepte agost)

05.30 - 05.50 i als minuts 10 - 22 - 34 - 46 i 58 de cada 
hora �ns les 21.10 - 21.30 - 21.50 - 22.10 - 22.40 h

dissabtes, diumenges i festius

07.35 h i cada 30 minuts �ns a les 22.30 h

feiners d’agost

05.30 - 06.35 - 07.05 h i cada 30 minuts �ns a les 22.40 h
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Pl. d’Espanya 

Alcalde Moix / C. del Maestrat

Ctra. de Prats de Lluçanès 
(Torrent del Capellà)
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Pl. d’Antoni Llonch
(estació d’autobusos)
Parc Taulí

Gran Via / 
Ctra. de Prats de Lluçanès

Pl. de Cal Calisso

Ctra. de Sabadell / Bages

Ronda de Tolosa / Portugal

Tarragona / Pl. d’Europa

Ctra. de Prats de Lluçanès
(La Llanera)

Pl. de Catalunya

Els Fruiters

Ctra. de Sentmenat /
C. del Racó

Tarragona (Camp de Futbol)

Jaume I (CAP)

Pl. Major

C3-C4-N65

C3-C4

C4-C6-N65

A1-B1-B2-B3-C2
C3-C5-N61-N64-N65

C6-N65

B3-C3-N65

C3-N65

C3-N65

C3-N65

C3-N65

C3-C4

C6-N65

C6-N65

C6-N65

B3-C3-N65

B3-C3-N65

Per conèixer
l’accessibilitat de les

línies truqueu al
93 580 67 00
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Tel. 93 580 67 00
www.moventis.es
info@sarbus.com

mou-te.gencat.cat

El client pot rebre canvi fins a 10€ si compra el bitllet a l’autobús.

Per facilitar la feina del conductor, situeu-vos a prop de la parada i 
indiqueu que voleu pujar a l’autobús fent un petit senyal amb la mà.

No està permès fer trajectes dintre de la mateixa població.

El compliment d'aquests horaris està subjecte a les incidències i 
contratemps de la via pública.
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contratemps de la via pública.

30
 m

in
. a

pr
ox

.

Ctra. de Sabadell / Can Carner

Ctra. de Sabadell / Bages

Ctra. de Prats de Lluçanès
(La Llanera)
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Pl. de Cal Calisso

Passeig / Ctra. de Sabadell

Ctra. de Sabadell / Alfons Gubern

Alcalde Moix / Font Canaleta

Pl. d’Espanya 

Gran Via / 
Ctra. de Prats de Lluçanès

Ctra. de Prats de Lluçanès 
(Torrent Capellà)

Parc Taulí

Pl. d’Antoni Llonch
(estació d’autobusos)

A1-B1-B2-B3-C2
C3-C5-N61-N64-N65

A1-B3-N65

C6-N65

C6-N65

e1-N65

N65

C3-e1-N65

N65

N65

N65

A1-N65

A1-N65

Sortides des de Castellar del Vallès (Pl. d’Europa)

de dilluns a divendres feiners (excepte agost)

05.50 - 06.10 i als minuts 30 - 42 - 54 - 06 i 18 de cada 
hora �ns les 21.13 - 21.25 - 21.45 - 22.05 - 22.25 - 22.55 h

dissabtes, diumenges i festius

07.50 h i cada 30 minuts �ns a les 22.50 h

feiners d’agost

05.50 - 06.50 - 07.20 h i cada 30 minuts �ns a les 22.50 h

Sortides des de Castellar del Vallès (Pl. de Cal Calisso)

de dilluns a divendres feiners (excepte agost)

06.00 - 06.20 i als minuts 40 - 52 - 04 - 16 i 28 de cada 
hora �ns les 21.23 - 21.35 - 21.55 - 22.15 - 22.35 - 23.05 h

dissabtes, diumenges i festius

08.00 h i cada 30 minuts �ns a les 23.00 h

feiners d’agost

06.00 - 07.00 - 07.30 h i cada 30 minuts �ns a les 23.00 h
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