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Opinió

Línia Bus Nit
La  línia  bus  nit  no  s'  utilitza  sempre.  Només 
s' utilitza quan hi ha l'Ona Jove, o la Festa Major.

La pròxima ocasió del Bus Nit serà el dissabte 19 
de juny.

El bus surt del Centre, passa per  Ca l'Oliveres, 
passa  per  la  Cruïlla,  Can  Farell,  seguit  de 
Ca l'Artigues, Can Costa, Pinedes del Vallès, Can 
Salgot,  Mas  Bo,  Can  Lledó,  Can  Roure, 
Palaudàries, Ca l' Estapé, i arriba a l'Institut. 

TLA bus Transports de Lliçà 
d'Amunt

Segurament, molts de vosaltres utilitzeu el bus per 
desplaçar-vos, de a casa a l'Institut, o de l'Institut a 
casa.

TLA,  és la  sigla  que significa Transports de Lliçà 
d'Amunt. 

Hi ha tres línies: La línia LA-1, LA-2, i LA-3. Cada 
trajecte dura més o menys 50 minuts, i surt cada 
hora des de la parada central i de totes les altres . 
Però a les dotze hi ha un descans de mitja hora i 
surten a les dotze i mitja. Els autobusos, comencen 
la jornada a dos quarts de set del matí, i acaben la 
jornada a dos quarts de deu.

LA-1

La  línia  LA-1  va  des  del  centre del  poble  fins  a 
Ca  l'Estapé,  Can  Salgot,  Can  Lledó,  Mas  Bo, 
Can Roure,  Palaudàries,  i  Can Rovira.  I  torna  al 
centre del poble en sentit invers.

LA-2

La  línia  LA-2  també comença des  del centre del 
poble,  i  passa  per,  Ca  l'Oliveres,  La  Cruïlla, 
Can Farell, Ca l'Artigues, Can Costa, i  Pinedes del  
Vallès.  I  torna  fins  al  centre del poble en sentit 
invers.

LA-3

La línia LA-3, com totes les altres també comença 
al centre del poble, i passa per Can Xicota. A partir 
d'aquí  entra  a  Granollers,  i  passa  per  el  Teatre, 
l'estació d'autobusos, i l'estació de tren Granollers – 
Centre. A partir d'allà no fa el trajecte invers si no 

que passa per la Biblioteca, la piscina, i l'Institut. A 
partir d'aquí ja va cap a Lliçà d'Amunt, Passa per 
Can Xicota i torna al centre del poble.

Aquesta línia ens fa estar en contacte amb d'altres 
municipis,  perquè passa  per Granollers,  on  hi  ha 
l'estació d'autobusos i les dues Estacions de tren de 
Granollers,  Granollers  -  Centre  i  Granollers  – 
Canovelles.  Per  aquest  motiu,  és  la  línia  més 
utilitzada durant tot l'any.

Després de fer aquest article,hem tingut un quants 
dubtes  i  hem  intentat  resoldre'ls  tot  fent  unes 
quantes preguntes a Blai Aparici, Tècnic de l'àrea 
de mobilitat, de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt) que 
ha estat molt amable de respondre'ns.

Quins municipis tenen obligació de tenir 
transport públic?

Tenen obligació per Llei de donar servei de TP els 
municipis de més de 50.000 habitants, en el cas del 
Vallès Oriental, Granollers i Mollet del Vallès. 

Per què Lliçà d'Amunt en té?

Ja  va  ser  l'any  1989  que  Lliçà  d'Amunt  es  va 
plantejar en posar  un primer servei de transport 
urbà, que pel seu precari servei no el feia atractiu 
als usuaris, per això  va desaparèixer  el servei al 
cap de pocs mesos de la posada en marxa. És l'any 
1999 quan de nou es planteja satisfer les demandes 
dels  ciutadans,  però  amb  més  mitjans.  De  tal 
forma,  que  el  servei  de  Transports  de  Lliçà 
d'Amunt, actualment és el servei amb més volum 
d'usuaris de la nostra comarca i un referent dins els 
transports  urbans  de  la  Regió  Metropolitana  de 
Barcelona. 

És un servei molt bo i necessari pels residents del 
municipi.  Tenim molta sort de tenir-lo!


