
Atenció al viatger 
93 635 71 85 
info@baixbus.com  
 
Oficina d’atenció al viatger
Ctra. de la Vila, 2, 08840 Viladecans
Horari d’atenció: de 8:00 a 20:00 tots els dies de dilluns a 
divendres feiners.

Consulta en línia els horaris de pas de tots 
els transports públics a l’aplicació.

Coneix tot el que t’ofereix el bus a la teva ciutat a:

www.amb.cat
www.baixbus.cat

@Mobilitat_AMB

@MobilitatAMB

Des de l’1/7/2019

L77

Servei a la platja tot l’any

Sant Joan Despí
H. Comarcal Moisès Broggi

Gavà Mar
Av. Europa

Bus Metropolità
Es mou al teu aire



L77

Connexió tot l’any amb la platja de Gavà i horaris més 
amplis i ajustats durant tot el servei 
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Tots els dies de l’any

Sortides Sant Joan Despí (H. Comarcal Moisès Broggi)
De 5:15 a 22:15, sortides als minuts :15 i :45 de cada hora

Sortides Gavà Mar (Av. d’Europa)
De 6:30 a 23:00, sortides als minuts :00 i :30 de cada hora

Pas aproximat per l’Aeroport (T1), sentit Gavà Mar
De 5:50 a 22:50, pas als minuts :20 i :50 de cada hora

Pas aproximat per l’Aeroport (T1), sentit Sant Joan Despí
De 6:10 a 23:10, pas als minuts :10 i :40 de cada hora

La línia L77 us porta de nou a la platja amb un bus cada 30 minuts tots 
els dies de la setmana. La connexió de Sant Joan Despí, Cornellà, Sant 
Boi i aeroport, amb el barri de Gavà Mar, es mantindrà per a tots els 
mesos de l’any. 
L’horari del servei millora i s’ajusta amb hores de sortida exactes cada 30 minuts. 
Les de Sant Joan Despí es realitzaran als minuts 15’ i 45’ de cada hora, i les de Gavà 
Mar a les hores en punt i als minuts 30’. La franja horària cobrirà des de les 5:15 del 
matí a les 23:00 de la nit. 
La línia es perllonga fins a l’av. d’Europa de Gavà Mar i manté la comunicació 
de l’Hospital C. Moisès Broggi de Sant Joan Despí amb Cornellà, Sant Boi i amb 
l’Aeroport Josep Tarradellas del Prat. D’aquesta manera, apropa d’un costat la platja 
de Gavà als municipis metropolitans, i de l’altra, consolida la connexió en transport 
públic del barri de Gavà Mar amb l’aeroport.


