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Una nova línia de bus més ràpida i directa cap a la Diagonal
L’oferta de transport públic de Sant Joan Despí compta, des del 20 d’abril, amb una nova 
línia d’autobús, l’E79. Es tracta d’una línia AMB Exprés que connecta el Barri Centre amb la 
Diagonal de Barcelona a través de l’autopista B23, una nova opció ràpida i directa per a la 
ciutadania que ha de desplaçar-se a aquesta zona per motius laborals, d’estudi, d’oci... i 
que ara tenen un nou bus d’alta freqüència (gràcies a la combinació de dues línies). 
Aquesta nova línia reforça l’actual L79 i neix amb l’objectiu de potenciar i facilitar a la 
ciutadania l’ús del transport públic així com una mobilitat sostenible.

L’entrada en funcionament de l’E79 és una prova més de l’aposta que fem des de l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí per millorar la nostra xarxa de transport públic i fer-la més e�cient 
i sostenible. A la ciutat tenim ara 16 línies de Bus (2 nocturnes), a banda de les quatre 
parades de tramvia i l’estació de Rodalies, on recentment hem posat en servei un aparca-
ment Park&Ride, que permet estacionar gratuïtament el cotxe quan s’agafa el tren. Mesu-
res que continuarem implementant per aconseguir el canvi d'hàbits necessari per reduir l’ús 
del vehicle privat i minvar els nivells de contaminació, fent una ciutat més saludable.

Antoni Poveda
Alcalde 
de Sant Joan Despí
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