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Sitges és un municipi de la comarca del Garraf. Està situat al sector costaner del massís
del Garraf i s’estén des de la platja de Covafumada fins a l’antiga quadra de Miralpeix.
Limita al nord amb Olivella i Begues, al nord-est amb Castelldefels, a l’oest amb
Sant Pere de Ribes i al sud amb el mar Mediterrani. Té una superfície de 44 km2 i
una població de gairebé 29.000 habitants. Es troba situat a la zona 3A del Sistema
Tarifari Integrat de l’ATM de Barcelona.

T

ransports Ciutat Comtal és
l’operador del transport urbà a
Sitges des del 1998. Des d’aleshores
ofereix un servei que compta amb 3 línies
fixes d’autobús, una línia de reforç per
a les escoles (L5), i un trenet turístic que
funciona a l’estiu i caps de setmana.
Les tres línies de bus tenen el seu origen
a l’estació de tren de Sitges i, a partir
d’aquí, cobreixen les diferents zones del
municipi.
La línia 1 (L1) circula per la zona nord,
de Poble Sec a Villapineda. El servei té
una freqüència de mitja hora, des de les
6h45 a les 20h45, amb un total de 29
expedicions en dies feiners. Els dissabtes
i festius, circula de 8h45 a 20h45,
mantenint la mateixa freqüència de pas,
de mitja hora.

a causa del
creixement del

municipi, l’Ajuntament

està estudiant una
reorganització dels
recorreguts de les tres
línies de bus urbà

La línia 2 (L2) cobreix la zona occidental,
de Can Pei a Terramar, i circula per tot el
passeig fins a les platges, passant també
pel camp de golf. Circula cada mitja hora,
de dilluns a diumenge, oferint servei de
les 6h45 a les 20h45 els dies feiners, i de
8h45 a 20h45 els dissabtes i festius.
El tercer lloc, el recorregut de la línia
3 (L3) cobreix la zona est, des de
Llevantina fins a Quint Mar, passant per
l’auditori i el port esportiu. Igual que les
altres dues línies, té una freqüència de

mitja hora de dilluns a diumenge, oferint
servei de les 6h45 a les 20h45 els dies
feiners, i de 8h45 a 20h45 els dissabtes
i festius.
Cal destacar que, a causa del creixement
de la zona de la Plana de Sitges i la
seva connexió amb el barri de Can Pei,
actualment l’Ajuntament de Sitges
està estudiant una reorganització dels
recorreguts de les tres línies, així com la
renovació dels vehicles actuals.
D’altra banda, la línia 5 circula com
a servei de reforç de la línia 2, amb
trajectes directes des d’Oasis a Maria
Ossó, i també en sentit invers. Té dues
expedicions al matí, a les 8h i a les
8h20, i dues a la tarda, a les 15h i a les
15h20. Aquesta última, concretament,
té com a objectiu reforçar el servei per
a les escoles de dilluns a divendres.

En diversos punts de la vila hi ha aparcament per a bicis

Sitges té tres línies d’autobús urbà i una de reforç per les escoles

Sitges ha pacificat

Preus i bonificacions
La població disposa d’uns preus que
oscil·len entre 1.50 € el bitllet senzill d’un
trajecte, i 10.20 € la T-10. Cal destacar que
per poder comprar el bitllet, es pot fer des
del mateix autobús, mentre que la T-10 es
pot obtenir a l’estació de tren de Sitges.
Així mateix, la població disposa de
diversos títols que garanteixen un estalvi
econòmic a l’hora d’adquirir els bitllets.

diversos carrers

urbans, que milloren
l’accés a zones de
passeig i comerços
Carrers pacificats
Sitges ha realitzat diversos projectes
de pacificació de carrers urbans, per tal
d’adequar les vies urbanes de circulació
dels automòbils en vies urbanes per als
vianants.
Aquests projectes permeten
descongestionar el trànsit i la mobilitat
en les zones que tenen una gran densitat,
milloren l’accés a zones de passeig i
comerços, i contribueixen a l’ordenació
urbana sostenible.

A la platja i a
l’escola, en bicicleta
El municipi de Sitges disposa de dos grans carrils bici , l’un per
anar cap a la platja, i l’altre per anar a les escoles. Ambdós són
compartits en alguns trams amb els vianants, i són fàcilment
identificables perquè estan degudament senyalitzats.
El carril bici per anar a la platja neix prop de l’entrada del
municipi per l’autopista Sitges Centre i travessa l’Oasis i el
carrer Sant Josep fins el carrer Espalter.
També es pot anar a l’escola en bici, pel carril que comença al
passeig de Vilafranca, travessa l’Oasis, el passeig de Vilanova, i
arriba fins a la zona d’escoles de Can Pei.
En diversos punts de la vila hi ha aparcaments perquè els
usuaris de la bicicleta puguin deixar el seu vehicle.

Els carrers que ja han estat vianalitzats
són: Parellades, entre Bonaire i plaça
del Pou Vedre; Marquès de Montroig; 1r
de Maig; Pau Barrabeig; Santa Tecla;
Casanovas Magí, entre Joan Maragall
i Port Alegre; Ptge. de Can Falç; La
Vall; carrer d’en Bosch; passatge
Morera; passatge Josep Carbonell i
Giralt; passatge Mossèn Fèlix Clarà;
Barcelona; Tasis; Jesús; Cap de la Vila;
Parellades, entre Cap de la Vila fins
Bonaire; i Port de n’Alegre.
A més, també hi ha alguns carrers que,
tot i estar vianalitzats, tenen accés per
a vehicles: Davallada; Sant Josep, entre
Espalter i passeig de Vilanova; Fonollar;
Pl. Ajuntament; Major; Sant Isidre;
Àngel Vidal.
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El servei del trenet turístic, està en
funcionament durant el període d’estiu,
és a dir, del 15 de juny al 15 de setembre,
i també durant tots els caps de setmana
de l’any. El transport, amb una capacitat
per a 60 passatgers, ofereix el seu servei
cada mitja hora entre les 9h del matí i les
12h de la nit.

Entrevista a

Jaume Monasterio
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REGIDOR DE SERVEIS
URBANS I MOBILITAT

«Volem tendir a un servei
de transport públic més
personalitzat, amb propostes que
s’acostarien al bus a demanda»

Jaume Monasterio és el regidor responsable de les polítiques de mobilitat de l’Ajuntament de Sitges des del passat mes de juny. Una de les
primeres actuacions que ha dut a terme és engegar un nou Pla de
Mobilitat, en el qual planteja actuacions per a una mobilitat més
sostenible i eficaç, que redueixi l’ús del cotxe particular dins de la
ciutat.

«la vianalització

del centre de Sitges
anirà acompanyada

I les primeres accions que s’hauran de
dur a terme, quines seran? Quan les
duran a terme?
Com us deia, el Pla de Mobilitat
encara no ha desenvolupat les accions
concretes. Tot i això, una de les mesures
urgents que haurem de prendre
properament i que estem preparant ja
és la racionalització de la distribució de
mercaderies, que afectarà a les zones de
càrrega i descàrrega, per exemple.
Un altre dels projectes importants
que volem engegar és la vianalització
del centre de Sitges, que anirà
acompanyada de mesures per reduir
l’ús del cotxe particular i d’ampliació del
servei de transport públic.
Creu que cal variar o transformar
l’actual model de servei de transport
urbà ?

«volem facilitar
que els visitants
deixin el cotxe i

utilitzin el transport
urbà en els seus
desplaçaments
interiors»

«volem una
mobilitat més
sostenible i

eficaç que arribi
a més gent»
Sí. Sitges ha canviat en els darrers anys
i cal adaptar les línies de transport urbà
a les noves necessitats. Volem tendir
cap a un servei més personalitzat amb
propostes que s’acostarien al bus a
demanda. Actualment estem fent proves
pilot en algunes línies i és una de les
opcions que tenim contemplades, per
exemple.
De tota manera, hi ha una licitació
que està en funcionament i, per tant,

de moment el que podem fer són
modificacions i adaptacions.
Actualment, quants usuaris té el bus
urbà de Sitges?
Segons les últimes dades, ens situaríem
al voltant dels 450.000 viatgers l’any,
el que es traduiria entre 32.000 i
45.000 usuaris al mes.
Quines accions creu que es poden
dur a terme per afegir més usuaris al
transport públic?
Creiem que, a la vegada que el
millorem i l’ampliem, cal conscienciar
a la ciutadania perquè utilitzi més
el transport urbà. A Sitges tenim un
centre històric amb carrers estrets
que dificulta molt l’aparcament i
la circulació. Una de les propostes
de l’Ajuntament és facilitar que els
visitants puguin aparcar fora del nucli
antic en aparcaments dissuasius, i
fomentar que utilitzin el transport urbà
en els seus desplaçaments interiors.
Coneixen el servei de transport a
demanda que desenvolupem des de
l’AMTU? S’han plantejat si podria
funcionar a Sitges?
Sí, el coneixem. De fet, és una de les
opcions que valorem implementar en el
futur. Creiem que s’adequa molt millor
a les necessitats dels usuaris abandonar
la idea de línies de transport urbà
tancades i avançar cap al transport a
demanda i personalitzat.
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Quin model de mobilitat tenen
plantejat des de l’Ajuntament per als
propers 4 anys?
Actualment estem treballant en el Pla de
Mobilitat que haurà de marcar el futur
per als propers anys. Ja hem fet l’anàlisi
de la situació en la que es troba Sitges,
hem identificat les seves necessitats i
ens trobem en la fase de les propostes,
que haurem de concretar en els propers
mesos.
La idea i els objectius, però, els tenim
clars. Volem una mobilitat més
sostenible i eficaç que arribi a més gent.

de mesures per reduir
l’ús del cotxe particular
i més transport públic »

Serveis especials de transport públic
per a grans esdeveniments

L’

Ajuntament de Sitges preveu serveis
especials de transport públic per a
grans esdeveniments del municipi,
com per exemple, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, el
Torneig de Golf o la Setmana Europea de
la Mobilitat, que se celebra cada any en
aquest municipi.

Festival de cinema
fantàstic
Els acreditats al Sitges Film Festival, poden
utilitzar les línies de bus urbà per desplaçarse amb comoditat per la població. Així

mateix, l’ajuntament també manté una
col·laboració amb ADIF, gràcies a la qual,
durant els dies del festival hi ha un tren
especial, que és directe de Barcelona a
Sitges: s’anomena Tren Fantàstic, i té un 35%
de descompte per als viatgers que tenen
entrada per anar a aquest esdeveniment.

Torneig de golf
Així mateix, quan hi ha el torneig
de Golf, el trenet turístic allarga
el seu recorregut fins a les
instal·lacions del camp de golf, per
facilitar el desplaçament a tots
els amants d’aquest esport.

Setmana de la
mobilitat
Durant la Setmana Europea de la
Mobilitat, que té lloc cada any del 16 al
22 de setembre, l’Ajuntament també
ofereix un dia de bus urbà gratuït per a
tots els usuaris.
La gratuïtat s’estén a les tres línies
de bus, i durant tot el dia. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és fomentar
l’ús del transport públic, donant
l’oportunitat a tots els ciutadans de
comprovar els avantatges que té
viatjar en aquest mode de transport.

Nou Pla de Mobilitat
de Sitges

L’
6 | Sitges es mou

Ajuntament de Sitges està ultimant el nou Pla de Mobilitat
un document estratègic que dissenya el futur de la mobilitat a la vila en els propers anys. Tot i que el Pla encara està
en fase d’actualització, ja s’estan implementant algunes de les
mesures que contempla, com ara la supressió del canvi mensual
d’aparcaments en alguns carrers o la reestructuració de la zona
blava del Camí dels Capellans.
En els propers mesos, la regidoria de Mobilitat i Serveis Urbans té
previstes altres actuacions amb l’objectiu de millorar la mobilitat
a la via pública. Es crearan nous passos de vianants, s’adaptaran
voreres al nou codi d’accessibilitat, es redistribuiran algunes zones de càrrega i descàrrega, i s’instal·laran nous aparcaments de
bicicletes, entre altres.

L’Ajuntament reestructurarà la zona blava i crearà nous pasos de vianants

Carnet Blau, amb descomptes
al transport públic

E

l Carnet Blau és un carnet que
permet a persones més grans
de 65 anys, amb invalidesa o
discapacitat, aturades, pensionistes,
i també a les famílies nombroses o
monoparentals, gaudir de descomptes i
avantatges en establiments comercials
del municipi i també tenir bonificacions
en l’ús de les línies regulars del
transport públic col·lectiu municipal.
En aquest sentit, les persones benefi-

ciàries del carnet blau poden adquirir
targetes multiviatge (10 viatges) per a
les línies de bus urbà amb una reducció
de preu d’aproximadament la meitat del
seu cost. Aquests títols s’adquireixen a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
A més, aquelles persones que tinguin
uns ingressos anuals que no superin
l’indicador de renda de suficiència, també tenen bonificacions per al transport
interurbà.

Carnet blau de Sitges

Servei de transport d’autobús a la demanda

S

itges disposa, des de l’any 2015, d’un
servei de transport d’autobús a la
demanda, que dona servei als veïns
de Montgavina, La Plana Est, Aiguadolç i
Can Girona. L’Ajuntament de Sitges el va
posar en funcionament per garantir una
major eficiència en el servei, ja que aquest
només es posa en funcionament a petició
de l’usuari.

Si el bus no rep la sol·licitud de servei en aquestes parades, segueix el
recorregut estàndard. Quan, en canvi,
l’usuari ha efectuat la demanda, el conductor del bus es desviarà del seu recorregut, per passar a recollir el passatger.
Així mateix, una pantalla situada a la

El bus a demanda garanteix una millor eficiència en el servei

mateixa parada, informa al viatger del
temps d’espera estimat.
D’altra banda, els viatgers que es troben dins
l’autobús, també han de demanar la seva parada amb antelació, cosa que evita que l’autobús circuli per zones on no hi ha demanda.

L’ús d’aquest sistema de petició de transport permet que els usuaris guanyin
temps, que es redueixi la freqüència de
pas i s’estalviïn costos en el transport,
alhora que es garanteix que els veïns
poden utilitzar el servei segons la seva
conveniència.

Algunes dades d’interès

44
29.000
65
3
km2 de terme municipal

habitants

parades de bus

Línies de bus urbà

3
+1
4
450.000
autobusos per al bus urbà

de reforç per a les escoles

parades de bus a demanda

viatgers/any
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Aquest servei de transport a demanda
consisteix en què algunes parades de bus,
dotades amb polsador, només s’activen
a petició de l’usuari. Actualment hi ha 4
parades integrades en aquest servei: a
la línia 1, la parada del Camí dels Capellans; a la línia 2, la parada de Miralpeix; i,
finalment, a la línia 3, les parades de Port
d’Aiguadolç i Montgavina.

(DESCENDENT)

AV. MIQUEL
UTRILLO

PARC DE CAN ROBERT

PASSEIG DE SANT
ALBERT

PASSEIG DE SANT DIDAC
CAMÍ CAPELLANS
PLAÇA SANTIAGO CHURRUCA

MONTGAVINA

MIRALPEIX

HORARIS
FEINERS
6.45 H A 20.45 H CADA30’
DISSABTES I FESTIUS
8.45 H A 20.45 H CADA 30’

LÍNIES DE RODALIES
SITGES ESTACIÓ DE TREN
DE CASTELLDEFELS - FINS GRANOLLERS CENTRE
BARCELONA ESTACIÓ DE FRANÇA - LLEIDA
BARCELONA ESTACIÓ DE FRANÇA - LLEIDA
BARCELONA ESTACIÓ DE FRANÇA - RIBA ROJA D’EBRE

SORTIDA DES DE L’ESTACIÓ
RENFE A LES 45’ I 15’ DE CADA HORA

BARCELONA ESTACIÓ DE FRANÇA TORTOSA/ULLDECONA
DE CASTELLDEFELS - FINS L’ESTACIÓ DE FRANÇA

LES PARADES DE MIRALPEIX I
EL CAMÍ DELS CAPELLANS ES
REALITZARAN SOTA DEMANDA.
ÉS IMPRESCINDIBLE PRÉMER EL
BOTÓ UBICAT A LA PARADA PER
SOL·LICITAR EL PAS DE L’AUTOBÚS.

LÍNIES INTERURBANES
LES ROQUETES (ST PERE DE RIBES) - SITGES
VILAFRANCA DEL PENEDÈS - SITGES PER OLIVELLA
VILANOVA I LA GELTRÚ - SANT PERE DE RIBES-SITGES
VILANOVA I LA GELTRÚ - SANT PERE DE RIBES-SITGES
- VILAFRANCA
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