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Dimecres, 28 d’agost 
 

A partir del proper dilluns 2 de setembre es restableixen les  
freqüències habituals de tren i metro 

 
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) restableix a partir d’aquest dilluns 2 de 
setembre els horaris habituals de totes les línies de tren i de metro. Des del passat 1 
de juliol, han estat vigents els horaris especials d’estiu en la circulació de tren i metro 

adequant-se a la disminució de la demanda en els mesos de juliol i agost.  
 
Així, a partir del proper dilluns, la línia M1 de metro, entre Palma i la UIB, circularà, 
com és habitual, cada quart d’hora entre les 6.30 h i les 10.30 h del matí i entre les 
13.00 h i les 16.00 h de l’horabaixa, i cada 30 minuts entre les 10.30 h i les 13.00 h i 
entre les 16.00 h i les 21.30 h. Els dissabtes, hi haurà un metro cada mitja hora 
entre les 7.00 h i les 14.30 h, i els diumenges i festius no hi haurà servei. 
 

Pel que fa a la línia M2, entre Palma i Marratxí, a partir de dilluns es tornaran a 
oferir tres serveis per hora i sentit, amb freqüències cada 20 minuts entre les 5.56 h i 
les 22.00 h. La línia M2, en funcionament des del passat mes d’abril, uneix Palma 
amb Marratxí en un trajecte de 14 minuts i fent aturada a totes les estacions 
intermèdies (Jacint Verdaguer, Son Costa/Son Fortesa, polígon de Son Fuster, Verge 
de Lluc, Pont d’Inca i Pont d’Inca Nou).  
 
Quant a les línies de tren, també tornaran a ser vigents els horaris habituals de la 

línia Inca Exprés, que uneix en 25 minuts Palma i la capital del Raiguer. Així, es 
tornaran a oferir sis freqüències diàries a primera hora del matí, de dilluns a 
divendres, amb sortides des de Palma a les 6.07 h, 7.07 h i 8.07 h, i des d’Inca a les 
6.50 h, 7.50 h i 8.50 h. Pel que fa la resta de línies convencionals de tren, que 
uneixen Palma i Inca, Palma i Sa Pobla i Palma i Manacor, també s’aplicaran els 
horaris habituals a partir de dilluns vinent.  
 
Tots els horaris es poden consultar a les pàgines web de Serveis Ferroviaris de 
Mallorca (www.trensfm.com) i del Consorci de Transports de Mallorca 

(www.tib.org), en el telèfon d’atenció a l’usuari 971 17 77 77 i en el perfil de Twitter 
@TIB_Mallorca. 


