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Un nou servei de bus exprés aproparà la Vall del Tenes amb
Barcelona
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha posat en marxa
avui un nou servei de bus exprés que connecta diferents municipis de la
Vall del Tenes amb Barcelona de manera directa. Així, s’oferiran 20
expedicions de dilluns a divendres feiners entre Bigues i Riells, Santa
Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Parets del Vallès i
Barcelona, 10 d’anada i 10 de tornada. L’actuació comportarà una
aportació anual de 249.600 euros, assumits íntegrament pel DPTOP.
El 2008, la Direcció General del Transport Terrestres i la Mancomunitat de la
Vall del Tenes van signar un protocol de col·laboració per tal d’analitzar i
millorar els serveis de transport públic col·lectiu de viatgers a la Vall del Tenes,
integrada pels municipis de Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa
Eulàlia de Ronçana, als quals s’hi va afegir també el municipi de Parets del
Vallès.
Fruït d’aquest acord, es va elaborar, conjuntament amb la Mancomunitat i els
ajuntaments afectats, un estudi sobre la viabilitat d’implantar nous serveis
exprés, de vertebració i comarcals, així com la coordinació dels diferents
mitjans de transport i aprofitament dels existents, i la implantació de millores
d’infraestructures com ara aparcaments d’intercanvi i la implantació de la
priortizació semafòrica.
En aquest marc, el DPTOP posa a avui en marxa un nou servei de bus exprés
que millorarà notablement les comunicacions entre diferents municipis de la
Vall del Tenes, al Vallès Oriental, amb Barcelona.
D’aquesta manera, posa en marxa una nova línia que connectarà els municipis
de Bigues i Riells, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall,
Parets del Vallès i Barcelona, amb 20 expedicions diàries de dilluns a divendres
feiners, llevat del mes d’agost, 10 d’anada i 10 de tornada.
Aquest servei s’afegeix a l’oferta existent de la línia Barcelona-Mollet del VallèsParets del Vallès-Lliçà de Vall-Lliçà d’Amunt-Santa Eulàlia de Ronçana- Bigues
i Riells (servei per autopista) i de la línia Barcelona-Mollet del Vallès-Parets del
Vallès-Lliçà de Vall-Lliçà d’Amunt (servei per carretera).
Amb aquest nou servei, la primera expedició des de Bigues i Riells cap a
Barcelona sortirà a les 5.45 hores, i la darrera expedició sortirà a les 21.20
hores. En sentit contrari, des de Barcelona, la primera sortida serà a les 6.35
hores, i l’última sortida serà a les 22.25 hores. La durada total del trajecte serà
de 50 minuts, aproximadament.
L’actuació respon al Pla de transports de viatgers de Catalunya 2008-2015,
aprovat pel Govern per tal de potenciar l’ús del transport públic mitjançant la
introducció de millores en l’oferta de serveis. Així, mitjançant aquesta actuació,

els municipis de la Vall del Tenes disposaran de més freqüències i velocitat
comercial en la connexió amb transport públic amb Barcelona.
Per la seva banda, els ajuntaments de la Vall del Tenes han condicionat les
parades per on passarà el Bus Exprés. En aquest sentit, els usuaris disposaran
d’un tòtem informatiu amb el recorregut i els horaris en les parades del nou
servei. Així mateix, per tal d’aconseguir una millora en la velocitat i en la
freqüència, tenen previst instal·lar, en alguns dels seus municipis, semàfors de
priorització del pas del bus exprés.
El nou servei serà gestionat per l’empresa Sagalés, i comportarà una aportació
anual de 249.600 euros, assumida íntegrament pel DPTOP.

