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Informació
Per part de l’operador del servei s’ha deixat de banda la imatge específicament dissenyada 
per a la difusió del Bus Exprés de la Vall del Tenes, fins al punt de no assimilar ni el nom i 
difondre’l com a ‘Tenes Exprés’difondre l com a Tenes Exprés .



Informació
La voluntat de difondre la línia del Bus Exprés de la Vall del Tenes amb els dígits 777, també 
ha estat desvirtuada. Amb el temps d’aproximació de l’autobús, és pràcticament impossible 
veure tota la seqüència de lletres que passen pel display i copsar la informacióveure tota la seqüència de lletres que passen pel display i copsar la informació.
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Informació
La visualització del Bus Exprés de la Vall del Tenes hauria de ser tan senzilla com les 
propostes següents.



Informació
Cal mantenir la imatge unificada i respectar 
els tòtems de parada del Bus Exprés de la 
Vall del Tenes  no pot ser que es disposin Vall del Tenes, no pot ser que es disposin 
informacions d’altres serveis que no són 
l’Exprés, aquest altres serveis han de tindre 
el seu espai com en la resta de paradesel seu espai com en la resta de parades.
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Parada
La parada 455 final del servei a la Sagrera, permet una intermodalitat excel·lent, tant pel 
que fa amb el metro: L1, L5, L9 i L10, amb els autobusos urbans: 62, 96 i B22 i al desembre 
amb les línies de rodalies R3, R4 i R7.amb les línies de rodalies R3, R4 i R7.



Per contra  cal millorar la segona parada de tornada que actualment es fa a l’andana 14 de 
Parada

Per contra, cal millorar la segona parada de tornada que actualment es fa a l’andana 14 de 
l’estació d’autobusos de Fabra i Puig, on es destinen entre  3’ i 4’ per a la operació de 
carrega. Per aquest fet es proposa fer-la a la mateixa Av. Meridiana, a la parada que hi ha a 
tocar de l’estació de rodalies, amb bona connexió al metro i autobusos de TMB.
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La via del BUS
Al pas per Parets del Vallès, hi ha 3 punts crítics que en moltes ocasions fan alentir el servei:
Al carrer d’Aragó s’hauria d’eliminar el cordó d’estacionament d’un cantó, preferiblement el 
del cantó de la zona habitadadel cantó de la zona habitada.



La via del BUS
D’aqueta forma també es millorà el gir, evitant la invasió constants del carril contrari per part 
dels vehicles que hi circulen.  



La via del BUS
Pel que fa a la plataforma que fa d’element reductor, aquesta no compleix els pendents per 
a automòbils i encara menys per al pas d’autobusos. A la imatge es pot apreciar com les 
parts posteriors dels vehicles impacten i freguen contra la plataforma.  parts posteriors dels vehicles impacten i freguen contra la plataforma.  
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La tarificació
El projecte del Bus Exprés de la Vall del Tenes, ha tingut com a prioritats connectar de forma 
ràpida els municipis de la Vall amb Barcelona i entre si mateixos, fet pel qual a de permetre 
la utilització simultània de títols d1 a 4 zones, sen se cap mena de limitació que les pròpies la utilització simultània de títols d1 a 4 zones, sen se cap mena de limitació que les pròpies 
del títol.



Gràcies per la vostra atenció!Gràcies per la vostra atenció!

Per a més informació podeu visitar la www.transportpublic.orgPer a més informació podeu visitar la www.transportpublic.org


