
 
 

                               ����Comunicat de premsa ���� 
 

Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg. 1 de 2 
 

Territori i Sostenibilitat reforça el servei de 
bus dels dissabtes i del mes d’agost al 
Maresme  

• El Departament de Territori i Sostenibilitat reforç a, a partir de demà 
dissabte, 4 d’agost, l’oferta de transport públic e n l’exprés e11 de 
Mataró a Barcelona i el servei entre Vilassar de Da lt, Premià de Mar 
i Barcelona)  

El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a partir de demà, 4 d’agost, 
l’oferta de transport públic en el servei exprés e11 (Mataró – Barcelona) i en 
servei C3C4 (Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona). En concret, les 
millores que s’aplicaran són: 

� Bus exprés e11 Mataró – Barcelona:   
 
-       Dissabtes de tot l’any: es creen 5 noves expedicions per sentit, de 

manera que passaran de les 15 expedicions actuals a les 20 
previstes.  

 
-       De dilluns a divendres feiners del mes d’agost: 

 
e11.1 (Mataró centre – Barcelona):  durant tot el mes d’agost 
s’incorporen 6 noves expedicions per sentit, si bé en la primera i la 
darrera setmana del mes d’agost s’incorporen fins a 10 expedicions 
per sentit. D’aquesta manera, es passa de disposar d’una oferta de 
16 a 22 expedicions per sentit durant el mes d’agost, que arriba a 26 
expedicions per sentit en la primera i darrera setmanes d’agost. 
 
e11.2 (Mataró nord – Barcelona):  durant tot el mes d’agost 
s’incorporen 5 noves expedicions per sentit, si bé en la primera i la 
darrera setmana del mes d’agost s’incorporen fins a 9 expedicions 
per sentit. D’aquesta manera, es passa de disposar d’una oferta de 
16 a 21 expedicions per sentit durant el mes d’agost que arriba a 25 
expedicions per sentit en la primera i darrera setmanes d’agost. 

El bus exprés e11 va transportar 1,59 milions de viatgers l’any 2017, el 
que va suposar un increment del 5,14% respecte l’any 2016. Per al 
primer semestre de l’any 2018 l’increment interanual és del 4,4%.  

� C3C4 Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona: es reforça 
l’oferta durant la primera i la darrera setmana del mes d’agost, amb una 
expedició directe des de Vilassar de Dalt a Barcelona a les 6.25h i una 
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expedició Vilassar de Dalt – Premià de Mar – Barcelona a les 7.15h, 
amb les seves corresponents tornades. 

La línia C3C4 va transportar 464.085 usuaris l’any  2017, el que va 
suposar un increment del 2,24% respecte l’any 2016. Per al primer 
semestre de l’any 2018, l’increment interanual és del 3,9%.  

L’Empresa Casas, del grup Sarbus, és l’operador que presta aquests serveis. 

 

3 d’agost de 2018  


