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Territori i Sostenibilitat millora la connexió 
en bus entre Teià, Alella, El Masnou i 
Barcelona 
 

• A partir del dilluns 2 de març s’amplia l’oferta del bus que uneix les 
poblacions del Maresme de Teià, Alella, El Masnou amb Barcelona 
 

• Augmenta el nombre d’expedicions de l’exprés.cat e19 que 
connecta el Vallès amb el Maresme 

 
         

 
 

                   Acte de presentació de la millora del servei, aquest matí a Teià 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat amplia l’oferta de la línia de transport 
públic de bus C8 amb la incorporació d’un vehicle que permetrà fer 6 noves 
expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners. Concretament 
s’estableixen noves sortides des de Teià en sentit Barcelona a les 7.15h, 8.45h, 
12.45h, 14.15h i 15.45h i 17.15h, passant per Alella i per la zona alta del 
Masnou. En sentit tornada des de Barcelona s’estableixen expedicions a les  
8.00h, 10.00h, 13.30h, 15.00h i 16.30h i 18.00h. 
 
Aquesta millora, que el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, ha 
presentat avui juntament amb els alcaldes de Teià, Andreu Bosch; del Masnou, 
Oficina de Comunicació i Premsa 
Departament de Territori i Sostenibilitat 
premsa.tes@gencat.cat 
93 495 82 34 Pàg.  1 de 3 
 



 

 

                                  
 Comunicat de premsa  

 
Jaume Oliveras; i d’Alella, Marc Almendro, té com a objectiu donar resposta a 
l’increment de demanda que hi ha hagut en els darrers anys en què s’ha passat 
de transportar 19.366 viatgers l’any 2015 a 69.202 viatgers l’any 2019, és a dir, 
que ha multiplicat per 4 la xifra de passatgers.  
 
Aquestes comunicacions són ateses conjuntament per les empreses CRA La 
Hispano (Grup Sagalés) i Empresa Casas (Grup Moventis). 
 

 
 
 
 

 
 
Més expedicions a l’e19 
 
També s’amplia l’oferta de la xarxa d’altes prestacions exprés.cat per tal de 
donar resposta a les necessitats de demanda de transport a la comarca del 
Maresme. D’aquesta manera, el servei de bus exprés.cat e19 Vilanova del 
Vallès – Vallromanes –Alella – Barcelona creix en nombre d’expedicions.  
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De dilluns a divendres feiners es creen 6 noves expedicions per sentit, de les 
quals dues anades i dues tornades arriben fins a Vallromanes i Vilanova del 
Vallès. Concretament, en sentit Barcelona es creen noves expedicions a les 
7.10h (des de Vilanova del Vallès), 8.45h, 14.10h (des de Vilanova del Vallès), 
15.45h, 16.55h i 18.40h. En sentit Alella es creen expedicions a les 8.15h, 
9.30h (fins a Vilanova del Vallès), 15.05h, 16.15h, 17.35h i 19.20h (fins a 
Vilanova del Vallès). 
 
Aquesta línia va transportar 210.132 viatgers l’any 2019, el que suposa un 
increment del 8,52% respecte l’any anterior. 
 
D’aquesta manera, el Departament de Territori i Sostenibilitat continua 
avançant en el seu compromís de millora de la mobilitat a la zona de baixes 
emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (ZBE) en vigor des de l’1 de 
gener de 2020. 
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