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Millores en la informació del panell en temps 
real a la línia de bus exprés e8 que comunica 
Corbera de Llobregat amb Barcelona 
 

 Els panells dinàmics d’aquesta línia milloren la manera d’informar 
als usuaris, amb contingut en temps real de les dues properes 
expedicions per línia i sentit, fins a un màxim de 10 expedicions 
 

 Està previst que aquest avenç s’incorpori en un futur a la resta de 
panells dinàmics de la xarxa de transport interurbà de Catalunya 
dels diferents operadors 

 
Els usuaris de la línia e8 Corbera de Llobregat – Barcelona, de la xarxa 
d’autobusos d’altes prestacions de la Generalitat de Catalunya i de la resta de 
línies que opera l’empresa Autocorb disposen a partir d’ara de 4 panells dinàmics 
amb informació en temps real de les dues properes arribades per línia i sentit. 
 
Les millores en la informació són les següents: 
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 Es mostren totes les expedicions per ordre cronològic, dos per línia i 
sentit. 

 Hi ha un límit de 10 expedicions per panell. 
 Cada pantalla del panell admet 5 expedicions. Quan n’hi hagi entre 6 i 

10 expedicions, la pantalla bascula. 
 Es mostren els minuts restants reals que falten perquè arribi el bus, 

fins a 89 minuts. 
 Quan el vehicle està arribant es mostra amb el símbol “>>”. 
 El panell s’actualitza cada 30 segons. 

 
En concret, els panells dinàmics en els quals es podrà veure aquesta informació 
són: 
 

 Parada carrer Hort S/n – BV2422– Corbera de Llobregat (sentit 
Barcelona) 

 Parada Pont de Can Rafel – BV2422– Corbera de Llobregat (en els 
dos sentits) 

 Parada Av. Catalunya 100 – BV2421 – La Palma de Cervelló (sentit 
Barcelona) 

 Parada Maria Cristina – Av- Diagonal 670 , Barcelona (sentit Corbera) 
 
Amb aquestes millores els usuaris tindran, a partir d’ara, una informació útil, 
fiable i actualitzada que es mostra d’una manera clara i fàcil de comprendre per 
ells.  
 
Es tracta d’un avenç en la informació que s’ofereix als viatgers, que s’ha 
aconseguit gràcies a la colꞏlaboració de l’empresa Autocorb, que gestiona la línia, 
i que està previst que s’incorporarà en un futur a la resta de panells dinàmics de 
la xarxa de transport interurbà de Catalunya dels diferents operadors. 
 
Així ho explica el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni: “Estem 
apostant pels últims avenços en la tecnologia i la innovació que ens 
permeten, en el fons, millorar la informació en temps real pels nostres 
ciutadans. És un camí que estem obrint i que volem implementar en totes 
les línies de bus exprés.”  
 
Amb Autocorb també s’està treballant per oferir la informació sobre l'ocupació 
dels autobusos als panells dinàmics, com ja es pot consultar, des de l’estiu, a 
través de la seva aplicació de mòbil. 
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