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Territori renova les marquesines de dos pals 
de les parades dels busos interurbans 
 

• Es tracta de 13 parades d’autobús interurbà que hi ha repartides per 
tot el territori català, de les quals 12 ja s’han renovat 

• El redisseny ha consistit en canviar vidres, bancs, il·luminació així 
com pintar de nou i arreglar els sostres 
 

 

 
 

Imatge de la marquesina renovada de Begur. 
 
Les marquesines de dos pals de la xarxa de busos interurbans de Catalunya 
renoven la seva imatge aquests dies. A dia d’avui, la gran majoria, excepte una, 
ja s’han actualitzat. En total es tracta de 13 marquesines: tres de Matadepera, 
tres que hi ha a Calafell, una de Begur (a la imatge), una situada a Manresa, una 
de Sant Joan de les Abadesses, dues a Juneda i dues més a Santa Bàrbara. 
Restarà només pendent la marquesina de St. Joan de les Abadesses que ho farà 
en els propers dies. 
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L’actuació, que suposa una millora en la confortabilitat dels usuaris que esperen 
l’arribada del bus, ha consistit en:  
  

• El desmuntatge del vidre, frontal i del banc, en cas de tenir-lo 
incorporat. 

• La desinstal·lació d’embellidors i del cobriment i la pintura de les 
columnes. 

• Polir i abrillantar les safates dels sostres i pintar els perfils de la 
marquesina. 

• El decapat de les columnes i els bancs per extreure l’òxid existent. 
• La reinstal·lació dels embellidors de les columnes i aplicació de 

pintura esmaltada. 
• El muntatge del banc, frontals i vidres nous (amb logotips corporatius) 
• El recanvi dels adhesius informatius i l’aplicació de doble capa de 

pintura frontal. 
• La revisió de la il·luminació, o comeses elèctriques, si és necessari, 

així com la neteja dels focus. 
• El reforç de tots els suports dels vidres amb soldadura i silicones 

especials per evitar balancejos i vibracions pel contacte de les guies 
metàl·liques. 
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