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1. Context  

La Nova Xarxa Bus (NxBus) representa un canvi de model en el transport públic de 

superfície de la ciutat. La xarxa convencional, l’origen de la qual es remunta a l’any 

1906, es va formar a través de la incorporació progressiva de línies que molt sovint 

superposaven parcialment el seus recorreguts.   

Amb la NxBus la distribució de les línies deixa de ser radial (amb una configuració de 

recorreguts que conflueixen al centre de la ciutat) per passar a una nova configuració. 

La nova xarxa, amb línies verticals, horitzontals i diagonals més rectilínies que les 

convencionals, generen desplaçaments més ràpids i, consegüentment, amb més 

freqüència de pas. Així mateix, la semaforització específica i l'increment de carrils bus 

són estratègies que contribueixen a la priorització del bus a les vies de la ciutat.  

La nova xarxa, dotada amb autobusos d’altes prestacions, es caracteritza per més 

intuïtiva i fàcil d’utilitzar, més eficient i més connectada amb les línies de bus i altres 

transports públics. Així mateix, la informació del temps d’espera del bus facilitada a 

través de les parades (PIU) i de l’app de TMB facilita la planificació dels viatges dels 

ciutadans    

L'any 2012 es van posar en marxa les cinc primeres línies de la NxBus i, des de 

llavors, s’ha incrementat el seu nombre en successives fases d’implantació. Amb la 4a 

fase, de posada en marxa de les línies V11, V13 i H4, Barcelona comptarà amb 16 

noves línies. 

 

2. Procés participatiu 

L’esquema del procés de participació de la 4a fase de la Nova Xarxa de Bus és el 

següent: 

 

Reunió Pacte per la Mobilitat 

PROPOSTA 
DESPLEGAMEN

T 4ª FASE 

Reunió del Pacte 
per la Mobilitat 

amb entitats de 
ciutat 

Sessions 
específiques per 

col·lectius 
(escoles, gent 

gran...)  

Sessions de 
participació als 

barris amb 
entitats i veïns i 

veïnes 

Espais 
d’informació i 

aportacions en 
equipaments dels 

barris 

PROPOSTA 
FINAL DE 

DESPLEGAMEN
T DE LA 4a 

FASE 

INICI 
PARTICIPACIÓ 
ÚLTIMA FASE 

DEL 
DESPLEGAMEN
T DE LA NOVA 

XARXA BUS 
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El tret de sortida de la participació de la 4a fase es va fer el mes de setembre amb la 

presentació de les noves línies als membres de la Comissió de Treball de la NxBus del 

Pacte de la Mobilitat, que es va celebrar el dia 23 de setembre. Hi van participar les 

entitats següents: Comissions Obreres del Barcelonès, Col·legi Oficials d’Agents 

Comercials de Barcelona, Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, 

Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers, Federació de Serveis per 

a la Mobilitat i el Consum de la UGT de Catalunya, Institut Metropolità del Taxi, Mutual 

de Conductors – Fundació MDC, Pacte Industrial per a la Regió Metropolitana de 

Barcelona, Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), Reial Automòbil 

Club de Catalunya (RACC), Àrea Metropolitana de Barcelona, Transports 

Metropolitans de Barcelona i els Grups Municipals. 

 

Reunions als Districtes 

Durant el mes d'octubre s'han dut a terme reunions amb les entitats i els veïns dels 

Districtes afectats per les noves línies (tots excepte Sant Martí) i s'han recollit els 

suggeriments i les peticions presentades. Així mateix, s'han fet sessions específiques 

amb les escoles dels Districtes de Les Corts i de Sarrià-St. Gervasi, atesa la gran 

concentració d'escoles d’aquestes zones que es beneficiaran de la NxBus.  

 

Les sessions han estat presidides pel Districte (regidor/a, conseller tècnic, conseller de 

barri o conseller de mobilitat), i hi han assistit representants de l’àmbit de Mobilitat del 

Sector d’Ecologia Urbana (assessor de la Regidoria de Mobilitat o gerent adjunt 

d’Infraestructures i director o tècnic de la Direcció de Mobilitat). Les reunions han estat 

conduïdes per personal tècnic del Departament de Participació de la Direcció de 

Comunicació i Participació del Sector d’Ecologia Urbana.  
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El desenvolupament de reunions ha estat el següent: 

-Obertura de la sessió. 

-Context de la NxBus dins del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), característiques i avantatges de 

la NxBUS. 

-Descripció de les noves línies, recorregut, canvi de parades, línies convencionals substituïdes 

o modificades, millores infraestructurals per facilitar el pas, importància dels intercanviadors. 

-Explicació del procés participatiu de la 4a fase, conducció de la participació de la sessió.  

-Torn obert de paraules. 

 

De les dues hores de durada de cada sessió s’ha destinat mitja hora a l’explicació i 

l’hora i mitja restant, a respondre les preguntes dels participants i a recollir les 

propostes i peticions sorgides per a seva oportuna valoració posterior.   

 

El calendari de les sessions participatives ha estat el següent:  

Districte Dia Hora Equipament 

CIUTAT VELLA 21/10/2015 19.00 Arts Santa Mònica 

EIXAMPLE 

-St. Antoni /  Poble Sec (compartida) 

-Districte (general) 

 

22/10/2015 

29/10/2015 

 

18.30 

19.00 

 

Centre Cívic Cotxeres Borrell  

Centre Cívic Urgell 

SANTS-MONTJUÏC  

-Poble Sec / St. Antoni (compartida) 

 

22/10/2015 

 

18.30 

 

Centre Cívic Cotxeres Borrell 
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LES CORTS 

-Específica AMPA 

-Districte (entitats i veïns) 

 

14/10/2015 

27/10/2015 

 

17.30 

19.00 

 

IES Boscà 

Seu Districte 

SARRIÀ ST. GERVASI 

-Específica AMPA 

-Districte (entitats i veïns)   

 

20/10/2015 

26/10/2015 

 

17.30 

18.30 

 

Centre Cívic Vil·la Florida 

Centre Cívic Vil·la Florida 

GRÀCIA 15/10/2015 19.00 Biblioteca Jaume Fuster 

HORTA-GUINARDÓ 19/19/2015 19.00 CEM Olímpics Vall Hebron  

NOU BARRIS 

-AV Prosperitat, Guineueta i Porta 

-Districte (entitats i veïns) 

-Consell de Barri Guineueta 

 

06/10/2015 

13/10/2015 

12/11/2015 

 

18.30 

18.30 

 

Seu Districte 

Can Verdaguer 

SANT ANDREU 

-Districte (entitats i veïns) 

-Barri Bon Pastor 

 

26/10/2015 

28/10/2015 

 

19.00 

19.00 

 

Centre Cultural Can Fabra 

Centre Cívic Bon Pastor 

 

Els Districtes han fet les convocatòries d’entitats i la Direcció de Comunicació i 

Participació ha assumit les convocatòries veïnals a través de cartelleria al carrer (2000  

per Districte).  

L’annex 1 d’aquest informe recull les actes de les sessions participatives realitzades.  

 

 

 

 

 

El nombre total de participants ha estat de 445 persones amb la següent distribució:  
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Punts informatius 

Durant un mes (de 13 d’octubre a 13 de novembre) s’han instal·lat  Punts Informatius a 

tots els territoris afectats per la NxBus. Els Punts han estat atesos per una persona 

informadora durant 4 hores al dia (matí de 10 a 14 o tarda de 16 a 20 h). Els punts  han 

cobert la doble funció de facilitar informació a les persones que els han visitat  i també 

han fet possible la participació a  través de la presentació de peticions, suggeriments i 

queixes amb les butlletes lliurades a les bústies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipament on s’ha instal·lat el Punt NxBus 
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CIUTAT VELLA Biblioteca Andreu Nin 200 

EIXAMPLE Centre Cívic Cotxeres Borrell 

Centre Cívic Urgell 

45 

100 

SANTS-MONTJUÏC Centre Cultural Albareda 56 

LES CORTS Mercat de Les Corts 64 

SARRIÀ-ST. 

GERVASI 

Vil·la Florida 

Can Castelló 

100 

225 

GRÀCIA Biblioteca Jaume Fuster 233 

HORTA-GUINARDÓ Mercat Vall d’Hebron 24 

NOU BARRIS Can Verdaguer  

Masia de la Guineueta  

Casal de Barri de Prosperitat  

33 

30 

85 

SANT ANDREU Centre Cultural Can Fabra 311 

 TOTAL BUTLLETES REBUDES 1.506 

 

Visites al Centre de Regulació de Trànsit de Bus (CRT)  

Complementàriament, estan previstes les visites guiades al CRT situat a la Cotxera de 

TMB del Triangle amb tots els ciutadans que hagin manifestat el seu interès a través 

de la butlleta participativa. S’habilitaran autobusos per recollir els participants en 

determinats punts de la ciutat i conduir-los a la Cotxera on rebran les explicacions 

sobre el funcionament de la logística del centre de regulació. 

 

 

Aportació de propostes i suggeriments 

Les aportacions fetes pels ciutadans, tant en les sessions com a través dels Punts 

NxBus han estat valorades i incorporades, quan s’ha considerat convenient en benefici 

de l’interès general, en el disseny definitiu d’implantació de la 4a fase de la  NxBus.  
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Darrera fase participativa NxBus 

Posteriorment a l'entrada en funcionament de les tres noves línies, s'iniciarà una última 

fase participativa de gran impacte per debatre la resta de línies (12) de la NxBus, la 

implantació de les quals es farà aquesta legislatura, i per al disseny les línies 

d'aportació que complementaran l'oferta de Bus a la ciutat. 

3. Propostes i aportacions dels participants 

A continuació s’expressen les principals peticions  i aportacions fetes pels participants, 

tant de les tres noves línies a implantar com de les línies convencionals que 

modifiquen el seu recorregut o s’eliminen com a conseqüència de la implantació de 

l’H4, V11 i V13. 

 

H4- Zona Universitària - Bon Pastor 

Substitueix les línies 22 i 73 

Modifica els recorreguts de les línies  60 i 75 

Modificació de la terminal de la línia 33  

 

LÍNIA H4 

 Disconformitat amb el carril bus previst a Av. Esplugues perquè crearà 

retencions. 

L’estudi de trànsit realitzat mostra que el volum de trànsit diari en aquesta via no és 

excessivament alt i que és possible crear un carril bus millorar el servei de 

transport públic que es dóna en aquest entorn. Cal tenir present que perquè el 

transport públic sigui eficient cal programar mesures de priorització i la implantació 

de nous carrils bus és una de les eines més eficients. El trànsit privat s’ha 

d’adaptar a les noves condicions de la xarxa viària. 

 

 Sol·licitud de creació de carril bus a pg. Bonanova (entre Reina Elisenda i pl. 

Bonanova). 

L’amplada de la calçada del pg. de la Bonanova no és suficient per encabir-hi 

carrils bus sense treure un dels quatre carrils. Tot i això, està prevista una actuació 

al  costat mar del passeig, en el tram entre c. Mandri i pl. Bonanova, per tal de 

millorar la fluidesa del trànsit i, per tant, també del bus. 

 

 Dubtes sobre l’eficàcia del carril bus del pg. Valldaura perquè en aquest 

indret hi ha molta  indisciplina viària. 

La implantació del carril bus és necessària per evitar la manifesta indisciplina que 

perjudica directament el pas del bus i la seva regularitat. Perquè el transport públic 

sigui eficient cal programar mesures de priorització. El 
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volum de trànsit mesurat en aquesta via posa de manifest que és possible la 

reducció de dos a un carril de circulació per al trànsit privat, sense que suposi un 

gran perjudici al transport privat.  

 

 Millora de la regulació semafòrica de Rio de Janeiro/Valldaura 

S’està estudiant aquesta cruïlla, conjuntament amb les altres del pg. de Valldaura,  

per millorar la seva programació semafòrica. 

 

 Sol·licitud que es mantingui la parada que es pretén anul·lar a Nou Barris, 

perquè és la pròxima al CAP. 

La densitat de parades a l’entorn del pg. de Valldaura és molt elevat. És per això 

que de tres parades que hi ha actualment es passarà a dues parades. La parada 

més a prop del CAP de Rio de Janeiro de l’actual línia 73 i futura H4 serà la parada 

1242. Per donar servei al CAP es farà un moviment de la parada 1927 de la línia 

11 apropant-la al pg. de Valldaura, de tal manera que la distància al CAP serà 

d’aproximadament 100 metres.  

 

             

 
  Situació actual     Previsió  

 Petició que la línia tingui parada al costat del M de Bon Pastor. 

La nova xarxa té molt en compte la conveniència que les parades de bus siguin 

pròximes a les d’altres modes de transport públic com el Metro. Per això, la línia H4 

té previst parar a la parada 1435 que està molt a prop del Metro de Bon Pastor:  

 

CAP CAP 
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 Petició que arribi a Baró de Viver o, alternativament, que es millori el servei 

de la línia 60. 

Després d’estudiar la petició veïnal, s’ha acordat el canvi de recorregut de la línia 

60 proposat  que es mostra a continuació: 

 

 

 
Recorregut actual 

 
Nou recorregut 

 

 

LÍNIA 22 

 Petició reiterada a diversos Districtes de manteniment de la línia 22: ofereix 

molt bon servei i té molt passatge, entre altres, d’escolars .   

Finalment, es reconsidera la previsió d’eliminar la línia i es decideix mantenir la 

línia tot reduint el seu recorregut. La línia 22 anirà de pl. Catalunya a pl. Kennedy 

per donar resposta a dues necessitats de demanda: cobrir el buit de servei que hi 

hauria a la zona del Pont de Vallcarca i reforçar l’elevada demanda de l’eix de pg. 

de Gràcia fins a Lesseps, que quedaria coberta només amb la línia 24 (que té un 

interval de 6 minuts i no pot anar articulada). El recorregut de la línia per pg. St. 

Gervasi i Bonanova el cobreix la nova línia H4, amb intercanviador a pl. Kennedy.  

 

LÍNIA 33  

 Sol·licitud de mantenir la parada terminal de la línia 33 

La previsió de la 4a fase situa la terminal de l’H4 al lloc on actualment té la terminal 

la línia 33 ja que per donar servei als universitaris és convenient que el bus pari a l 

més a prop possible de l’av. Diagonal.  Això obliga a modificar la parada d’aquesta 

línia convencional perquè no hi ha espai per les dues línies. Malgrat la petició 

reiterada de l’AVV de Zona Universitària es manté la 
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previsió inicial que la parada final de la línia 33 es faci a M. Keynes - Av. Diagonal.   

 

L’origen de la línia 33 s’ubicarà a la parada 2716, situada a l’av. Exèrcit 8-10. Amb 

aquesta nova parada es garanteix que els usuaris puguin utilitzar el servei de bus 

pràcticament com fins ara.  

 

LÍNIA 60 

 Millora de la freqüència de la línia 60. La pèrdua de la línia 73 que donava 

servei a Baró de Viver, fa necessari millorar la freqüència de la línia 60 per 

donar bona cobertura a aquest barri. 

Es millorarà l’interval a 11 minuts, en horari punta de matí. L’interval de les hores 

vall serà de 15 minuts, tot millorant les freqüències actuals.  

 

 Sol·licitud de mantenir  els terminals i el recorregut (entre Prim i Glòries) de 

la línia. 

L’H12 que circula per la Gran Via cobreix el recorregut eliminat amb una bona 

freqüència de pas. Per a la línia H12 s’habilitarà la parada 2547 a Gran Via amb 

l’objectiu de facilitar l’intercanvi directe dels usuaris de la línia 60.  

LÍNIA 75 

 Millora de la freqüència de pas de la línia 75 que cobrirà  parcialment el 

recorregut de la línia 22 (ja que aquesta  té una freqüència molt més elevada) 

 El manteniment de la línia 22 elimina la necessitat de modificar el recorregut de la 

línia 75 per cobrir la zona de Vallcarca, que quedava sense servei amb la posada 

en marxa de l’H4.  
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LÍNIA 92 

 Petició de cobrir el recorregut Carmel-Sarrià amb un sol intercanvi  

Per donar resposta a aquesta petició es modificarà el final de la línia 92, que 

actualment té la terminal a la pl. Gal·la Placídia i la tindrà a l’entorn de pl. JF 

Kennedy. D’aquesta manera la línia 92 podrà intercanviar amb la línia H4 a les 

parades de Craywinckel i pg. de Sant Gervasi. El recorregut que deixarà de fer la 

línia 92 està servit per la línia de NxBus  V17. 

 
 

ACTUAL 

 

NOUS RECORREGUTS 

 

 

V11- Estació Marítima (WTC) – Bonanova 

Substitueix la línia 14 

Modifica el recorregut de la línia 20 

 

LÍNIA V11 

 Creació d’un gir exclusiu bus a Via Augusta/Mitre. 

Amb la reurbanització de la Ronda General Mitre es va passar de 5 a 3 carrils de 

circulació al costat muntanya de la ronda en el tram anterior a la Via Augusta. Això 

fa impossible a dia d’avui el gir exclusiu que tenia el bus en aquest punt.  

  

 Desequilibri de distribució en la implantació de les línies: V11 i V13 circulen 

molt pròximes. 

Aquestes dues línies circulen força juntes perquè la demanda del centre de 

Barcelona  és la més alta de la ciutat. No obstant això, està previst que les línies de 

la NxBus, encara no totes implantades, donin cobertura a tots els barris de la 

ciutat.   

 

LÍNIA 14 
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Queda substituïda per la línia V11. 

LÍNIA 20 

Es retalla el recorregut de la línia en el tram entre el Paral·lel i l’Hospital Clínic. La 

parada terminal de la línia quedarà a prop d’aquest centre hospitalari.  

 

 

V13- Plaça Drassanes – Avinguda Tibidabo 

Substitueix les línies 58 i 64  

 

LÍNIA V13 

 Petició que arribi  a la Ronda de Dalt. 

Mentre la línia H2 no estigui implantada no és imprescindible que la V13 arribi a la 

Ronda de Dalt. No obstant això, està previst que al llarg del 2016 es faci una obra 

important a l’espai públic, necessària per completar el recorregut previst de la V13, 

que permetrà implantar el recorregut definitiu fins a la Ronda de Dalt.  

LÍNIA 58 

Queda substituïda per la línia V13. 

LÍNIA 64 

 Petició de cobrir el servei d’accés a les platges que ofereix  aquesta línia i 

que quedarà eliminada. 

La implantació de la Nova Xarxa Bus permet, en general, tenir més d’una 

alternativa per arribar a la destinació desitjada. En aquest cas, en comptes de fer 

inicialment un recorregut vertical i després l’horitzontal (com fa la L64), es podrà 

cobrir el mateix trajecte amb un recorregut inicial horitzontal amb les línies H ja 

implantades (H4, H6, H8, H10, etc.) seguit d’un recorregut amb  la línia vertical V15 

que baixa fins al litoral. 

 

 Sol·licitud de cobertura del tram al qual no dóna servei la línia V13 per a 

escolars. 

En algun cas, caldrà fer un intercanvi de línia. El front litoral que cobreix actualment 

la línia 64 estarà servida per la D20, H14 i V15.  

 

PROPOSTES GENÈRIQUES SOBRE EL SERVEI DEL BUS 
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 Incompliment dels intervals de pas anunciats de les noves línies.  

Amb les actuacions de priorització per al transport públic (semaforització I carril 

bus, principalment) I amb l’estudi concret d’algunes línies en què s’han ajustat els 

horaris, s’assegura un millor regularitat. No obstant això, com que el bus 

comparteix espai amb la resta del trànsit, és possible que en algun moment hi hagi 

algun desajust en la regularitat degut a la congestió de trànsit o a algun incident o 

avaria. 

 Solució a l’aglomeració de línies a la parada de Zona Universitària (davant 

Caserna del Bruc). 

Amb el canvi de recorregut de la línia 60 a l’Av. Esplugues (entorn Hospital Sant 

Joan de Déu) aquesta situació d’aglomeració millora ja que la línia 60 no passarà 

per la parada de Zona Universitària. 

 Incrementar la instal·lació de parades dobles. 

Es continuarà valorant, cas per cas, la possibilitat d’implantar parades dobles 

sempre I quan el tipus d’urbanització sigui l’apropiat i els passos/hora dels busos 

justifiquin aquest tipus d’actuació. 

 Coherència en el nom de les parades (que es corresponguin amb la 

ubicació). 

El nom de la parada es defineix  perquè sigui identificatiu de la zona. Es faran els 

ajustos necessaris del nom de les parades quan es planifiqui la fase final, que 

inclourà les línies restants de la NxBus i les línies complementàries.  

 Habilitar més portes per accedir al bus, fer la validació i facilitar aquesta 

acció a  les persones amb mobilitat reduïda. 

 

El projecte de la T-Mobilitat, que començarà a implantar-se a finals del 2016, 

preveu que els vehicles estiguin dotats amb 3 màquines validadores.   

 

 Manca d’espai per a PMR i cotxets de criatura. 

La proposta de substituir alguns seients per seients abatibles ja es té en compte. 

En tot cas, en la situació actual, s’ofereix el doble d’espai reservat respecte el que 

diu  la normativa. 

 Petició que l’horari de les noves línies no sigui inferior al de les suprimides. 

L’horari de les primeres i últimes sortides dels busos es defineix en funció de la 

demanda i dels horaris d’altres serveis de transport públic 
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. El criteri general de les línies que s’implanten en la 4a fase és mantenir els horaris 

de les línies substituïdes.    

 Punts d’informació a l’usuari (PIU) a les parades  

Atesa la importància de la instal·lació de pantalles a les parades de NXB, es 

prioritza i es pretèn garantir els dispositius en les parades que formen part dels 

intercanviadors. 

 Millora de la informació de l’AppTMB. 

S’està treballant perquè la informació sigui més àgil i pràctica.   
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4. Butlletes dels Punts informatius NxBus 

Als Punts Informatius NxBus instal·lats en determinats emplaçaments dels Districtes 

durant un mes, els ciutadans han rebut explicacions sobre la planificació prevista de 

les noves línies i han tingut l’oportunitat de presentar els suggeriments, peticions i 

propostes de millora, a través de la butlleta editada en què apareix la pregunta oberta 

Quins aspectes del bus milloraries?  

S’ha rebut un total de 1506 butlletes amb aportacions diverses. Els resultats globals 

d’àmbit de ciutat són els següents: 

 

Nota: algunes butlletes expressen més d’una petició o proposta. 

Questions que engloba cada tipologia de petició:  

Freqüència: peticions d’increment de freqüencia general, en hores determinades, o en cap de 

setmana. 

Parades: distància entre parades, sol·licituds concretes de canvi de parades, sol·licitud de 

instal·lació o millora de marquesines. 

Recorregut: propostes de canvi de recorreguts de determinats busos ja implantats. 

Rapidesa: peticions a l’entorn de les mesures de priorització del bus, o de velocitat dels busos.  

Bus de barri: sol·licitud d’increment de busos de barri, funcionament en dia no laborable i 

canvis de recorregut. 
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Disconformitat NxBus: queixes sobre el funcionament de la NxBus, dels intercanvis obligats i 

peticions de no eliminació o modificació de línies específiques.  

Informació: petició de pantalles informatives a les parades i de veracitat del temps estimat; 

informació de parades i rutes  dalt de bus, edició de plànols i millora de l’appTMB.   

Vehicles:  accessibilitat i confort: sol·licitud d’increment de seients reservats, dificultat 

d’accés al seients pels graons, manca d’espai per a persones amb mobilitat reduïda i cotxets de 

criatura, funcionament de les rampes. 

Conducció: queixes per la conducció brusca i pel tracte dels conductors (no prou espera a les 

parades, etc).    

Neteja i manteniment: ventilació, higiene, manteniment dels vehicles. 

Preu títols i validacions: peticions de reducció de preu, ampliació de la T12, validació dalt de 

bus,   màquines expenedores a les parades i disconformitat amb la manca de validesa del bitllet 

senzill per fer intercanvis. 

Altres: connexió entre barris, possibilitat de viatjar amb gossos, vehicles més ecològics,  

Tot bé: satisfacció explícita dels usuaris pel funcionament del bus. 

Sense comentaris: butlletes sense anotacions en l’apartat específic de propostes de millora.  

 

Aportacions per Districtes:  
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Nota: la disconformitat es refereix tant a l’eliminació de les línies 58 i 64 com a altres 

consideracions generals sobre la NxBus.  
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Nota: la disconformitat amb la NxBus en aquest Districte es refereix principalment a la línia 22. 

 

 
Nota: el nombre de butlletes d’aquest Districte és només de 24 i, per tant, els resultats són poc 

representatius.  
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5. Recorregut definitiu de les línies (reajustades un cop 

valorades les propostes veïnals i associatives) 
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V13 
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H4 
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Annex 1: 

Actes de les sessions participatives 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Ciutat Vella Lloc: Arts Santa Mònica Assistents: 6 

Data:  21 octubre 2015 Hora:  19h Ref. participació Laia Torras 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Gala Pin, regidora del Districte 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Pregunta/aportació sobre si la implantació de l’H4 comportarà un carril bus al Passeig de 

la Bonanova. Es queixa que no es veu projectat i que cal prioritzar el transport públic en 
detriment del vehicle privat. Es parla específicament també del tram entre Reina Elisenda i 

Plaça Bonanova. 

 Pregunta sobre perquè es creuen l’H12 i l’H16 

 Pregunta/demanda sobre perquè no continua l’H10 per Aragó en comptes de pujar fins a 
Mallorca, cosa que impossibilita la futura pacificació d’aquest carrer.  

 Queixa sobre l’eliminació del 157, que no queda completament substituïda per la D20.  

 Es demana apropar l’H6 a l’Hospital de Sant Pau. 

 Pregunta sobre si està previst que la V13 arribi fins al Cosmocaixa. Es respon que quan 

les obres d’adequació ho permetin, hi arribarà i en un carril bus.  

 Es demana que la V11 tingui un gir exclusiu a l’esquerra a Via Augusta/Mitre, encara que 

generi molèstia al vehicle privat, per prioritzar el bus 

 Es demana major prioritat semafòrica en eixos sencers pel bus. Ara es penalitza perquè el 

bus fa parades i aleshores es troba els semàfors tancats. 

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Una persona aficionada al ferrocarril i als autobusos pregunta sobre si està autoritzat fer 

fotografies als busos i demana algun tipus d’acreditació per poder-ho fer sense que els 

conductors s’enfadin. 
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SESSIÓ INFORMATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Eixample i Sants – 

Montjuïc 

Lloc:  Centre Cívic Urgell Assistents: 20 

Data:  22-10-2015 Hora:  18.30 
h. 

Ref. participació Xavier Moreno 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Francesc Magrinyà (districte Eixample) 
 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 L’H16 i l’H16 es creuen un moment determinat del seu recorregut, fent més 

complexa la comprensió de l’esquema de les línies per part de la ciutadania.  

 Hi ha problemes de solapament entre la línia 59 i l’H16. 

 V11 no té en compte el metro a l’hora de plantejar els intercanviadors. Es potencia 

l’intercanvi dintre de la xarxa sobre l’intercanvi amb altres transports públics.  

 La construcció del carril bus de Provença provocarà molèsties als veïns per entrar i 

sortir dels guals.  

 Cal millorar la freqüència de la xarxa durant els dies festius. 

 No és veu la millora que acompanya a la nova xarxa bus. Ni més freqüència ni 

més rapidesa per arribar a la destinació.  

 Cal corregir la documentació. L’H10 està mal dibuixat en el tríptic. 

 L’H10 no passa, de tornada cap a l’Eixample, per la plaça dels Països Catalans. 

S’hauria d’intentar connectar aquest punt amb la xarxa.  
 

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Com afecta la connexió dels tramvies amb la implantació de la nova xarxa bus. 

 Els autobusos actuals són molt incòmodes per a la gent gran. 

 Quin és el futur de la línia 20. 

 Com és solucionarà el desgavell actual de l’intercanviador d’autobús de la plaça 
Universitat (Bus Turístic, Bus Metropolità, Bus, nova xarxa Bus. 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Eixample i Sants – 

Montjuïc 

Lloc:  Centre Cívic Cotxeres Borrell 

(per Sant Antoni i Poble Sec) 

Assistents: 40 

Data:  22-10-2015 Hora:  18.30 
h. 

Ref. participació Xavier Moreno 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Agustí Colom (districte Eixample) 

 Esther López (districte Sants – Montjuïc) 

 Toni Coll (districte Eixample) 

 Màxim López (districte Eixample) 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Cal millorar el transport públic que arriba a la Barceloneta. Els autobusos són 

insuficients per acollir la demanda existent. 

 Quin model d’autobús es fan servir per donar servei a la nova xarxa i a quines 

cotxeres estan vinculats.  

 Perquè el V13 no arriba a la Ronda de Dalt? 

 Quines afectacions tindrà l’autobús 59 per la implantació de la nova xarxa bus?  

 Quina parada donarà servei al mercat de Sant Antoni en la línia V11? 

 Cal valorar la possible afectació sobre la mobilitat a l’eixample de la implantació 

d’un carril bus – taxi al carrer Urgell en el marc del projecte de Nova Xarxa Bus, 
reduint el nombre de carrils destinats a la mobilitat privada. Risc de col·lapse. Cal 
mantenir carrers especialitzats en la mobilitat privada, com és el cas del carrer 

Aragó.  

 La implantació de la Nova Xarxa Bus redueix el total de transport públic en 

superfície.  

 Quina despesa implica la implantació de la nova xarxa bus? 

 Quins són els criteris que hi ha darrere del projecte de la Nova Xarxa Bus? Millorar 
el servei o estalviar recursos? 

 Com afecta a la Nova Xarxa Bus el projecte del Tramvia per la Diagonal? 

 Quines són les afectacions al servei actual de bus que comportarà la implantació 
de la Nova Xarxa Bus en l’àmbit de la Marina del Prat Vermell i en l’àmbit de la 

Zona Franca? 

 Cal millorar els horaris de la xarxa el cap de setmana. 

 Alguns intercanviadors de la Nova Xarxa Bus són poc amables de cara a les 
persones grans o la gent que viatja amb nens. Són massa llargs i insegurs.  

 Estan treballats els projectes de les xarxes secundaries i d’aportació que donen 

servei a la Nova Xarxa Bus? 

 Està comptabilitzat l’augment de nous usuaris del bus derivat de la implantació de 

la Nova Xarxa Bus? 
 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Perquè s’ha reduït el recorregut del 36 i del 24 fent que no arribi fins al Paral·lel?  

 Quin criteri hi ha per distribuir les parades de les línies? No totes estan a la 
mateixa distàncies les unes de les altres.  

 Hi ha parades amb marquesines que pràcticament no tenen usuaris i parades molt 
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utilitzades que no disposen d’aquest equipament.  

 Els anuncis a les finestres dels autobusos molesten al passatge. 

 L’autobús 64 fa el viatge de baixada de Pedralbes absolutament saturat de 

passatge, atès que dóna servei a diverses escoles. Això provoca moltes molèsties 
al passatge amb necessitats especials o mobilitat reduïda.  

 Aquest procés no és veritablement participatiu, no es pot esmenar el recorregut de 
les línies.  

 En quatre anys no s’han incorporat nous conductors d’autobusos a TMB. 

 Entre Sants i l’Eixample hi ha molt mala connexió, només l’autobús 50 connecta 

els dos districtes.  

 Cal afegir un altre bus exprés que connecti els dos costats de l’Eixample utilitzant 
vies ràpides, com són Aragó i València. 

 L’autobús de barri només té un sentit de circulació. Perquè? Això el fa inútil per 
alguns trajectes que són inversos al sentit de la línia.  
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: AMPA Les Corts Lloc: IES Boscà Assistents: 9 

Data:  14 oct. 2015 Hora:  17.30  Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Albert Pérez, conseller de Mobilitat del Districte 

 També hi assisteixen: regidor, director Llicències i  Espai Públic, 

director Serveis a les Persones, adjunta a la gerència, tècnica 
d’educació i GU  

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 El carril bus previst a av. Esplugues crearà cues. A les 7.45 ja hi ha embús per 

l’entrada de vehicles del Baix Llobregat a BCN. Quan la Ronda es col·lapsa els 
vehicles opten per anar per av. d’Esplugues. 

 Sol·licitud que la terminal de l’H4 no arribi a Zona Universitària. 

 Petició que s’estudiïn acuradament els canvis (perquè l’equilibri en la zona de 

concentració escolar és molt fràgil) i que es facin solucions provisionals que no 
siguin d’obres per comprovar resultats. L’alumnat gran pot utilitzar el transport 
públic però els més petits van amb autocar o amb cotxe.  

 Sol·licitud d’ampliar la rotonda de Gran Capità. 

 H-6: el carril bus de la Diagonal va buit i, tanmateix, l’entrada a BCN es col·lapsa.  

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Exigència (més que petició) que no es modifiqui la terminal del Bus 33.  

 Bus 54: recorregut molt llarg. Demanda de bus articulat (per agafar tot el passatge) 

i millorar la freqüència.  

 Bus 54: petició que es desplaci la parada del costat mar una travessia (de 

González Tablas-Carreras a Carreras-Gran Capitá) per seguretat dels escolars. 

 Petició d’eliminar la reserva d’estacionament dels IES Boscà i Ausiàs Marc.  

 Petició de connexió de Zona Universitària amb Sarrià baix. 

 Suggeriment que es consulti l’estudi que va fer la Diputació sobre mobilitat amb els 
polígons industrials metropolitans. 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Les Corts Lloc: Sala Plens Districte Assistents: 35 

Data:  27 oct. 2015 Hora:  19 h Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Albert Pérez, conseller de Mobilitat 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Disconformitat amb l’acumulació de línies a la parada de la Diagonal (davant 

caserna del Bruc). 

 Disconformitat amb la ubicació de la terminal de l’H4 i proposta que es mantingui a 

la parada terminal que feia la línia 22 a av. Esplugues.   

 Disconformitat amb la modificació de terminal de la línia 33, que es preveu 

traslladar d’av. Exèrcit a J.M.Keynes en la implantació de la 4a fase de la NxBus. 

 Disconformitat amb la implantació de carril bus a av. d’Esplugues perquè és una 

via molt col·lapsada que sovint s’utilitza com a via alternativa a la Ronda de Dalt. 

En cas que es faci, es proposa que es tregui el carril d’estacionament.  

 Queixa per la previsió de modificació de la parada terminal del bus 60. 

 Demanda de millora de la freqüència del 75, que amb la NxBus allargarà el seu 
recorregut.  

 Queixa perquè els busos de l’H8 sovint van dos enganxats i després tarda 14 
minuts a passar el següent. 

 Petició que l’H10 passi a prop del Metro de Collblanc. 

 Proposta que s’explorin altres accions per seduir els conductors de vehicles privats 
a utilitzar el transport públic, com p.e. projecte Kango.  

 Petició que l’H8 i la 20 parin al mateix lloc. 
 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Queixa per la baixa freqüència de la línia 75. 

 Petició que la línia 54 passi pel cementiri de Les Corts i pel CAP. 

 Incrementar el nombre de parades dobles, allà on calgui, per exemple a Jardinets 

de Gràcia. 

 Petició de coherència en el nom de les parades: la terminal de l’H8 es diu Camp 

Nou i no té parada i que la línia que té parada no té aquesta identificació.  

 Petició que les línies 57 i 157 acabin a Riera Blanca.  

 Petició de millora de la freqüència del 54. 

 Petició que el 7 pugi per González Tablas per donar servei a les escoles i instituts 
de la zona. 

 Suggeriment de poder utilitzar més portes que la del davant per accedir al bus per 
millorar la velocitat comercial del bus. 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: AMPA Sarrià – 

Sant Gervasi 

Lloc: Vil·la Florida Assistents: 11 

Data:  20/10/2015 Hora:  17:40h Ref. 
participació 

Miquel Ruscalleda 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Joan Manel del Llano. Conseller Municipal  

 També hi assisteix: Imma Sampe, cap de Serveis a les persones i 

Joan Triadú, tècnic d’educació  

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Districte demana si programa “La GUB a les escoles” podria incorporar la 

informació relativa a la nova xarxa bus amb l’objectiu d’ampliar els usuaris de bus.  

 Petició d’edició d’un fullet informatiu  amb el detall a la zona de les noves línies i de 

les línies que desapareixen.   

 Contactar amb les empreses de transport escolar de les escoles afectades per la 

fase IV per valorar-ne la incidència. El representant de TMB (Albert Gironella) 
expressa que fins al moment no consta cap petició d’aquest sector. 

 Disconformitat amb la supressió de la línia 22 i 64  perquè suposa una disminució 
de servei de transport públic per l’alumnat de la zona.  

 La supressió de la línia 64 suposa una disminució del servei de transports públic 
per als alumnes de les escoles de la zona i, per tant, un perill potencial pels 

alumnes implicats. 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 La regulació semafòrica de la rotonda de Bellesguard representa un perill pels 

vianants. Aquest tema va ser tractat per Comissió d’entorns escolars de Sarrià i es 
van acordar unes actuacions (s’han fet?).  

 Petició d’increment de la freqüència de pas del bus de barri 196 en horari d’entrada 

i sortida escolar. 

 Petició que es faci una valoració completa de bus/metro per comprovar si el 

districte de Sarrià esta més mal atès que  la resta. 

Assistents. Representants de les escoles: 

 Escola Costa i Llobera. c/ Capella de Can Caralleu s/n 

 Escola Sant Ignasi. c/ Carrasco i Formiguera 32 

 Escola Frederic Mistral. c/ Pere II de Montcada 8 

 Escola Pia de Sarrià. c/ Immaculada 25 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Sarrià – Sant 

Gervasi 

Lloc: Vil·la Florida Assistents: 40 

Data:  26/10/2015 Hora:  18:40h Ref. 
participació 

Miquel Ruscalleda 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Joan Manel del Llano. Conseller Municipal  

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Petició que els trajectes dels intercanviadors siguin senzills i propers. 

 Petició que hi hagi indicadors de temps d’espera a totes les parades de bus.  

 Millora del manteniment de la xarxa per evitar disfuncions. 

 Petició que l’horari de servei de les noves línies no sigui inferior al de línies que se 

suprimeixen. 

 Petició d’increment de Bus (NxBus i línies convencionals) en dissabte i diumenge. 

Petició de tenir en compte els horaris escolars en l’establiment de les freqüències 
de pas. 

 Petició de penjar al web la proposta de nova xarxa per poder valorar la proposta de 
parades. 

 Queixa per la supressió de la línia 22 ja que suposa una disminució del servei de 
transports públic pels veïns. La proposta de nova xarxa bus no dona solució a les 

necessitats de mobilitat, cobertes actualment per la línia 22. 

 Revisió dels autobusos de la línia V3 perquè són molt sorollosos. 

 Queixa perquè les línies V11 i V13 van massa juntes. 

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Demanda de servei de bus de barri al barri del Farró per anar al  CAP. 

 Petició que s’integri el bus nocturn a la xarxa i que es doni més informació a la es 

parades. 

 Petició que no s’incrementi el preu dels bitllets.  

 Suggerència que es multin els turistes que mullen els seients en venir de la platja.  
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Gràcia Lloc: Biblioteca Jaume Fuster Assistents: 40 

Data:  15 octubre 2015 Hora:  19h Ref. participació Laia Torras 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Robert Soro, conseller de mobilitat de Gràcia 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Molt recurrent la queixa sobre la supressió de la línia 22, perquè hi ha molts escolars que 

van des de l’Eixample i Gràcia a les escoles de la part alta i també per gent gran i malalts 
que van a clíniques d’aquesta zona. Un assistent proposa que la línia V13 baixi per 

República Argentina i vagi cap a Mare de Déu del Coll. Quan es planteja des de la taula 
que s’està estudiant allargar el 75, s’alerta que la freqüència d’aquest autobús és molt 
menor a la del 22. 

 Demanda de cobrir la zona de la plaça Sanllehí i el Parc Güell amb la nova xarxa (hi ha 
saturació de línies i demanen una línia vertical que ajudi al 24 o al 92) 

 Queixa sobre l’estructura en línies verticals i horitzontal i no en forma d’L, que no s’adapta 
a la gent gran i als pares i mares amb cotxets. Exemple del transbordament entre l’H4 i la 

V11, que és una incomoditat i no s’adapta als col·lectius que més utilitzen el bus. 

 Demanda de manteniment de la parada davant del centre d’assistència Dos de Maig. 

 Denúncia que s’implanten noves línies però que se n’eliminen moltes més.  

 Demanda que l’H6 passi més a prop de l’Hospital de Sant Pau. 

 Demanda d’informació en pantalla en totes les parades de la nova xarxa de bus.  

 Queixa sobre supressions d’autobusos en fases anteriors. Concretament: 27 i 31.  

 Demanda que la participació sigui abans de tenir les línies tan concretades.  

 Denúncia sobre les condicions dels treballadors de TMB en la implantació d’aquesta nova 
xarxa i dels informadors. 

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Queixa sobre la saturació del 24 i el 92 amb turistes. 

 Queixa perquè no es parla dels busos de barri 

 Es pregunta sobre com funcionarà i quin cost tindrà el carril intel·ligent a la sortida de la 

ronda a l’alçada d’Alfons Comín 

 Demanda d’ampliació del 114 i 116 a la Salut. 

 Queixa sobre la freqüència de pas del 39 i el 55.  

 Pregunta sobre com afectaran les obres de transformació de la ronda del mig a aquest 

desplegament.  

 Queixa sobre el servei de bus durant els caps de setmana. 

 Problemes amb la visió cap a l’exterior des de dins dels autobusos a causa dels vinils 
publicitaris. 

 

 

SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Horta-Guinardó Lloc: CEM Olímpics Vall d’Hebron Assistents: 30 
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Data:  19 oct. 2015 Hora:  19 h Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 

(nom i càrrec)  
 Mercedes Vidal, regidora 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Petició de millora del procés participatiu i de les condicions laborals dels 
informadors. 

 Implantació de línies poc equilibrada: les línies V11 i V13 circulen molt pròximes i 
en canvi hi ha molt territori de la ciutat sense línies noves. 

 Demanda  de pantalla informativa a la marquesina de Parc Vall d’Hebron 

 Disconformitat amb el recorregut de l’H6 per la distància de parades a Mare de 
Déu de Montserrat. 

 Disconformitat amb l’escurçament de temps de servei de l’H12 i línia 55. 
 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Millora de la freqüència de la línia 60. Els caps de setmana passa cada 55 minuts 

(s’han arribat a comptabilitzar 82 min).  

 Petició que el Bus de barri 117 vagi de Font d’en Fargues a Maragall. 

 Demanda de modificar el recorregut de la línia 185 perquè arribi al CAP d’Horta. 

 Petició que no modifiqui la parada del 60 de la Granvia al final de línia.  

 Disconformitat amb el canvi d’horari d’inici de la V21. Abans començava a les 6 del 

matí i els caps de setmana s’ha retardat.  
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Nou Barris AV Prosp. 
Guineueta i Porta 

Lloc: Seu Districte Assistents: 4 

Data:  6 oct.15 Hora:  18.30 Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Jénifer Coronado, consellera Mobilitat 

 També hi assisteix Carlos Izquierdo, conseller tècnic  

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Conformitat amb el canvi, perquè els afecta poc. Se substitueix la línia 73 per la  

línia per l’H4 però amb el mateix recorregut pel que fa a Nou Barris.  

 Conformitat amb el canvi de parades que afecta al territori. De 3 en cada sentit es 

passa a dues però amb parada en llocs més adequats. Se suprimeix la de pg. 
Valldaura amb av. Rio de Janeiro. 
 

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Nou Barris Lloc: Can Verdaguer Assistents: 20 

Data:  13 oct. 2015 Hora:  18.30 Ref. participació Carme Ruiz  

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Jènifer Coronado 

 També hi assisteixen: Gemma Arau (gerent), Carlos Izquierdo 

(conseller tècnic) 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Queixa sobre la freqüència de les noves línies (no es compleix  de 5 a 8 m). 

 Petició de regularitat de freqüència. Sovint es concentren 3 busos de V27 (efecte 

acordió).   

 Petició que  a tots els intercanviadors hi hagi informació per a invidents i que quan 

es canviï la parada es facin els encaminadors des de la façana dels edificis fins a 
la parada per als invidents.  

 Petició que les parades tinguin PIU. 

 Petició que  l’H4 tingui la terminal al costat del M del Bon Pastor (no a 150 m com 
està previst). 

 Confusió entre la mateixa numeració de línies convencionals i noves: 27 i V27. Es 
respon que la confusió dura només un temps i que la gent s’ho aprèn sense 

dificultat.  

 Disconformitat amb l’anul·lació prevista de la parada de l’H4 de Rio de Janeiro 

perquè és la més pròxima al CAP. 

 Petició de millora de la regulació semafòrica de Rio de Janeiro/Valldaura. És una 

cruïlla difícil i hi ha infraccions d’estacionament en doble fila.  

 Percepció que el carril bus previst al pg. Valldaura  tindrà poca incidència en la 

velocitat del bus. 

 Sol·licitud que es faci un procés participatiu real (no només informatiu).  

 Denúncia de les condicions de treballs de TMB.  

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Que el bus 82 a Castell de Torre Baró no faci la parada actual (de terra i sense 
vorada) i que la faci a la carretera asfaltada.  

 Les rampes dels autobusos fallen i els conductors no sempre les accionen al lloc 

adequat de la parada. EU es compromet a enviar mesures per millorar això. 

 Línia 132 para molt lluny del CAP de Virrei Amat. 

 Que no es modifiqui la parada de l’11 i s’alluny del CAP. 

 Que millori la freqüència de les línies convencionals. Algunes passen entre 20 i 25 

minuts. 

 Des dels seients que estan en sentit contrari a la marxa no es veu la pantalla 

informativa. 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Nou Barris Lloc: La Guineueta Assistents: ~100 

Data:  12 nov. 
2015 

Hora:  19 h Ref. participació Lluís Cerdà (tècnic mobilitat) 

Rep. Districte: 

(nom i càrrec)  
 Gemma Arau (gerent) 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Bona part dels assistents no volen que s’implanti el carril bus a pg. de Valldaura.  

 Demanen més proximitat de les parades als centres de salut. 

 
 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Busos més ecològics. Renovació de flota. 
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SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 

Dte: Sant Andreu Lloc: Can Fabra Assistents: 45 

Data:  26 oct. 2015 Hora:  19 Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Jesús López, conseller tècnic 

 Josep M. Fanlo, conseller del barri de Bon Pastor 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Queixa perquè la NxBus afavoreix més el costat esquerre de la ciutat i perquè no 

hi ha previsió d’una línia vertical a St. Andreu. 

 Petició que hi hagi informació digital a totes les parades. 

 Petició d’edició d’un fullet amb la informació completa que s’aporta a les sessions, 

amb el detall de cadascuna de les línies.  

 Petició que a la nit hi hagi autobusos que cobreixin les mateixes línies de NxBus.  

 Queixa perquè no totes les noves línies tenen vehicles de noves prestacions.  

 Queixa pel recorregut no rectilini de l’H6. Seria preferible que circulés per la Ronda 
en comptes de Mare de Déu de Montserrat. 

 Suggeriment que l’H6 després del pas per la Meridiana continuï el trajecte pel 

carrer Dublín i presti servei a St. Andreu. 

 Queixa pel mal funcionament de les rampes dels busos de l’H6 (es despleguen bé 

però tenen problemes per replegar-se).  

 Petició que s’allargui el servei de l’H6 , ja que la última sortida a St. Andreu és a 

les 9.35 h. 

 Queixa per la reducció de la línia 60 (s’elimina entre Prim i Glòries). S’explica que 

per millorar l’intercanvi d’aquesta línia amb H12 es modifica lleugerament el 
recorregut de l’H12. 

 Petició que la V13 arribi fins a la Ronda de Dalt.  

 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 L’app de TMB, sovint, no dóna dades de temps d’espera. 

 Demanda que la línia 60 arribi al barri de Trinitat Vella. 

 Queixa pel poc espai que tenen els autobusos per cadires de rodes i cotxets de 
criatura. Proposta que se substitueixen alguns seients fixos per abatibles.  

 Queixa per les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda per validar el 
bitllet.  

 Petició que el 126 passi pel davant del CAP de Sant Andreu. S’explica que s’ha 

prioritzat que passi per la parada de  Metro. 

 Demanda que la parada d’Onze de Setembre amb Virgili es traslladi a Abad 

Escarré on para la línia 40). 

 Queixa per les avaries constants dels autobusos, en trajectes en pendent.  

 

 

SESSIÓ PARTICIPATIVA NOVA XARXA BUS 



 

 

 

 

 
40 

 

 

40 

www.bcn.cat 

Dte: Bon Pastor 
(S.Andr)  

Lloc: CC Bon Pastor Assistents: 45 

Data:  28 oct. 2015 Hora:  19 h Ref. participació Carme Ruiz 

Rep. Districte: 
(nom i càrrec)  

 Josep M. Fanlo, Conseller de Bon Pastor 

Qüestions plantejades de la nova xarxa bus: peticions / suggeriments / queixes  

 

 Petició que es modifiqui la freqüència de pas de la  línia 60 perquè doni bon servei 

a Baró de Viver ja que l’H4 no està previst que cobreixi aquest barri.  

 Demanda de més freqüència de pas, també  de les línies 11 i  42. 

 Demanda que la terminal de l’H4 prevista al carrer St. Adrià es modifiqui 

lleugerament (amb c/ Llinars i no al costat del riu Besòs) i que hi hagi una parada 
al costat del Metro. 

 Demanda que es cobreixi la connexió de CAPs: Bon Pastor, Casernes i Meridiana 

(on hi ha els especialistes). 

 Exigència reiterada que l’H8 arribi a Bon Pastor.  
 

Altres qüestions de debat o sol·licituds (xarxa actual etc.)  

 

 Revisió de la parada 1436 St. Adrià/Ciutat de Asunción, perquè para davant d’un 

arbre. 

 Petició de millora del manteniment per evitar avaries i la neteja dels busos. 

 Petició que alguna línia connecti Bon Pastor amb Verneda. 

 Demanda que les línies 126 i 127 arribin a Bon Pastor i Baró de Viver 

 Demanda de línia que connecti Bon Pastor amb el nou Hospital de Sant Pau. 

 Reflexió sobre els efectes adversos que tindrà la mobilitat de Sant Andreu si es 

concedeix la llicència per l’ampliació de l’aparcament de la Maquinista.  
 

 

 

 

 

  


