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Situació actual



El servei del bus 91 és 
un desastre



• Cada vegada el servei és pitjor

• Freqüències de pas de més de 40 minuts

• Itinerari variable que s’altera sense raons 
aparents ni avisos previs



Què hem fet des del 15 
de maig de 2017?



15 de maig del 2017
S’aprova la proposta B 

presentada per 
l’ajuntament



Propostes Ajuntament – Maig 2017



Propostes i Compromisos Ajuntament
Maig 2017

• Es faran efectives a partir de la implantació de la 
Nova Xarxa de Bus (tardor 2017)

• Opció A: Riera Blanca – Sant Antoni
• Freqüències de pas: 20 minuts

• Funcionarà els diumenges
• Ajustar i millorar parades i connexions del Bus 91 

amb la Nova Xarxa de Bus
• Estudiar les parades de forma que els canvis de 

línia es puguin fer a la mateixa parada
• Optimitzar el servei de transport a la Bordeta 

estudiant conjuntament amb el veïnat el sistema 
resultant de les línies 91, 115 i V5



Hem denunciat públicament 
repetides vegades l’incompliment 

dels acords de l’ajuntament



El febrer del 2018 l’ajuntament ens 
planteja estudiar el sistema de 

transport de les línies de bus 91 i 
115 per fer-ne una única línia amb 3 

unitats



Propostes presentades per 
l’ajuntament



Propostes Ajuntament – Febrer 2018



Propostes Ajuntament – Febrer 2018



Propostes Ajuntament – Febrer 2018



Propostes Ajuntament – Febrer 2018



Estudiem i valorem aquestes 
propostes



Presentem una proposta alternativa 
que cobreix el sistema de transport 
de bus de la Bordeta en considerar 

també la línia V5



Recorreguts línies 91, 115 i V5



Proposta Bordeta – Maig 2018



Proposta Bordeta – Comentaris
• Cal que funcioni diumenges i festius
• Modificació de la línea V5 fa que el recorregut del V5 repliqui la 

línea 115 en un 85-90%
– Es pot eliminar la línea 115 i es pot accedir a l’ambulatori de Numància 

amb el V5
– Es pot tornar a la Bordeta amb les línies V7 i 109

• Recorregut aproximat: 7 – 8 km
• Freqüència aproximada: 18 minuts (amb una dotació de 3 busos)
• Mateix temps d’anada i tornada
• Recorregut lineal i clar i anada i tornada molt junts
• Conecta amb metro (Santa Eulàlia i Plaça Espanya)
• Conecta amb línies de bus verticals (V3, V5, V7
• Conecta amb ambulatoris: Corral, Numància i Manso
• Conecta amb línies de bus que van a plaça Catalunya al Mercat de 

Sant Antoni



Proposta Bordeta – Recorreguts
Anada

• Riera Blanca – Inici / Final
• Carrer Quetzal
• Rambla Badal
• Carrer Constitució
• Carrer Gavà
• Carrer Moianés
• Carrer Sant Pere Abanto
• Gran Via de les Corts Catalanes
• Plaça Espanya
• Gran Via de les Corts Catalanes
• Carrer Vilamarí
• Carrer Floridablanca
• Final – 2 opcions

– Carrer Villarroel
– Carrer Comte Borrell



Proposta Bordeta – Recorreguts
Tornada

• Carrer Tamarit
• Carrer Calàbria
• Carrer Sepúlveda
• Avinguda Paral·lel
• Plaça Espanya

– Opció A
• Carrer Tarragona
• Carrer Consell de Cent
• Carrer de Sants

– Opció B
• Carretera de la Bordeta

• Carrer Moianés
– Opció A

• Carrer Corral

– Opció B
• Gran Via de les Corts Catalanes

• Carrer Mossèn Amadeu Oller
• Carrer Constitució
• Riera Blanca



El juliol del 2018 l’ajuntament 
rebutja la proposta veïnal



L’ajuntament planteja mantenir 
sense canvis els recorreguts de les 

línies 91, 115 i V5

Proposa dotar al bus 91 d’una 
segona unitat que funcionaria de 10 

a 15 hores



Què proposem?



Què proposem?

• Recuperar la proposta validada a l’assemblea 
veïnal del passat 15 de maig del 2017

• Mobilitzar el barri

• Tallar el trànsit del carrer Constitució tots els 
divendres

• Intervenir als espais de participació de 
l’ajuntament (consells de barri, audiències 
públiques, etc)

• ??



Torn de paraules



Conclusions i Tancament


