


Punts que tractarem avui 

• Situació actual 

• Què hem fet des del 20 de febrer? 

• Propostes de l’ajuntament 

• Torn de paraules 

• Conclusions 

• Tancament 



Situació actual 



Hem salvat el Bus 91 

El 20 de febrer la línia 91 havia estat 
eliminada del sistema de transport 

de la ciutat de Barcelona 



Què hem fet des del 20 
de febrer? 



20 de febrer de 2017 



20 de febrer de 2017 



20 de febrer de 2017 
Què vam acordar? 

• Formar una comissió de treball 

• Recollir el màxim número possible de 
signatures 

• Estar connectats 

• Consensuar una proposta 

• Visualitzar la reivindicació a les festes populars 
del barri (Sardinada, Sant Medir, etc) 

• Entregar les signatures al Districte 

 



Recollir el màxim número possible de signatures 



Estar connectats 



1 de març 

Sardinada a la Plaça Bonet i Muixí 



1 de març 
Sardinada a la Plaça Bonet i Muixí 



1 de març 
Sardinada a la Plaça Bonet i Muixí 



1 de març 
Sardinada a la Plaça Bonet i Muixí 



1 de març 
Sardinada a la Plaça Bonet i Muixí 



5 de març 

Festa de Sant Medir a la Bordeta 



5 de març 
Festa de Sant Medir 



5 de març 
Festa de Sant Medir 



5 de març 
Festa de Sant Medir 



5 de març 
Festa de Sant Medir 



5 de març 
Festa de Sant Medir 



6 de març 

Tall de trànsit a Constitució / 
Olzinelles 



6 de març 
Tall de trànsit a Constitució / Olzinelles 



6 de març 
Tall de trànsit a Constitució / Olzinelles 



6 de març 
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6 de març 
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6 de març 
Tall de trànsit a Constitució / Olzinelles 



6 de març 
Tall de trànsit a Constitució / Olzinelles 



16 de març 

Entrega de signatures al 
Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



16 de març 
Entrega de signatures al Districte 



23 de març 

Proposta de la Bordeta 





8/5/17 

Propostes de l’Ajuntament 



Propostes Ajuntament – 8/5/17 



Propostes Ajuntament – 8/5/17 

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

• Recorregut: 2 opcions: 

• Opció A: Riera Blanca – Sant Antoni 

• Freqüències de pas: 20 minuts 

• Opció B: Sant Medir – Sant Antoni 

• Freqüències de pas: 15 minuts 

• Funcionarà els diumenges 



Comparativa Propostes Ajuntament – 8/5/17 

OPCIÓ A (Riera Blanca – Sant 
Antoni) 
• Dóna servei a la zona més 

habitada de la Bordeta 
• Connecta amb l’estació de 

metro de Santa Eulàlia de la 
línia 1 

• Connecta la Bordeta amb 
l’ambulatori de Manso i 
Mercat de Sant Antoni 

• Connectaria amb les línies 
verticals V1, V3 i V5 

• Freqüències similars al servei 
actual del Bus 91 

OPCIÓ B (Sant Medir – Sant 
Antoni) 
• Connecta la Bordeta amb 

l’ambulatori de Manso i 
Mercat de Sant Antoni 

• Connectaria amb la línia 
vertical V5 

• Millora una mica la freqüència 
actual del Bus 91 
 



Compromisos de l’Ajuntament a partir de la 
implantació de la NXB (Tardor 2017) 

• 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 

 



Temes a millorar - Propostes 

• Ajustar el recorregut final del Bus 91 a la 
Bordeta: 
• Fem servir altres carrers? 

• Carrer Corral? (passaria per davant de l’ambulatori) 

• Carrer Quetzal? 

• Rambla Badal? 

• Parades amb marquesines o, com a mínim, 
bancs per fer l’espera més comfortable 

• .... ? 
 

 



Torn de paraules 



Conclusions 


