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Benvolguda Regidora 
 
 

Un cop més, i desitgem que aquesta temptativa sigui la definitiva, us sol·licitem per la via política, 
l’ampliació de l’horari de funcionament del Bus del Barri 112. 
 
Considerem que aquesta demanda veïnal es totalment justa i argumentable, per això podeu trobar a 
continuació, tot un seguit d’arguments que estem convençuts avalen aquesta demanda. 
 
Volem recordar que el primer bus del barri va ser el de Sant Genís. Després d’un període de proves, 
amb vehicles de la empresa Ravigo, TMB varen decidir oferir ells mateixos el servei. Servei que 
després s’ha anat estenent per la resta de ciutat, amb més o menys encert. 
 
Es evident que la major part dels busos de barri, ofereixen un veritable servei públic, oferint l’accés 
en transport públic a diferents zones de la ciutat a on no arriben la resta d’autobusos urbans 
convencionals. La seva funció social i de respecte al medi ambient es ben palesa. 
 
Malauradament, l’arribada del transport públic al nostre barri sempre ha estat feixuga, donant la 
sensació que els habitants de Sant Genís no tenien dret a la mobilitat sostenible, de la que si 
gaudeixen la resta de ciutadans de Barcelona, només cal recordar com es va aconseguir que les línies 
de bus 17 i 19 arribessin al barri. 
 
Considerem que el transport públic, no es pot valorar només en criteris econòmics, si no que la seva 
funció social i de respecte al medi ambient, tenen uns valors que no es poden deixar a banda, i que 
malgrat ser difícils d’avaluar, s’han de tenir en compte. 
 
Esperem que aquest conjunt d’arguments solucionin, d’una vegada per totes, una reivindicació 
veïnal, que des de l’Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells considerem molt justa. 
 
No voldríem haver de recolzar les iniciatives que des d’alguns sectors de la nostra població, 
demanen accions més contundents per aconseguir que TMB escolti les nostres demandes. Demandes 
i sol·licituds d’entrevista, que per altra banda, sempre han tingut per part de TMB, la callada per 
resposta. 
 
D’aquest dossier en lliurarem còpies als grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona, i valorarem 
la possibilitat de enviar-hi copia als mitjans de comunicació. 
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A- El que diu TMB 
 
Extracte de l’informe anual 2009 de TMB, amb els punt corresponents: 
 
1.2 Missió, Visió i Valors de TMB: 
 
La missió de TMB és oferir una xarxa de transport públic que contribueixi a la millora de la 
mobilitat ciutadana i al desenvolupament sostenible de l’àrea metropolitana, garantint la prestació 
del millor servei al client i desenvolupant polítiques de Responsabilitat Social en un marc de 
viabilitat i eficiència econòmica. 
 
La visió de la companyia és ser una empresa de transport i de mobilitat ciutadana competitiva i 
referent a Europa: 
• per la seva contribució a la millora de la mobilitat a l’àrea metropolitana, i a la sostenibilitat 
urbana i al medi ambient; 
• per la qualitat tècnica oferta i per la qualitat percebuda pel ciutadà; 
• per l’eficiència dels seus processos i l’optimització de recursos; 
• per l’ús eficient de la tecnologia com a palanca de millora del servei i de l’eficiència; 
• per l’excel·lència dels seus treballadors; 
• pel seu compromís amb la societat i els ciutadans; 
• i per la seva presència internacional. 
 
Per aconseguir-ho, TMB i el seu equip es guien pels següents valors: 
• compromís i vocació de servei públic; 
• servei excel·lent; 
• gestió eficient; 
• comportament socialment responsable; 
• obertura a la innovació; 
• relacions guanyar-guanyar; 
• reconeixement i equitat; 
• treball en equip i compartir l’èxit professional; 
• integritat i honestedat; 
• compromís amb el creixement personal i professional; 
• i respecte. 
 
1.4. Diàleg amb els Grups d’Interès 
 
TMB manté un constant i eficaç diàleg amb els seus principals grups d’interès per tal de conèixer 
les seves necessitats i expectatives i tractar de satisfer-les dins les seves possibilitats. TMB 
considera com a grups d’interès prioritaris els clients, els seus treballadors, els proveïdors, el 
govern i les administracions públiques i la societat. 
 
Tot això queda molt bé en qualsevol informe, llàstima que la experiència ens ha demostrat que 
només son bones intencions i paraules buides de contingut. 
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2.6 Diàleg proper amb els usuaris. 
 
TMB està fent un esforç important de cara a millorar els canals de comunicació amb els usuaris. 
Durant 2009, s’han posat en marxa innovadores iniciatives que permeten fer més accessible i 
eficaç aquest diàleg. 
 
Es evident que l’esforç no ha estat prou suficient. 
 
 
B- Comparativa de l’accessibilitat amb transport públic. 
 
Tot seguit podeu trobar una comparativa a on es reflecteixen les diferents alternatives d’accessibilitat 
en transport públic que tenen els usuaris de les diferents línies de Bus del Barri de la ciutat de 
Barcelona, a partir de les finalitzacions del servei al voltant de les 9 del vespre. 
 
Línia Barri Metro Línies Bus Grans 

pendents 
Escales mec, 

ascensors 
113 La Mercè No 22, 54, 60, 63, 68, 75, 78 No No 
114 Can Baró No 24, 39, 55, 74, 92 Si Si 

115 La Bordeta L1-L3-
L5 27, 30, 56, 57, 72, 91, 109, 157 No No 

116 La Salut L3 24, 27, 31, 32, 74 Si Si 

117 Font d’en 
Fargues No 24, 28, 39, 86 Si No 

118 Mas 
Guimbau FGC Cap Si ? 

119 Taxonera L5 19, 24, 28, 86, 87 Si Si 

120 Raval L1-L2-
L4 

14-17-19-20-21-24-36-39-40-
45-51-55-57-59-64-91-141-157 No No 

121 Poble Sec L2-L3 13-20-21-24-36-37-55-57-61-
64-157-193 No No 

122 Turó de la 
Peira L4-L5 11-31-32-47-50-51-71-82-185 No No 

123 Bonanova 
alta No 22-58-60-64-75-196 No No 

124 Penitents No Cap Si No 
125 La Marina No 9-13-23-37-72-79-109-193 No No 

126 Sant Andreu L1-L9-
L10 

11-26-34-35-36-40-62-73-96-
97-104-B20 No No 

127 Roquetes L3 11-27-32-81 Si No 
128 El Rectoret No Cap Si ? 
129 El Coll L5 28-87-92 Si Si 
130 Can Caralleu No 66 No No 
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Línia Barri Metro Línies Bus Grans 
pendents 

Escales mec, 
ascensors 

131 El Putxet FGC 17-22-28-73-92 No No 

132 Porta-
Prosperitat L4-L5 11-31-32-36-47-50-51-60-73-

76-B16-B19 No No 

112 Sant Genís No Cap Si No 
 
Si excloem de la comparativa els barris de Vallvidrera i la part alta de Penitents, a on les rendes per 
càpita i la mitjana d’edat son força diferents, (com veurem més endavant), el greuge comparatiu en 
accessibilitat envers els habitants de Sant Genís es força notori. 
 
Per altra banda volem remarcar que ens ha estat impossible accedir a les comptes d’explotació de les 
diferents línees, per poder valorar el cost i la rendibilitat econòmica, especialment de la línia 112. 
 
 
C- La Orografia 
 
Sant Genís dels Agudells es un barri establert a la falda de Collserola, el seu creixement urbanístic 
desordenat als anys seixanta i setanta, va crear un barri en forma de cul de sac i uns carrers amb 
fortes pendents i llargs trams d’escales per salvar els desnivells a banda i banda de la Vall dels 
Agudells. 
 
A continuació es pot veure el perfil orogràfic dels carrers per a on circula el bus 112, i a on no hi 
queda cap més altre recurs que pujar a peu, quan finalitza el seu servei a les 9’10 del vespre, (darrera 
sortida de Pça. Eivissa). 
 

Recorregut del 112 pels vessants de la vall. 
 
Pendents mitjanes: 
Sentit Saldes-Viver: 
 
Tram Saldes:  13’59 % 
Tram Olván:  2’19 % 
Tram fins cim Viver: 11’74 % 
 
Sentit Cànoves-Viver: 
 
Tram Cànoves-Viver: 9’71 % 
Tram fins cim Viver: 9’50 % 
 
Longitud total del perímetre: 1’9 Km. 
Desnivell des de Vall d’Hebron: 160 metres. 
 
Pendent màxima: 41’7 % (Saldes) 
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D- Comparativa demogràfica i econòmica dels barris de muntanya amb bus de 
barri 
 
Sant Genís es un barri ben delimitat per obtenir les dades, d’altres barris* però, es poden veure 
lleugerament alterades per les dades referides a una extensió més gran. 
 

Barri Habitants % Població major 
de 65 anys 

Renda 
Índex BCN = 100 

Sant Genís 7.171 26’0 % 86’8 
Vallvidrera-Les 
Planes-Tibidabo 4.215 15’5 % 165’6 

Pedralbes * 11.528 22’4 % 194’7 
Bonanova-Sant 
Gervasi* 23.737 22’4 % 177’5 

Font d’en Fargues 9.614 19’1 % 107’7 
Putxet-Farró* 30.003 18’7 % 149’1 
Vallcarca-Penitents* 15.506 21’0 % 111’9 
La Salut 13.190 21’4 % 111’0 
El Coll 7.272 18’0 % 90’2 
Taxonera 11.421 19’1 % 73’2 

Recorregut del 112 pel fons de la vall. 
 
Pendents mitjanes: 
 
Av. Elies i Pagès: 8’00 % 
Costa Pacheco: 10’91 % 
 
Longitud total recorregut: 0’62 Km. 
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E- Conclusions 
 
Exceptuant el barri de Montbau amb un percentatge de població major de 65 anys del 36’8 %, degut 
al nombre de residències de la tercera edat que acull, el barri de Sant Genís té el percentatge de 
població major de 65 anys més alt de tota la ciutat de Barcelona. 
 
Si a això hi afegim que la renda està 13’2 punts per sota de l’índex mig de la ciutat, ens dona un 
perfil d’habitant d’elevada edat i pocs recursos. Pel que molts d’ells no disposen de vehicle privat 
i no es poden pagar un taxi per portar-los a casa. 
 
Considerem del tot insuficient un horari que finalitzi a les 9’10 hores del vespre. I més tenint en 
compte que queden sense servei de transport públic els ciutadans i ciutadanes que per horaris de 
feina, estudis, activitats esportives, etc . . , es veuen mancats d’un servei públic del que sí 
gaudeixen els altres habitants de la ciutat. Gairebé tots ells amb d’altres possibilitats de transport 
públic per tornar a casa, amb rendes més elevades, i amb una orografia molt més còmoda. 
 
El cas del barri de Sant Genís dels Agudells es únic a tota la ciutat de Barcelona, i per això 
considerem que la demanda està més que justificada. No volem continuar patint més greuges 
comparatius en relació a la resta de ciutadans de Barcelona: 
 
- Barri amb fortes pendents. 
- Manca absoluta d’altres possibilitats d’accés amb transport públic. 
- Població envellida i amb pocs recursos. 
- Una de les climatologies més rigoroses de la ciutat durant els mesos d’hivern. 
- Sensació de inseguretat al caminar per carrers amb escàs enllumenat i poc transitats. 
 
Per tot això demanem el perllongament de l’horari fins les onze de la nit. 
 
 
 
 
 
 

Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells 
 
 
 
Fonts consultades: 
 
Informe anual 2009 de TMB. 
Plànol de transport públic de Barcelona. Transports Metropolitans de Barcelona. 
Plànol de Barcelona. www.bcn.cat. 
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
Departament d’Informació i Comunicació d’Urbanisme. Ajuntament de Barcelona. 


