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Benvolguda regidora. 
 
El proppassat 4 de gener varem mantenir una reunió amb el Conseller del Districte Sr. Lluís Bou, a 
on entre d’altres qüestions, li varem fer palesa la nostra intranquil·litat sobre les noticies aparegudes 
en alguns mitjans de comunicació que feien referència a la supressió del servei dels busos de barri 
els diumenges i festius. 
 
Malgrat que ell ens va comentar que aquesta era una de les possibilitats que estudiava TMB per 
eixugar els seu dèficit, també ens va assegurar que des del districte d’Horta-Guinardó es parlaria 
amb TMB perquè no es suprimís el servei de festius i diumenges del bus 112. 
 
La nostra sorpresa ha estat que això ja és un fet consumat, tal com es podia deduir al llegir el 
comunicat de premsa de TMB publicat el 19 de desembre de 2011, que en un dels seus paràgrafs 
diu: 
 
Ajust d'oferta del Bus del Barri, 20 línies del qual (totes menys la 111 i la 116) deixaran de circular 
en diumenges i festius, a causa de la baixa demanda, que disminueix entre el 70% i el 90% respecte 
dels feiners. 
 
Avui ja hem vist l’anunci de la supressió del servei als cartells informatius del bus 112. 
 
Entenem que: 
 

••  Això no és cap ajust d’oferta, si no una mera supressió de l’oferta. 
••  Es prioritza el benefici econòmic davant del benefici social. 
••  Les línies 111 i 116 donen servei a 2 llocs de la ciutat, Tibidabo i Parc Güell, que sí disposen 

d’altres alternatives d’accés en transport públic, a banda de disposar el barri de la Salut 
d’accessos amb escales mecàniques a diferents indrets del barri. 

••  Que un cop més es prioritza abans la comoditat dels visitants de Barcelona que la dels seus 
ciutadans, tal com feia el govern anterior de la ciutat. 

••  Que s’afavoreix l’util·lització del transport privat davant del públic. 
 
Per això li recordem, tal com consta al dossier que varem lliurar al Sr. Gerent del Districte en la 
darrera reunió de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, que: 
 

••  Encara no hem rebut resposta a la nostra demanda. 
••  A la part alta de Sant Genís no existeix cap altra alternativa d’accés en transport públic. 
••  El nostre barri, com bé sabeu, té fortes pendents i cap mitjà mecànic per accedir-hi. 
••  El nostre barri, té el segon índex d’edat més alt de tota la ciutat. 
••  Condemnem a un important nombre d’habitants del barri a no poder sortir de casa seva els 

diumenges i festius, ja que un gran part de la nostra gent gran no disposa de mitja privat de 
transport. 

••  La considerem una decisió arbitrària, havent d’altres solucions que de ben segur no afecten a 
la ciutadania. 
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Es per això que us recordem la demanda d’ampliació de servei fins les 23:00 hores i que feu mans i 
mànigues per tornar a tenir servei els diumenges i festius del bus 112. 
 
També us informem que lluitarem al davant dels veïns del barri de Sant Genís, fins on calgui, per 
una reivindicació i un dret fonamental, com és el de la mobilitat. Ja no assumirem més greuges 
comparatius amb la resta dels ciutadans de Barcelona. 
 
Lliurarem còpia d’aquest escrit i del dossier elaborat per nosaltres a tots els grups municipals, a la 
FAVB, a la síndica de greuges de la ciutat de Barcelona i als mitjans de comunicació. 
 
Ben cordialment. 
 
 
 
 
Sacramento Burgos 
Presidenta 
A. VV. de Sant Genís dels Agudells 
 


