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COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT GENÍS DELS AGUDELLS 
 
 
Davant la supressió els festius del servei de bus de barri de la ciutat i en especial de la línia 112 (el 
primer de Barcelona), a partir de diumenge 15 de gener, l’A. VV. de Sant Genís dels Agudells 
manifesta que: 
 

 No consentirem que suprimeixin el servei del bus 112 els festius. Les condicions 
orogràfiques del nostre barri i l’absoluta manca de mitjans mecànics per salvar els forts 
pendents que tenim a la part alta del nostre barri i l’absència d’alternatives en transport 
públic, ens empenyen a lluitar i mobilitzar-nos contra un nou menyspreu del govern de la 
ciutat i de TMB cap als veïns de Sant Genís en particular i de la resta d’habitants dels barris 
de muntanya de Barcelona. 

 
 Denunciem que no s’han estudiat d’altres possibilitats, a banda de la mera supressió del 

servei, disfressada d’ajust per la mateixa TMB. 
 

 Que es fals –al menys en el nostre cas- que la finalitat dels busos de barri fos la d’apropar a la 
ciutadania als equipaments municipals, i que com aquests estan tancats els festius, el seu 
servei no té sentit. 

 
 Denunciem que l’abusiu augment de les tarifes no pot anar acompanyat d’una reducció del 

servei, i més quan altres dels nostres tributs ja serveixen per subvencionar al transport públic. 
I aquesta reducció i pèrdua de qualitat del nostre transport públic que a la llarga, de ben 
segur, anirà repercutint a la resta del transport públic de la ciutat, perjudicant a tots els 
barcelonins. 

 
 Que aquesta es una mesura imposada i totalment arbitrària, que s’aixopluga únicament en 

l’aspecte econòmic, deixant de banda la finalitat social del transport públic i de respecte al 
medi ambient, i que condemna a veïns nostres a no poder sortir de casa els festius. 

 
Demanem el recolzament d’altres entitats i associacions de la ciutat per revertir aquesta situació. 
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