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Barcelona, 26 de gener de 2012 
 
 
 
Benvolguts senyors. 
 
Ens adrecem a vostès des de l'Associació de Veïns de Sant Genís dels Agudells, davant del que 
considerem una decisió totalment arbitrària i un greuge comparatiu per part dels responsables de 
TMB i de l’ATM. 
 
Han rebut queixes dels nostres veïns referents a la supressió dels servei del bus 112 els festius. A la 
seva resposta a les queixes argumenten -en un llenguatge força “entenedor”- que aquest “ajust”, 
(vostès ho anomenen així a la seva nota de premsa del proppassat 19 de desembre, i nosaltres ho 
anomenen senzillament supressió), es degut a una sèrie de raons, després de la seva anàlisi prèvia de 
diferents variables: 
 
La criticitat del servei que presta cada una de les línies, l’afluència de passatge, la coincidència o 
no amb altres mitjans de transport públics. 
 
Davant d’això, considerem que: 
 

11..  La criticitat del servei s’hauria d’haver estudiat juntament amb els clients, en aquest cas els 
usuaris, o en el seu defecte els seus representants, per estudiar d’altres possibles solucions. 
Probablement el que ha pres aquesta arbitrària decisió no ha estat mai a Sant Genís dels 
Agudells, fent el recorregut del bus 112. 

 
22..  Nosaltres som usuaris del bus 112, i per tant coneixem abastament la seva afluència de 

passatge, hem de suposar que vostès també. I diem suposem, perquè no hi ha manera que 
reforcin la línia a les hores de més afluència de passatgers, el que provoca que els usuaris 
viatgin com a xais camí de l’escorxador, per un recorregut ple de revolts i pendents que 
s’afegeixen a la incomoditat i perillositat del viatge. Per les validacions, suposem que veuran, 
que una gran part dels usuaris ho fan amb la T-4, o amb altres abonaments amb tarifació 
social, pel que es evident el perfil de l’usuari. Doncs bé, tots aquests usuaris gràcies a vostès, 
ara no tenen servei de transport públic els festius. No volem pensar que la suposada manca de 
rendibilitat sigui per aquest motiu. 

 
33..  En quant a la coincidència amb altres mitjans de transport públic, el seu argument no se sosté 

per enlloc, els hi demanem que facin un cop d’ull al seu propi plànol de la xarxa de bus i ens 
diguin quines línies coincideixen a la part alta del nostre barri. Els hi preguem que ens 
disculpin si es refereixen al Tibibus, les línies T2A i T2B del grup Sarbus, però es que no 
tenen cap parada a l’alçada de la benzinera de l’Arrabassada, perquè senyors per si no ho 
sabeu, la part habitada del nostre barri arriba just fins allí. 
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Recalquem que absolutament tots els seus arguments son única i exclusivament de caire 
econòmic, deixant de banda l’aspecte social i vertebrador del transport públic i de respecte al medi 
ambient, aspectes que vostès sí que tenen en compte alhora de redactar amb gran pompa els seus 
informes anuals, (veure informe anual 2009 de TMB en els seus apartats: 1.2 Missió, Visió i Valors 
de TMB, 1.4. Diàleg amb els Grups d’Interès i 2.6 Diàleg proper amb els usuaris). 
 
Per acabar els hi volem recomanar que amb el plànol de la ciutat alhora d’eliminar línies, en podrien 
utilitzar també un de topogràfic per poder fer-se una idea dels desnivells que tenim al nostre barri i a 
d’altres barris de muntanya de la ciutat. 
 
Els hi demanem que ens facin arribar a la nostra associació una copia de l’estudi realitzat sobre el 
bus 112, si aquest no està subjecte a cap mena de “cripticitat”. 
 
Per altra banda, els informem que seguirem lluitant amb els nostres veïns fins recuperar el servei del 
bus 112 els festius. 
 
Restem a la seva resposta, (desitgem que aquest cop sí). 
 
Cordialment. 
 
 
Xavier Civit 
Vicepresident del Consell de Barri. 
Secretaria i Comunicació. 
A.VV. Sant Genís dels Agudells. 
 
 
 
D’aquest escrit en lliurarem una copia a l’alcalde de la ciutat, a tots els grups municipals, síndica de 
greuges de la ciutat i als mitjans de comunicació. 


