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La línia 191 amplia el recorregut per millorar el servei a Can
Baró
A partir de dilluns, aquesta línia de proximitat incorpora nou noves parades al
districte d'Horta - Guinardó
A partir de dilluns, 18 de febrer, la línia circular 191 de la xarxa d’autobusos de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) ampliarà el recorregut fins al barri de Can Baró, al
districte d’Horta - Guinardó de la ciutat de Barcelona.
La línia de proximitat 191, que ara realitza un circuit de circumval·lació entre la plaça
Congrés i l’Hospital de Sant Pau, a partir de dilluns ampliarà el recorregut pel Baix Guinardó,
des del carrer Mas Casanovas, a la part alta del recinte modernista de Sant Pau. Així, la línia
connectarà el barri del Guinardó amb els del Baix Guinardó i Can Baró passant per diversos
equipaments com ara centres d’atenció primària, centres d’estudis i la seu del districte. En
total són nou noves parades que se sumen a les 16 ja existents a la línia. Així, a partir de
dilluns, la línia durà el frontal “Pl. Congrés - Can Baró”.
Ampliació de recorregut de la línia 191

La línia 191 de bus funciona els set dies de la setmana, de 5.15 a 22.30 h els feiners, amb
una freqüència de pas de 12-15 minuts, i els caps de setmana i festius circula amb horaris
fixos que es poden consultar a les parades, al web de TMB i a través de la TMB App.
Per a més informació es pot consultar l’avís a la secció d’estat del servei del web de TMB.
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