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Creació de la nova línia 135, l'autobús del barri de Montbau
A partir de dilluns comença a circular la nova línia de proximitat que enllaçarà
Montbau i la part alta de la Vall d'Hebron al districte d'Horta - Guinardó
A partir de dilluns, 6 de maig, comença a prestar servei la nova línia 135 de Bus del Barri
de la xarxa d’autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) al barri de
Montbau, al districte d’Horta - Guinardó de la ciutat de Barcelona.
Així, la nova línia de proximitat connectarà diferents equipaments sanitaris, educatius,
esportius i cívics del barri de Montbau amb altres de l’àmbit de Sant Genís dels Agudells i de
la part alta del barri de la Vall d’Hebron. També enllaçarà amb els transports d’alta capacitat
ja existents a Montbau (metro L3) i a la Vall d’Hebron (metro L3 i L5, línies H4, V17 i V21 de
la nova xarxa de bus).
En total la línia farà un recorregut circular de 6,7 quilòmetres i tindrà 25 parades. La zona per
on circularà la línia està marcada per una forta inclinació, cosa que ha condicionat el disseny
del trajecte i la ubicació de les parades, amb la finalitat de donar la millor cobertura i la
màxima accessibilitat.
Recorregut de la nova línia 135
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El Bus del Barri de Montbau funcionarà els set dies de la setmana, de 7 a 21 h els feiners,
de 8 a 21 h dissabtes i de 9 a 21 h diumenges i festius, amb una freqüència de pas de 45
minuts, aproximadament. Els horaris fixos es poden consultar a les parades, al web de TMB
i a través de l’aplicació mòbil TMB App.
Per a més detalls es pot consultar l’avís a la secció corresponent del web de TMB.
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