Gabinet de Premsa
Nota informativa

31 d’octubre del 2019

Línies d’autobusos afectades per la Cursa de l'Amistat
2019
TMB recomana l'ús del metro com a alternativa divendres dia 1 al matí
Amb motiu de la celebració de la 39a edició de la Cursa de l’Amistat 2019, que tindrà lloc
aquest divendres, 1 de novembre, diverses línies d’autobús podrien veure alterat o limitat el
seu recorregut. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana
l’ús del metro en aquells desplaçaments a prop dels llocs per on transcorrerà la competició.
La cursa, de 16 quilòmetres, sortirà a les 8 del matí i afectarà tot el trànsit de superfície per
tot el seu recorregut, entre Montjuïc i el Tibidabo, entre les 8 i les 11 hores, aproximadament.
La prova sortirà del Castell de Montjuïc i seguirà pel passeig del Migdia, avinguda Miramar,
av. de l’Estadi, av. Francesc Ferrer i Guàrdia, av. Rius i Taulet, carrer Lleida, Tamarit,
Entença, Déu i Mata, av. Sarrià, pg. Joan Bosco, carrer Major de Sarrià, av. Vallvidrera,
carretera de Sarrià a Vallvidrera, carrer Alberes, ctra. Vallvidrera al Tibidabo, fins a arribar a
la plaça del Tibidabo, on finalitzarà el circuit. TMB adoptarà les mesures necessàries per
desviar els vehicles en funció dels llocs per on vagi passant la cursa.
En total, els desviaments afectaran 26 línies de bus que fan part del seu itinerari per la zona
afectada. Són les següents: D20, D40, H2, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V7, V9, 6, 13, 27,
34, 52, 54, 55, 59, 68, 78, 109, 111, 125, 130 i 150.
Per a més informació es pot consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del
web de TMB.
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