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Afectacions al servei d'autobús per la creació d'itineraris
segurs a Barcelona a partir d'aquest cap de setmana
Els desviaments i limitacions de recorregut afectaran 35 línies de bus i la línia
150 no circularà pels talls de trànsit, tots els dissabtes, diumenges i festius
Amb l’objectiu d’ampliar l’espai públic de la ciutat per garantir l’acompliment de les mesures
de seguretat al carrer durant les fases progressives de desescalada de la crisi de la Covid19, a partir d’aquest cap de setmana, l’Ajuntament de Barcelona crea un seguit d’itineraris
segurs per als vianants. Seran set grans àmbits oberts a la ciutadania, restringits a la
circulació de vehicles, que facilitaran la represa de l’ús de l’espai públic per al passeig, les
activitats d’oci i la pràctica esportiva, tot garantint el compliment de les mesures i distàncies
de seguretat que dicten les autoritats.
A partir d’aquest cap de setmana del 23 i 24 de maig s’amplien els talls temporals de trànsit
en vies principals de la ciutat per on transcorren línies d’autobús, que experimentaran
desviaments o limitacions de recorregut. Així, des de dissabte a les 9 del matí fins al
diumenge a les 21 hores, quedarà restringida la circulació del trànsit rodat per la muntanya
de Montjuïc, la Via Laietana, l’avinguda Litoral, el carrer Gran de Gràcia i els eixos Creu
Coberta-Sants, Pi i Margall-passeig de Sant Joan i Fabra i Puig-Onze de Setembre.
La restricció viària farà que 35 línies d’autobús modifiquin el seu recorregut entre les 9 i les
21 hores dels dissabtes, diumenges i dies festius, començant aquest cap de setmana i fins a
finals de juny. La mesura deixarà sense servei la línia 150 (Pl. Espanya - Castell de
Montjuïc) per la limitació total del trànsit a la muntanya. El detall de les línies afectades és el
següent: D20, D40, D50, H2, H6, H8, H10, V5, V15, V17, V19, V23, V27, V29, V31, 6, 11,
13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 47, 52, 55, 82, 114, 120, 122, 125, 126, 133 i 150.
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