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23 de febrer del 2022

Afectacions en línies d'autobús per la celebració del
Carnaval als barris de Barcelona i àrea metropolitana
TMB recomana utilitzar el metro com a alternativa aquest dissabte
Amb motiu de la celebració de les rues de Carnaval a la majoria de barris de la ciutat de
Barcelona i als municipis de l’àrea metropolitana aquest dissabte, 26 de febrer, Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del metro per desplaçar-se als diferents
punts on tindran lloc les activitats programades.
Les múltiples desfilades i celebracions de Carnestoltes a la ciutat i municipis restringiran el
trànsit dels vehicles privats i afectaran diverses línies d’autobús de TMB, que modificaran o
limitaran el recorregut dissabte entre les 15 i les 22 hores, aproximadament.
Més de cinquanta línies d’autobús de TMB poden patir afectacions. Són les següents: D40,
D50, H2, H6, H8, H10, H14, H16, V5, V7, V9, V11, V17, V19, V25, V27, V29, V31, V33, 11,
13, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 55, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 76, 78, 91, 94, 95, 96, 114, 120,
121, 122, 126, 127, 129, 132, 136, 141, 155, 157, 192 i la ruta blava del Barcelona Bus
Turístic.
Dissabte al matí també hi haurà afectacions de 9 a 14 hores en vint-i-sis línies de bus de
TMB, amb motiu de les rues de Carnestoltes programades en diversos barris. Són les
següents: D40, H2, H4, H6, H8, H10, H12, V9, V21, V27, V29, V31, 11, 19, 33, 34, 67, 68,
79, 117, 118, 119, 126, 133, 141 i 191.
És per això que el metro serà el transport idoni per facilitar la mobilitat dels ciutadans aquest
dissabte. Cal destacar que, des de la recent reobertura de l’oci nocturn, el servei de metro
torna a funcionar els dissabtes durant tota la nit de forma ininterrompuda.
Per a més informació es podrà consultar l’avís corresponent a la secció d’estat del servei del
web de TMB.
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