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Afectacions a les línies d'autobús per la Festa de la
Bicicleta Barcelona 2022
TMB recomana el metro com a alternativa aquest diumenge al matí i al migdia
Amb motiu de les diferents activitats que programa la Festa de la Bicicleta Barcelona
2022, que tindrà lloc diumenge, 19 de juny, un bon nombre de línies d’autobús podrien
veure alterat o limitat el seu recorregut. Per aquesta raó, Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) recomana el metro en aquells desplaçaments a l’entorn dels llocs per on
transcorrerà la pedalada popular, una de les principals activitats de la festa.
El recorregut en bicicleta sortirà a les 10 hores i afectarà tot el trànsit de superfície per
on es desenvolupi entre les 7 i les 12:30 hores del migdia, aproximadament. TMB
adoptarà les mesures i desviaments necessaris en funció dels llocs per on vagi passant la
bicicletada popular per mantenir el servei de bus amb la màxima regularitat possible.
La ruta ciclista sortirà del carrer Aragó amb passeig de Sant Joan i passarà pels carrers
d'Aragó, Tarragona, plaça d'Espanya, avinguda del Paral·lel, carrer de Floridablanca, ronda
de Sant Antoni, plaça Universitat, carrer de Pelai, plaça de Catalunya, carrer de Fontanella,
plaça d'Urquinaona, carrer de Trafalgar, passeig de Lluís Companys, carrer Comerç, passeig
de Picasso i de Pujades, carrers de la Marina, de Llull, de Badajoz, de Pujades, dels
Almogàvers, de Roger de Flor, avinguda de Vilanova i finalitzarà al passeig de Lluís
Companys, on continuarà la celebració de la Festa de la Bicicleta amb diverses activitats.
En total, els desviaments afectaran 39 línies de bus que tenen una part de l’itinerari a la
zona afectada: D20, D40, D50, H12, H14, H16, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21,
V23, V27, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 109, 120, 136, 141 i les
rutes Vermella i Blava del Barcelona Bus Turístic.
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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