
La línia B5 CREIX: 
NOUS AUTOBUSOS

B5 BADALONA
(ESTACIÓ RODALIES - HOSPITAL ESPERIT SANT)

atclient@tusgsal.es
www.tusgsal.cat

93 395 31 11
Camí de Can Ruti s/n, 08916 Badalona
Consultes i recuperació d’objectes extraviats a l’autobús.

OBJECTES PERDUTS

901 51 11 51
Informació, reclamacions, incidències, suggeriments, etc.

TELÈFON D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ

CENTRE D’ATENCIÓ PRESENCIAL

Pl. Joan Miró, 3, 08912 Badalona
Gestions, obtenció de guies, fullets, etc.

Tota la informació, al teu abast

I si vols saber quan 
passarà el teu bus...

Si vols saber com anar d’un lloc a un altre, consultar 
horaris o recorreguts o veure les combinacions de 
transport públic que pots utilitzar, entra a la web 
www.tusgsal.cat. 

APLICACIÓ D’ANDROID A

Descarrega’t l’aplicació 
AMBtempsbus i sabràs quan 
arriben a la parada tots els 
autobusos metropolitans:

• 20 MUNICIPIS
• TOTES LES LÍNIES
• SERVEI DIÜRN I NOCTURN

www.amb.cat/mobilitat

Recorregut de la línia B5: zones amb canvis de recorregut



La línia B5 creix per a tu.
Amb més de 2.000 viatgers diaris, la B5 s’ha 
quedat petita. Per això, a partir del dia 1 de 
desembre, 6 nous vehicles de 10 metres substituiran 
els vehicles micro actuals per a ampliar la seva 
capacitat, mantenint els mateixos horaris.

6 NOUS AUTOBUSOS: 
MÉS CAPACITAT
Els nous autobusos són vehicles de 10 metres, 
i substituiran els actuals vehicles micro, 
incrementant la capacitat de cada trajecte a 63 
viatgers, a més d’un espai per a cadira de rodes.

Tots ells compleixen la normativa Euro VI 
d’emisions i disposen de rampa elèctrica.

AUTOBUSOS MÉS LLARGS: 
PETITS CANVIS EN EL RECORREGUT
La incorporació d’aquests nous vehicles - més llargs 
que els anteriors - obliga a retocar lleugerament el 
recorregut.

SENTIT ESTACIÓ RODALIES - HOSPITAL ESPERIT SANT: 
CARRER ESCULTOR M. HUGUÉ

En lloc de de girar pel carrer de l’Escultor Manolo 
Hugué, l’autobús seguirà per l’avinguda de 
Catalunya fins a Salvador Espriu, on recupera el 
recorregut habitual a Marià Benlliure. La parada 
d’Escultor M. Hugué es trasllada a l’avinguda de 
Catalunya, més a prop de l’escola i a només 65m. 
de l’antiga.

SENTIT HOSPITAL ESPERIT SANT - ESTACIÓ RODALIES: 
CARRER ESCULTOR SALCILLO

El nou recorregut evita el gir pel carrer Escultor 
Salcillo, continuant per Pere Martell fins a 
l’avinguda Salvador Espriu, i recuperar el recorregut  
a l’avinguda Catalunya. 

La parada del carrer Escultor Salcillo es trasllada al 
carrer de Pere Martell (90m.) i la d’Escultor Llimona 
a l’avinguda de Catalunya (50m.), més a prop de 
l’escola.

Aquest petit canvi permet afegir dues parades al 
recorregut: una al carrer de Pere Martell (on també 
s’atura la B29) i una altra a l’avinguda de Salvador 
Espriu (B24 i B29)

SENTIT HOSPITAL ESPERIT SANT - ESTACIÓ RODALIES: 
CARRER PORVENIR

Ara la B5 t’acosta a la parada de metro de Badalona-
Pompeu Fabra (L2), ja que el nou recorregut segueix 
per Ventura Gassol (enlloc de girar per Rosella), baixa 
per l’avinguda de Coll i Pujol, fins al carrer de Sant 
Ramon per enllaçar amb el recorregut actual al carrer 
de Baldomer Solà.

La parada del carrer de la República Portuguesa 
queda substituïda per la del carrer Baldomer Solà/
Latrilla, alhora que s’afegeixen dues parades més 
que enllacen amb la línia B1, una a l’avinguda Coll 
i Pujol i l’altra al carrer Sant Ramon.
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