
Presentació de l’autobús restaurat de la marca 
Volvo B10M per part del grup Baixbus.

Vehicle històric que ara esdevé patrimoni 
industrial de Catalunya a la comarca del Baix 
Llobregat.

Gavà, 29 de maig de 2013



Des de l’any 1991 comunicant el Baix Llobregat amb Barcelona

La recuperació d’aquest autobús té per objectiu la preservació i
manteniment d’un vehicle històric representatiu del transport públic, que 
ara ja forma part activa del patrimoni industrial català.

1991 2013



El Volvo es converteix, amb la 
seva restauració, en un vehicle 
destinat de forma exclusiva a 
projectes educatius, 
pedagògics, lúdics i culturals de 
promoció del transport, i sense 
ànim de lucre.

La seva transformació li atorga un nou servei en el marc de noves 
activitats que el grup Baixbus pretén desenvolupar, totes elles de caire 
divulgatiu, promotores de l’ús del transport públic i de coneixement de 
la nostra mobilitat



L'autobús 131 té una longitud de 12 
metres i  porta recorreguts 1.300.000 
quilòmetres. És l'últim d'un conjunt de 
13 vehicles (119 a 131) adquirits per 
l'empresa Mohn, SL i posats en servei 
entre 1987 i 1992. 

Disposa d'un motor diesel de 6 
cilindres i 9.600 cm3, amb una 
potència de 201 kW. La seva tara és 
de 10.850 kg i el seu pes màxim 
autoritzat de 18.000 kg. 

Té un total de 41 seients, inclòs el del 
conductor, i està autoritzat a portar 
fins a 61 viatgers dempeus.



El 131 ja va sortir de fàbrica amb els colors que va mantenir durant tota 
la seva vida i que, un cop restaurat, continua lluint. Aquests corresponen 
a la imatge que l'antiga Entitat Metropolitana del Transport va adoptar 
per a la flota de la seva titularitat poc després de la seva creació en 1987.

El seu bastidor és de la 
marca sueca Volvo, model 
B10M, i va ser carrossat a 
Saragossa per l'empresa 
Hispano Carrocera, S.A. tot 
adoptant un model que va 
tenir una certa difusió en 
aquella època entre diversos 
operadors de serveis 
urbans.



Tot i que el 131 es va acabar de construir a finals de 1991, no va ser 
matriculat fins el gener de l'any següent com B-5230-MX. 

Immediatament va ser destinat als serveis que ja aleshores prestava 
Mohn, SL tot connectant Barcelona amb Viladecans i Gavà. Quan, poc 
després, l'empresa va passar a explotar els serveis a Castelldefels, el 
131 va se assignat també a aquests en funció de les necessitats.



La restauració de l'autobús 131 s'ha fet íntegrament amb personal i 
mitjans propis del grup Baixbus, i concretament a la seva cotxera de 
Santa Eulàlia, a l'Hospitalet de Llobregat. 

S'ha intentat respectar al màxim el seu estat original, tant interior com 
exterior. Això s'ha aconseguit de manera gairebé total, en bona part 
gràcies al fet que mai no va experimentar reformes d'importància al 
llarg de la seva vida, però especialment pel gran interès i 
professionalitat mostrats per les persones que s'hi han dedicat.



La sèrie es va anar donant de baixa progressivament a partir de 2001. 
En concret, el 131 va fer el seu darrer viatge comercial l'any 2006. Ja 
havia arribat al final d'una llarga vida i, a més, el seu pis alt no permetia 
complir les exigències vigents en matèria d'accessibilitat per als mitjans 
de transport públic. 

En aquell moment, a causa del seu interès, Baixbus va decidir no
vendre'l ni desballestar-lo, sinó conservar-lo com part de la seva història 
a l'espera que en un futur pogués ser restaurat.



Baixbus contribueix amb aquesta restauració a ampliar el parc 
d’autobusos antics de Catalunya, tenint en compte que les empreses 
integrants del grup, Mohn, SL, Oliveras, SL i Rosanbus, SL, formen 
part de la història catalana del transport públic de viatgers.

Després de la restauració del Volvo, Baixbus té prevista la recuperació 
de tres autobusos més, que també són peces exclusives del nostre
patrimoni industrial:

Pegaso 6420, de l’any 1989, pertanyent a Rosanbus, SL

Neoplan N-4016, de l’any 1992, pertanyent a Oliveras, SL: aquest 
vehicle va formar part de la flota que es va fer servir amb motiu dels 
Jocs Paralímpics de Barcelona 92, i va ser el primer autobús de pis 
baix adaptat que va arribar a la ciutat de Barcelona.

Pegaso 6035-A, de l’any 1968, pertanyent a Mohn, SL, que va circular 
els seus últims anys a TMB i va connectar Cerdanyola amb el Campus 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)



El Volvo restaurat del grup Baixbus participarà els propers dies 1 i 
2 de juny al 4rt Ral�li d’Autobusos Clàssics Barcelona-Caldes de 
Montbui, organitzat de forma conjunta per l’empresa Sagalés, SA, 
la Fundació TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) i 
l’Associació per a la Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA)


