COMUNICAT DE PREMSA

Actualització de la informació sobre l’oferta de serveis de transport públic
durant el període de vacances

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
•

La recuperació de l’activitat de la terminal T2 de l’aeroport compta amb l’oferta de serveis
de transport públic habitual

•

El servei ferroviari de metro, FGC i TRAM finalitzarà a mitjanit tots els divendres, dissabtes
i vigílies de festiu, durant el període estival i fins al restabliment de les activitats d’oci
nocturn

•

Com cada any s’aprofita el període de vacances per fer diverses obres de manteniment i
millora, oferint serveis alternatius i reforços d’altres línies

A partir d’avui divendres 24 de juliol coincidint amb la recuperació de l’activitat de la terminal T2
s’ofereix la totalitat dels serveis de transport públic que són habituals a l’aeroport de Barcelona - El
Prat de Llobregat. Es poden consultar les diverses línies de transport d’accés a les terminals a
https://www.atm.cat/web/ca/arribar-aeroport.php
Pel que fa a l’oferta de nits dels caps de setmana, a partir d’avui i tots els divendres, dissabtes i
vigílies de festiu, el servei ferroviari finalitzarà a les 24h, limitació que ja es va aplicar el passat
dissabte coincidint amb les recomanacions d’evitar les activitats d’oci nocturn a l’àrea
metropolitana. Així mateix la xarxa d’autobusos nocturns dels caps de setmana oferirà el 50% dels
serveis que són habituals, tant a la xarxa metropolitana NITBUS gestionada per l’AMB com a la xarxa
interurbana gestionada per la Generalitat de Catalunya. Aquesta limitació de l’oferta a les nits e
divendres, dissabtes i vigílies de festius es preveu que es mantingui durant el mes d’agost i fins que
el restabliment de les activitats d’oci nocturn justifiqui un canvi.
Pel que fa a les alteracions de servei, com ja és habitual en el mes d’agost es concentren les obres de
manteniment i millora de la xarxa, en un període en què la incidència per als usuaris es minimitza.
Així els operadors han comunicat ja a través dels seus canals habituals les alteracions dels serveis, i
les alternatives disponibles. A mode de resum:
Metro TMB
- L1: servei alternatiu entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia
- L4: servei alternatiu entre La Pau i Selva de Mar
Rodalies de Catalunya
- R1, R2 i R4: importants afectacions per les obres que Adif executa a diferents punts de la xarxa
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
- reducció del nombre d’andanes operatives a l’estació de Plaça Catalunya per millores, sense
alteracions en el servei previst
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Tanmateix, a banda de les línies afectades per obres, la xarxa ofereix els serveis habituals durant el
mes d’agost, d’acord amb la demanda estival de les línies. Tota la informació dels horaris i les
afectacions dels serveis s’ofereix a través webs i xarxes socials dels operadors.

L’ATM recorda que és obligatori dur la mascareta a la xarxa de transport públic. Les recomanacions
generals de seguretat es poden consultar al web de l’ATM.
Barcelona, 24 de juliol de 2020
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