COMUNICAT DE PREMSA
El transport públic modifica el seu servei en una Mercè 2020 amb menys
activitats al carrer
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Dijous, festa a Barcelona i a altres municipis metropolitans, l’oferta diürna de serveis es
redueix en alguns casos a la de dissabtes o festius
El servei nocturn no s’allargarà, i metro, FGC i Tram funcionaran fins la mitjanit, en no
haver-hi esdeveniments nocturns

La xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona varia el seu servei amb motiu de les Festes de la
Mercè 2020, tot i que amb un dispositiu més reduït a causa de les restriccions d’aforaments i horaris
provocades per la covid-19.
Totes les activitats programades per la Mercè seran en horari diürn, entre les 11 i les 22h. En aquest
sentit, no es modificarà l’horari actual, i metro, Ferrocarrils de la Generalitat i Tram seguiran
finalitzant el seu servei a mitjanit. Tampoc hi haurà modificacions amb motiu del Piromusical, un dels
actes habitualment més multitudinaris: es realitzarà diumenge 27, en un format descentralitzat i
sense presència de públic, que podrà seguir-se des de casa.
Modificacions en el servei el dijous 24
El dia de la Mercè la xarxa de transport públic de l’àrea de Barcelona veurà modificada
majoritàriament la seva oferta, responent a un dia festiu amb pocs actes públics convocats.
Tanmateix, TMB ha previst un reforç de l’atenció al públic, la seguretat i la neteja durant
determinades hores del dia en aquelles línies i estacions de la xarxa de metro més properes als
escenaris dels actes programats per la festa.
FGC realitzarà el mateix servei que un feiner del mes d’agost a les línies Barcelona – Vallès, mentre
que mantindrà l’oferta de dia feiner a les línies Llobregat – Anoia.
Rodalies de Catalunya – Renfe oferirà servei de dia festiu a totes les línies de rodalia de Barcelona,
mentre que les línies regionals seguiran realitzant el mateix servei que un dia feiner.
En el cas de Tram, el Trambaix oferirà el mateix servei que un dissabte i el Trambesòs oferirà el
servei de dia festiu.
Finalment, les línies d’autobús de l’Àrea Metropolitana es veuran afectades en menor o major grau
depenent de la línia. Poden consultar-se totes les afectacions aquí.
Pel que fa als serveis interurbans, amb caràcter general la major part dels serveis Exprés.cat
mantenen la seva oferta de dia feiner amb algun petit ajust que es pot consultar a la web de cada
operador.
Reforç de la línia 150 de bus a Montjuïc
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Els dies 24, 25 i 26 de setembre es realitzaran al Castell de Montjuïc activitats del MAC Festival. Per
tal de reforçar l’oferta de la línia que hi dona servei, la 150, TMB incrementarà el nombre de cotxes
articulats per oferir un interval de pas d’uns cinc minuts, entre les 11’30 i les 21h.
Consulteu els horaris i alteracions a les pàgines web dels operadors de transport públic i les seves
xarxes socials.
L’ATM recorda que cal evitar aglomeracions i és imprescindible fer ús adequat de la mascareta i
seguir les indicacions de seguretat.
Barcelona, 23 de setembre del 2020
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