NOTA DE PREMSA
FUNCIONAMENT DEL TRANSPORT PÚBLIC DIA 20 DE JUNY
- Situació a les 20 hores -

El grau de compliment dels serveis mínims del transport públic col·lectiu durant el dia
d’avui ha estat el següent:
1. Transports Metropolitans de Barcelona: El Metro i els Autobusos de Barcelona
han complert els serveis mínims sense cap incidència en el període de 6 a 9 del
matí i de 17 a 20 hores. El Metro allarga el servei 1 hora més per petició dels
sindicats, així com les línies 9, 24, 25, 38, 62, 63, 65, 109 i 157.
2. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Durant l’horari de funcionament del
serveis mínims del matí s’han produït diversos incidents a conseqüència de
piquets, a algunes estacions com són Catalunya i Martorell, que han provocat
retards en les línies; havent-se normalitzat en el moment que ha fet presència la
força pública. El servei de transport d’aquesta tarda s’ha donat sense cap tipus
d’incidència.
3. Rodalies Renfe: A primera hora del matí s’han produït una sèrie de problemes
amb el compliment dels serveis mínims amb incidències en algunes línies que han
provocat retards considerables havent-se normalitzat en el moment que ha fet
presència la força pública. Durant la resta del dia i fins a les 20 hores els serveis
mínims han funcionat amb normalitat.
4. Altres autobusos: Algunes empreses han donat els servis mínims amb normalitat,
a altres hi ha hagut una sèrie d’incidents. Cal indicar com incidents importants,
l’actuació de piquets a Sant Boi de Llobregat que han trencat un vidre de darrera a
un autobús de Mohn, a la Plaça Espanya de Barcelona que han trencat la lluna a
un autobús de l’empresa Cintoi Bus i a la Plaça de Sants que han impossibilitat la
sortida dels autobusos d’Hispano Igualadina. Aquestes empreses han retirat els
seus autobusos i no han donat els serveis mínims al matí per tal d’assegurar la
integritat física dels seus empleats i dels usuaris. El serveis mínims de la tarda
s’han donat amb tota normalitat amb l’excepció de les empreses Cintoi Bus i
Hispano Igualadina que no han donat servei.
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