Comunicat de premsa

Transport públic ininterromput durant
les Festes de la Mercè 2017


L’Autoritat del Transport Metropolità recomana l’ús del transport
públic com a millor opció per desplaçar-se per la ciutat de
Barcelona durant les Festes de la Mercè



Els operadors TMB, FGC i TRAM prestaran un servei
ininterromput des del matí de divendres fins a la nit de dilluns

Per facilitar la mobilitat a les persones que vulguin desplaçar-se als diversos
punts de la ciutat on hi ha activitats programades els operadors de la xarxa de
transport públic integrada TMB, FGC i TRAM reforcen els seus serveis.
El servei de metro funcionarà les nits del divendres 22, dissabte 23 i diumenge
24 de setembre. S’ofereix un servei sense interrupcions des de les 5.00 h de la
matinada de divendres 22 de setembre fins a les 24.00 h de la nit del dilluns 25
de setembre (festiu local).
Pel que fa al servei d’FGC, a la línia Barcelona-Vallès (L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo
i L12 Reina Elisenda), i a la línia Llobregat-Anoia (L8 Molí Nou - Ciutat
Cooperativa) circularan també ininterrompudament les nits del 22, 23 i 24 de
setembre amb una freqüència de pas de 20 minuts.
Igualment les línies T2, T3, T4 i T5 del tramvia, oferiran servei ininterromput des
de les 5.00 h de la matinada de divendres 22 de setembre fins a les 24.00 h de
dilluns 25 de setembre.
Per al Piromusical, l’acte més multitudinari de dilluns 25 de setembre, s’ha previst
un reforç especial a les línies L1 i L3 de metro i a la línia L8 d’FGC (estació
Espanya).
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També per a les activitats programades al Castell de Montjuïc s’ha previst un
reforç especial del servei d’autobusos els dies 23, 24 i 25 de setembre que oferirà
un interval de pas d’aproximadament 5 minuts entre les 10.30 h i les 22.00 h a la
línia 150 (Plaça d’Espanya-Castell de Montjuïc).
Bona festa!

Barcelona, 22 de setembre del 2017
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