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Transport públic durant les Festes de
la Mercè 2019
 L’Autoritat del Transport Metropolità recomana l’ús del transport públic com
a millor opció per desplaçar-se per la ciutat de Barcelona i l’àrea
metropolitana durant les Festes de la Mercè
 TMB, FGC, TRAM, Rodalies de Catalunya i la xarxa de bus nocturn (Nitbus i
TPCNit) amplien el servei per facilitar la mobilitat als esdeveniments repartits
per diversos punts de la ciutat

Barcelona celebra els propers dies les Festes de la Mercè i centenars de milers de persones es
desplaçaran dia i nit per apropar-se als actes repartits per tota la ciutat. Per adaptar la xarxa
integrada de transport públic a l’increment d’aquesta data assenyalada, els operadors TMB,
FGC, TRAM, Rodalies de Catalunya i els autobusos nocturns reforcen els seus serveis durant les
festes.

TMB
El metro funcionarà sense interrupció les nits de divendres 20, dissabte 21 i dilluns 23 de
setembre. Així, els trens circularan des de les 5 de la matinada del divendres 20 de setembre
fins a les 12 de la nit del diumenge 22. El metro tornarà a donar servei ininterromput la nit de
dilluns 23 (entre les 5 del matí de dilluns i les 12 de la nit de dimarts 24). D’altra banda, s’ha
previst un reforç de les línies 1 i 3 de metro amb motiu del Piromusical, que tindrà lloc el
dimarts 24 a les 22h.

Pel que fa al servei d’autobusos, gairebé una vintena de línies de bus de TMB es reforçaran
amb cotxes addicionals els dies 21, 22 i 24 de setembre, amb motiu dels diversos actes
programats a la ciutat. Destaca el reforç especial del servei d’autobusos que cobreix el trajecte
fins al Castell de Montjuïc els dies 21 i 22, que consistirà a incrementar el nombre de vehicles
articulats per oferir un interval de pas d’uns cinc minuts a la línia 150 (Pl. Espanya - Castell de
Montjuïc), entre les 11.30 i les 21 hores.
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FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei a les línies urbanes les nits de
divendres 20, dissabte 21 i dilluns 23 de setembre. A la línia Barcelona-Vallès, els trens de les
línies L6 Sarrià, L7 Av. Tibidabo i L12 Reina Elisenda circularan durant tota la nit, i oferiran un
servei de forma continuada amb un interval de pas d’un tren cada 20 minuts.

A la línia Llobregat-Anoia, FGC oferirà servei ininterromput amb un interval de pas de 20
minuts a la línia L8 Molí Nou Ciutat Cooperativa. D’altra banda, la nit del dimarts 24 de
setembre, coincidint amb la celebració del Piromusical de la Mercè, es reforçarà el servei amb
dues circulacions de la línia L8 amb sortida de l’estació de Pl. Espanya a les 22.55 hores i les
23.07 hores.

TRAM
El TRAM realitzarà servei ininterromput a les línies T2, T3, T4 i T5, des de les 5 de la matinada
del dissabte 21 fins a les 12 de la nit del dimarts 24 de setembre. Entre les 2 i les 5 de la
matinada, la freqüència de pas de la línia T4 serà de 20 minuts, i la de la línia T5, de 30 minuts
al Trambesòs. Al Trambaix, la freqüència serà de 15 minuts al tronc comú. Les línies T1 i T6
realitzaran el servei en el seu horari habitual.

Rodalies de Catalunya
Durant les Festes de la Mercè, per la seva banda, Renfe ofereix més de dos milions de places
en els seus serveis de Rodalies de Catalunya. La ubicació de les estacions d’Arc de Triomf, Plaça
de Catalunya i Passeig de Gràcia fan que Rodalies sigui una manera ràpida, còmoda i sostenible
per arribar als múltiples esdeveniments que es duen a terme a la ciutat.

Els viatgers poden consultar el seu horari a rodaliesdecatalunya.cat, APP de Rodalies o Renfe
Cercanías i al telèfon 900 41 00 41.

Xarxa de bus nocturn: Nitbus i TPCNit
Recordeu que també teniu a la vostra disposició la xarxa de bus nocturn:
El NitBus metropolità de l’AMB durant el cap de setmana oferirà busos articulats per a les
línies N26 i N28 les nits de divendres i dissabte. A més, les nits de diumenge i dilluns es
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maximitzarà també el nombre d’articulats a aquestes línies. Complementàriament, durant les
festes de la Mercè es disposarà de vehicles flotants addicionals que donaran servei a aquells
punts i en aquelles franges horàries que més ho requereixin.
Per la seva banda, la xarxa TPCNit interurbà (Gencat) oferirà la nit del 23 al 24 de setembre el
servei assimilat al de les nits de dissabte a diumenge.

Barcelona, 20 de setembre del 2019
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