COMUNICAT DE PREMSA

Serveis especials del transport públic a l’àrea de Barcelona amb
motiu de les festes nadalenques

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

Els diferents modes de transport reforcen el servei els dies festius d’obertura
comercial
Els horaris i freqüències de pas varien en dates puntuals com Nadal o Sant
Esteve
Diferents modes oferiran servei ininterromput la nit de Cap d’Any

Les dates nadalenques impliquen un canvi en els hàbits de mobilitat de bona part de la
població, i per això els serveis de transport públic de l’àrea de Barcelona s’adapten a les
necessitats i situacions especials d’aquest mes de desembre: disminueix la demanda de
transport per motius laborals i d’estudis, però s’incrementen els viatges amb origen o
destinació a les zones comercials, així com les visites a familiars i les sortides de lleure.
Dies festius comercials
Des del passat cap de setmana, l’AMB reforça el servei de Bus Metropolità. Per una
banda, a través de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), aplica un reforç de
les línies d’autobusos que transcorren pel centre de Barcelona i altres eixos comercials.
També ho farà els dies 15, 22 i 29 de desembre, festius en què els comerços estan
autoritzats a obrir les portes. També s’augmenta la capacitat de transport d’algunes
línies, dotant-les de vehicles articulats.
D’altra banda, durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb els caps de
setmana en que hi ha festius comercials, l’AMB també ha doblat la freqüència de pas de
les línies Metrobús AMB M12, que connecta Cornellà de Llobregat amb Barcelona, i
M14, que connecta L’Hospitalet de Llobregat amb Barcelona. Dels 30 minuts habituals,
aquestes dies els autobusos d’aquestes línies passaran cada 15 minuts.
El metro serà, un cop més, l’opció més recomanable per eludir la congestió associada a
les dates nadalenques. Els dies feiners es mantindrà una oferta semblant a l’habitual de
l’hivern, cosa que proporciona una capacitat de transport adequada tant en hora punta
com en la resta de franges horàries.
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Pel que fa a TRAM Barcelona, els dies 15 i 22 de desembre i el dia 12 de gener
s’establiran freqüències de pas de dissabte fins les 00.00h, coincidint amb l’horari
comercial i l’inici del període de rebaixes d’hivern. El dia 5 de gener, d’altra banda, hi
haurà freqüències de pas de dissabte fins les 2.00h, però es poden veure modificades
segons el recorregut de les cavalcades de Reis dels diferents municipis de la xarxa.
Rodalies de Catalunya patirà una alteració del servei durant el Nadal, a causa de les
obres del túnel de Glòries. El servei de les línies R3, R4 i R12 estarà interromput entre
las estacions d’Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal, entre el 21 de desembre i el 5 de
gener. Com a alternatives, Renfe recorda que la Línia 1 de Metro, amb estació a Fabra i
Puig (Sant Andreu Arenal), té parades a Clot, Arc de Triomf i Plaça Catalunya, entre
d’altres, i destaca que TMB reforçarà el servei amb tres trens durant els moments de
major afluència dels dies laborables.
D’altra banda, es posarà en marxa un bus llançadora entre les estacions de Sant Andreu,
Sagrera i Clot Aragó (R1, R2, R4 sud de Rodalies i L1 i L2 de Metro), que funcionarà entre
les 6.00h i les 10.00h, i entre les 16.00h i les 20.00h, amb busos articulats de TMB, i una
freqüència de 7-8 minuts.
Els trens de la R4 sud circularan fins a Arc de Triomf i continuaran desviats fins a
Badalona, on iniciaran o finalitzaran el seu recorregut. La línia R12, per la seva banda,
circularà desviada per Passeig de Gràcia i no efectuarà parada a Plaça de Catalunya, Arc
de Triomf, Sant Andreu Arenal i Torre Baró.

Nadal i Sant Esteve
El dimarts 24 de desembre, la vigília de Nadal, el servei de metro finalitzarà, com és
habitual en aquesta data, a les 23.00h. El dia de Nadal, el metro funcionarà de 5.00h a
2.00h de la matinada, i, per Sant Esteve, el metro circularà fins a les 00.00h.
Els autobusos de TMB faran l’última sortida des de les parades d’origen a les 22.00 hores
el dimarts 24 de desembre, vigília de Nadal.
El dimarts 24 de desembre, vigília de Nadal, el servei de trens d’FGC finalitzarà a les
23.00h a totes les línies. El dia de Nadal, els trens circularan fins a les 2.00h, mentre que,
per Sant Esteve, ho faran fins a les 00.00h.
El dimarts 24 de desembre, el servei finalitzarà a les 22.00h en tota la xarxa de TRAM.
La nit del dia de Nadal, del 25 al 26 de desembre, s’oferirà circulació tant a Trambaix
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com a Trambesòs fins a les 2.00h. I el dia de Sant Esteve, 26 de desembre, s’establiran
freqüències de pas de diumenge fins a les 00.00h.

Cap d’Any
Com és habitual, la nit de Cap d’Any, la que va del dimarts 31 de desembre al dimecres
1 de gener, el metro donarà servei de manera continuada.
FGC, per la seva banda, oferirà servei ininterromput la nit de Cap d’Any. Els trens
circularan de forma continuada per la zona urbana de Barcelona i pels trajectes
Barcelona-Sabadell i Barcelona-Terrassa. A la línia Barcelona-Vallès, l’interval de pas dels
serveis urbans de les línies L6 (Sarrià), L12 (Reina Elisenda) i L7 (Av. Tibidabo) serà de 20
minuts. Els serveis suburbans S1 (Terrassa) i S2 (Sabadell) circularan cada 45 minuts,
aproximadament. A més, el Funicular de Vallvidrera circularà amb un interval de 10
minuts durant tota la nit. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, la freqüència de pas de la
línia L8 (Molí Nou-Ciutat Cooperativa) serà d’un tren cada 20 minuts.
Durant la nit de Cap d’Any, 31 de desembre, el servei de TRAM funcionarà
ininterrompudament entre les 22h i les 05h amb freqüències de 15 minuts al tronc comú
de les línies T2 i T3, a Trambaix, i de 30 minuts, entre Montesa i les terminals. A
Trambesòs, a la línia T4, la freqüència serà de 20 minuts i a la T5, de 30 minuts també
entre les 22.00h i les 5.00h. La resta de l’horari serà l’habitual.
Pel que respecta als dies 1 i 6 de gener, s’establiran freqüències de pas de diumenge fins
a les 00.00h.
Des de l’AMB es recorda també que totes les línies Nitbus, el bus metropolità nocturn,
funcionen totes les nits de l’any, amb una freqüència de pas 20 minuts, inclosa la nit de
Cap d’Any.
Totes les línies del servei de bus nocturn de la Generalitat, d’altra banda, funcionaran
durant la nit de Cap d’Any amb horari de cap de setmana.

