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L’ús de la mascareta passa a ser obligatori al transport públic de l’àrea de
Barcelona

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

•

L’ATM lidera una campanya per informar de l’obligació de l’ús de la mascareta

•

El govern espanyol decreta l’obligatorietat, que s’aplica al transport públic a partir
d’aquest dilluns, 4 de maig

L’ús de la mascareta passa a ser obligatori al transport públic, també el de l’àrea de Barcelona, a
partir d’aquest dilluns, 4 de maig. L’Autoritat del Transport Metropolità, de forma coordinada amb
les administracions consorciades i els operadors, ha treballat des de fa dies una campanya per
fomentar l’ús de la mascareta a tota la xarxa, que aquesta setmana coincideix amb l’obligatorietat
aprovada pel govern espanyol.
Sota el lema ‘El viatge continua, però el camí el farem d’una manera diferent’, la campanya per
difondre l’ús de la mascareta com a mesura imprescindible al transport públic s’engega aquests dies
i s’estendrà durant les properes setmanes, durant les quals el compliment de les mesures de
seguretat al transport col·lectiu serà imprescindible per anar superant sense risc el desconfinament
progressiu.
A l’àrea de Barcelona, concretament, 87 ajuntaments de municipis de més de 10.000 habitants han
començat a distribuir les mascaretes als principals nodes de transport públic de les seves localitats.
La passada setmana, la demanda al transport públic de l’àrea de Barcelona va augmentar
lleugerament i es va situar al 10% del seu nivell habitual, després de molts dies amb magnituds
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inferiors. Per això serà molt important que tot el passatge sigui conscient de la necessitat d’ús de la
mascareta, així com del compliment d’altres mesures que poden ser consultades a la web de l’ATM.
Barcelona, 4 de maig de 2020
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