COMUNICAT DE PREMSA

El transport públic preveu una demanda molt baixa en un nou cap de
setmana de confinament municipal

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

El cap de setmana anterior, la mesura va comportar una caiguda de la demanda de fins el
80%, especialment als transports interurbans
Durant aquesta setmana, la demanda s’ha mantingut entorn al 50% de la de l’any anterior

El Procicat manté, durant els dos propers caps de setmana, la restricció a la mobilitat entre
municipis. Des d’avui divendres a les 6:00h fins dilluns a les 6:00 h, només es podrà sortir del
municipi en cas de les excepcions de mobilitat permeses. Els caps de setmana anteriors, aquest
confinament municipal va suposar una davallada de la demanda de transport públic, que va situar-se
entre un 55-60 % respecte l’any anterior el divendres, i fins al 70-80% el dissabte i el diumenge.
La majoria de les línies urbanes i interurbanes, ferroviàries i de bus, mantenen l’oferta de cap de
setmana, tot i la previsió de caiguda de la demanda. Només hi haurà modificacions, per garantir una
major eficiència del transport públic a algunes línies nocturnes de bus interurbanes i a Rodalies. Les
línies que donen servei a la Universitat Autònoma adaptaran l’oferta: la línia R8 Martorell –
Granollers Centre (per Cerdanyola Universitat) s’ajustarà al 50%, mentre que la línia R7 Barcelona
Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat no operarà. En el cas de les línies Regionals, el servei
també s’ajustarà al 50%. Les diferents afectacions seran consultables als portals dels diferents
operadors.
El servei ferroviari es manté fins a nou avís en horari de 5h a 24h, també durant el cap de setmana.
L’ATM remarca la importància de seguir les diferents mesures d’autoprotecció, com l’obligació de
viatjar amb la mascareta ben posada, rentar-se les mans o viatjar en silenci, per evitar la dispersió de
gotícules i aerosols. Com apunta la nova campanya que ha iniciat aquesta setmana el consorci
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, l’AMTU i tots els
operadors de transport públic, amb la suma de les mesures aplicades i la resposta de les persones
usuàries, fem #UnViatgeSegur.
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