Gabinet de Premsa
Nota informativa

12 d’abril del 2018

Recomanacions de transport públic per als esdeveniments
del diumenge 15 d'abril a Barcelona
La Festa de la bicicleta i la manifestació convocada per Espai Democràcia i
Convivència alteraran la mobilitat entre les 8.30 i les 17 hores
Festa de la Bicicleta 2018
Diumenge al matí se celebra la Festa de la bicicleta, una convocatòria per celebrar i
promoure l’ús de la bicicleta, és per aquest motiu que TMB recomana el metro, ja que el
servei d’autobús patirà desviaments i limitacions de recorregut entre les 8.30 i les 12 hores.
La bicicletada sortirà a les 9.30 hores del carrer Aragó amb carrer Roger de Flor i passarà
pels carrers Aragó, Tarragona, plaça d’Espanya, avinguda Paral·lel, Floridablanca, ronda de
Sant Antoni, pl. Universitat, Pelai, pl. Catalunya, Fontanella, pl. d’Urquinaona, Trafalgar,
passeig Lluís Companys, Comerç, pg. Picasso, pg. Pujades, carrers Marina, Pallars,
Badajoz, Almogàvers, Roger de Flor i finalitzarà al pg. Lluís Companys.
El recorregut provocarà afectacions en unes 40 línies de bus de TMB a mesura que els
ciclistes vagin avançant, són les següents: D20, D40, H12, H14, H16, V7, V11, V13, V15,
V17, V21, V27, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 39, 41, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 59, 63, 65, 66, 67, 79,
92, 109, 115, 120, 136, 150 i 192. Per a més informació es pot consultar l’avís corresponent
a la secció d’estat del servei del web de TMB.
Manifestació a plaça d’Espanya i Paral·lel
La plataforma Espai Democràcia i Convivència convoca una manifestació diumenge 15
d’abril a les 12.30 hores. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana l’ús del
transport públic, especialment el metro, en els desplaçaments que es realitzin per accedir
a la zona de la plaça d’Espanya i el Paral·lel, ja que el trànsit en superfície estarà restringit.
També és aconsellable preveure un temps addicional per al desplaçament, com en
qualsevol esdeveniment massiu. La concentració començarà a la plaça d’Espanya i
avançarà per l’avinguda del Paral·lel fins arribar al parc de les Tres Xemeneies on estarà
ubicat l’escenari.
TMB ha preparat un dispositiu especial que inclou reforços de trens a tota la xarxa de metro i
desplegament de personal i efectius de seguretat a les estacions per ordenar la mobilitat,
tant a l’inici com al final de la manifestació. Entre les 11 del matí i les 5 de la tarda
s’augmentarà el nombre de trens per aconseguir que a les línies 1, 2, 3, 4 i 5 els intervals
siguin de 4-5 minuts aproximadament.
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Les estacions de metro més properes són Espanya (L1 i L3), Poble Sec (L3) i Paral·lel (L2 i
L3), tot i que es recomana fer servir com a alternatives les de Tarragona (L3), Rocafort (L1),
Urgell (L1) i Drassanes (L3). A plaça d’Espanya hi arriben autobusos interurbans i línies dels
FGC i a Sants Estació (L3 i L5) també hi ha correspondència amb Rodalies.
Dins la xarxa, en cas que hi hagi gran afluència de passatge, es recomana seguir en tot
moment les indicacions que doni el personal de Metro, que estarà en contacte amb les
autoritats de seguretat pública. Com és habitual, el web de TMB i l’aplicació TMB App
informaran de manera automàtica de les possibles alteracions en la circulació del metro a
través del semàfor d’estat del servei.
Les alteracions de recorregut seran severes en 23 línies d’autobusos. Entre les 10 i les 15
hores aproximadament es produiran desviaments i limitacions de recorregut per mirar de
mantenir la regularitat del servei fora de l’àmbit d’afectació en les línies regulars següents:
D20, D40, H12, H14, H16, V7, V11, V13, 13, 21, 24, 41, 46, 50, 55, 59, 65, 79, 91, 109, 120,
121 i 150.
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