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Aquesta revetlla de Sant Joan, mou-te amb bus nocturn 

 

 S’ofereixen múltiples itineraris tant si es vol viatjar dins de Barcelona, com a 

l’àrea metropolitana i a municipis de comarques més allunyades.  
 

 

Nitbus a prop de la plaça Catalunya de Barcelona. Font: FECAV 

 

Barcelona, 21 de juny de 2019 

Durant la nit de la revetlla de Sant Joan es preveuen múltiples desplaçaments amb diversos 

orígens i destins. La majoria, com cada any, es concentraran a les zones costaneres i al centre 

de Barcelona. A més, es tracta d’una nit d’alt risc ja que la població pot tenir tendència a combinar 

el consum d’alcohol i drogues amb la conducció. 

Per prevenir-ho, segons informa el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, els 

agents dels Mossos d’Esquadra establiran, tant en les vies de màxima mobilitat com en vies 

secundàries on es preveu més circulació, un total de 905 controls d’alcoholèmia i drogues, de 

seguretat passiva i de distraccions de velocitat, entre d’altres. A banda de suposar un risc per a 

la pròpia vida i la dels altres usuaris de la carretera, circular amb una taxa d’alcohol superior a la 

permesa comporta unes sancions administratives que també poden ser penals.  

Davant del risc que suposa desplaçar-se en vehicle privat en una nit com aquesta, convé recordar 

a la població que disposa d’una xarxa de transport públic nocturn en autobús que donarà servei 
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al llarg de tota la nit a diverses poblacions del territori. A banda, també s’amplien els horaris i 

freqüències del metro, els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Rodalies i el 

TRAM. 

 

A l’Àrea Metropolitana de Barcelona, busos nocturns amb freqüència de 20 minuts 

Dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ofereix el Nitbus, el servei de bus metropolità 

nocturn. El mateix, compta amb 21 línies que arriben a 18 municipis metropolitans, a més de 

donar servei a tots els districtes de Barcelona. La freqüència de pas d’aquests autobusos és de 

20 minuts.  

A més, des del 24 de febrer de 2018, està en marxa una prova pilot de parades intermèdies a 

demanda per a dones i menors d'edat al Nitbus. Funciona en trams concrets de dues línies de 

Nitbus: l'N1, que connecta la Zona Franca i Mercabarna amb Trinitat Nova, i la línia N9, que 

connecta Tiana i Montgat amb plaça Catalunya. 

Es pot consultar a l’enllaç el mapa de les línies de Nitbus a la ciutat de Barcelona així com a 

l’àmbit del Besós i el Llobregat.  

 

Connexions a les comarques de Barcelona 

A banda dels serveis del Nitbus dins de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, les persones usuàries 

que vulguin viatjar des de Barcelona a  municipis de comarques més allunyades o entre municipis 

d’aquestes comarques, també tenen a disposició línies de bus nocturn al llarg de tota la nit.  

Concretament el servei s’ofereix a les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat i Garraf (7 

línies), Vallès Occidental i Vallès Oriental (7 línies) i Maresme (3 línies). Es poden consultar les 

línies i els horaris en aquest enllaç. També està a disposició de les persones usuàries un mapa 

amb totes les línies i el punt concret d’origen i destí a Barcelona. 

 

Sobre FECAV: 

FECAV, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers, constituïda el 1977, és l’entitat més 

representativa del sector del transport de viatgers per carretera a Catalunya. Inclou entre els seus associats més de 170 

empreses de transport regular, urbà i interurbà, i transport discrecional. Aquestes empreses compten amb més de 3.900 

autobusos i autocars i donen feina a més de 7.000 persones.   

El sector del transport de viatgers en autobús i autocar a Catalunya es caracteritza per la qualitat en la prestació del 

servei, la capil·laritat de les rutes, que garanteixen la mobilitat a tot el territori, la contribució a la millora del medi ambient 

i la sostenibilitat, i la seguretat, ja que és el mode de transport per carretera més segur. Així mateix, les empreses del 

sector aposten de manera continuada per la tecnologia, per la digitalització i per la formació continuada dels treballadors.   

 
Més informació: 

Jaume Macià – Responsable de Comunicació de FECAV 

fecav@fecav.es  

934 875 286 

https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/PDFsLinea/CaraA-BCN.pdf
https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/PDFsLinea/Cara%20B-Ll-Be.pdf
https://www.ambmobilitat.cat/Uploads/PDFsLinea/Cara%20B-Ll-Be.pdf
https://www.atm.cat/web/ca/info-serveis.php
https://doc.atm.cat/ca/_dir_nocturn/Busos%20nocturns%20V2.pdf
https://doc.atm.cat/ca/_dir_nocturn/Busos%20nocturns%20V2.pdf
mailto:fecav@fecav.es

