Barcelona, 30 de novembre de 2013

Un viatge en transport públic que dura 20 anys
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La línia “PTP 20 ANYS” funcionarà una sola vegada a la
història, amb una única sortida el dia 30 de novembre de
2013 i un públic molt especial: sòcies, socis i acompanyants
de l’única ONG del país dedicada íntegrament a la defensa
del transport públic, que commemora dues dècades de vida
associativa.
Aquest bus turístic canviarà les rutes clàssiques que passen per la Pedrera o pel Park Güell, per endinsar-nos al bell mig
del polígon industrial més gran de Catalunya, travessar la zona d’obres de la Sagrera, o passar per diverses
infraestructures del transport públic de Barcelona que no són gaire visitades pels nostres turistes. I és que la línia “PTP 20
ANYS” circularà pels punts més emblemàtics de la mobilitat sostenible dels darrers 20 anys a Barcelona, escenaris on
s’han fet millores o s’està pendent de fer-les, amb el recolzament o fins i tot impuls directe de la nostra entitat.
El nostre bus turístic no només donarà servei a la memòria històrica; també posa la seva mirada en el futur. Són obligatoris
punts de pas alguns carrils bus urbans guanyats amb molt d’esforç; els nous tramvies “interruptus” de Barcelona; l’expansió
del metro, amb l’eterna línia 9 inacabada; la millora d’intercanviadors com la Sagrera o Arc de Triomf; els autobusos
exprés, la transformació d’espais públics per afavorir la mobilitat sostenible, com el Pg. de Sant Joan o Glòries; o els punts
clau del desenvolupament ferroviari de la ciutat, ja siguin escenaris de pèrdues o guanys...
Barcelona, com Catalunya, són espais en transformació permanent, on les nostres idees han anat calant poc a poc i
millorant, tot i que discretament, les condicions de vida de ciutadans que molt segurament mai hauran sentit parlar de la
PTP. I és que a diferència de molts clubs en defensa del transport individual, els defensors del transport públic no només
estan compromesos amb les seves necessitats pròpies de mobilitat sinó amb la millora del seu entorn.

El nostre viatge vital no acaba avui, continua gràcies al suport dels nostres socis i sòcies, de les institucions i empreses que
han cregut en el nostre treball i dels mitjans de premsa que han amplificat la nostra veu. Molts contextos i persones han
canviat o canviaran, però el nostre tren de vida continuarà circulant per les vies de la vocació, el rigor i l’esforç; i la nostra
locomotora titular sempre serà el desig d’un món millor i una societat més justa.
Aquesta celebració és possible gràcies a la implicació i
col•laboració de Transports Metropolitans de Barcelona;
que com a principal operadora de transport públic de
Catalunya, s’encarregarà de moure’ns una vegada més.
Els assistents a aquesta efemèride també rebran
obsequis de Tramvia Metropolità, Renfe Operadora,
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Sagalés,
Soler i Sauret, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat,
Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Transports Urbans de
Sabadell.
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A tots i a totes, bon viatge!

Estació de la Sagrera
Futura estació i Intercanviador

C. Garcilaso
De cinturó a bulevard
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La Sagrera | Meridiana
Intercanviador i Busos Exprés
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Gran Via Nord
Tramvia T4-T5 i carril bus

Seu de la PTP
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Trambesòs
Tramvia T4
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Jardins d’Indústria
Àrea d’intercanvi H8 - V21
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Sagrada Família
Àrea d’intercanvi H10 - V21
i regulació autocars
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Pg. Sant Joan
Remodelació
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Glòries
Rotonda bus i remodelació

Arc de Triomf
Remodelació estació
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Estació central
Supressió de projecte
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C. Tarragona
Carril bus bidireccional

Origen 9:30h
Estació de Sants

Nova Xarxa de Bus
Línia H16 i canvis al Poblenou

Final 14:00h
Estació de França
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Gran Via
Doble carril bus
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Pl. Espanya
Rotonda interior bus
Ciutat de la Justícia
Línia CJ i Llei de Mobilitat
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Accés sud a Sants
Estrangulament ferroviari
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Metro L10
Estació Foc | Cisell
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Metro L9
Estació Fira 2

Vianants i bicicletes
Mal accés a Zona Franca
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Metro L10
Viaducte i estacions Zona Franca
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Metro L10
Cotxeres
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Accés mercaderies
Via amb 3r carril: ibèric i mètric
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