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LA PTP CELEBRA L’ANUNCI DE LA TRANSFORMACIÓ DE 
L’ENTRADA A BARCELONA PER LA C-31, DOTANT-LA D’UN 
CARRIL BUS; I INSTA A LES ADMINISTRACIONS A INTENSIFICAR 
LES ACCIONS PER AFAVORIR EL TRANSPORT PÚBLIC EN EL 
PERÍODE POST-PANDÈMIA. 

 

La PTP valora molt positivament l’anunci efectuat pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià 
Calvet, de la transformació a curt termini d’un carril de la C-31 a Badalona en el sentit Barcelona per 
a bus-VAO, i posteriorment, la construcció -en dues fases- d’un carril exclusiu per a bus, des de 
Montgat fins al carril bus actual e A curt termini, un dels carrils al tram de Badalona de la C-31 es 
transformarà en carril bus-VAO i a l’estiu ja estarà en funcionament. 

Aquesta actuació és una de les 39 actuacions urgents que la PTP va proposar el passat dia 22 de maig 
per tal de donar més espai i major capacitat al transport públic per al conjunt de l’àrea metropolitana: 
https://transportpublic.org/actuacionstactiques-covid19/  

L’actuació es realitzarà mitjançant la transformació d’un dels tres carrils existents mitjançant una 
actuació sobre la senyalització, amb un cost molt petit i que es pot implantar de manera immediata. 
És el mateix model d’actuació que des de la PTP hem reivindicat per a la resta de vies d’accés a 
Barcelona, i de manera prioritària a la B23. Precisament la urgència en la seva realització ha de 
permetre una resolució immediata dels impediments burocràtics que la paralitzen. En tot cas, confiem 
que aquest carril bus a la C31 que ara s’ha anunciat serà un primer pas per a la generalització dels 
carrils bus a les vies d’accés a Barcelona. 

Des de la PTP ens dirigim a totes les administracions que tal que intensifiquin les accions que 
permetin una adequada prestació del servei de transport públic en el període post-pandèmia. 
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