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La PTP saluda l’aprovació del projecte d’unió dels dos 
tramvies per la Diagonal 

 

 
 

 

Encara que fos per coherència institucional, el Pacte x Barcelona hauria d’incorporar aquest 
projecte entre els seus objectius 

Avui el comitè executiu de l’ATM ha aprovat el projecte executiu de prolongació del tramvia 
per la Diagonal entre la plaça de les Glòries i Verdaguer. La nova línia s’estén sobre una secció 
de 1,8 km, crearà tres parades noves i aconseguirà captar 19.000 usuaris diaris, amb una taxa 
de captació de 10.500 viatgers dia per quilòmetre, un valor extraordinàriament elevat i vàries 
vegades superior al de les darreres infraestructures ferroviàries inaugurades a Catalunya. EL 
projecte té un import de 45 milions d’euros, serà assumit íntegrament per la Generalitat i serà 
licitat aquesta propera tardor. S’espera que entri en servei en el decurs de 2022. 

Des de la PTP ens felicitem per aquesta notícia i, al mateix temps, elevem la felicitació a 
l’ATM, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, el treball coordinat dels quals ha permès donar aquesta passa decisiva. 

Alhora, demanem al Govern de Barcelona que inclogui la unió dels dos tramvies dins dels 
seus objectius estratègics inclosos en el Pacte x Barcelona. Fa molts pocs dies, PTP va emetre 
un comunicat protestant per aquesta exclusió i, precisament degut a ella, va anunciat que el 
nostre vot no seria favorable al document del Pacte per Barcelona. 

Per això, tornem a reclamar, ni que sigui en aquesta ocasió fent apel·lació a la coherència 
institucional dels diferents actors polítics a la ciutat, que el Pacte x Barcelona inclogui la unió 
dels dos tramvies com un objectiu estratègic de la ciutat per fer front a l’emergència de la 
COVID 19 i a l’amenaça del canvi climàtic 

Barcelona, 30 de juliol de 2020 


