COMUNICAT de PREMSA
El moviment veïnal de 9 municipis clama la
interconnexió dels dos ramals dels tramvies
i insta als partits a desbloquejar el projecte
Barcelona, 5 d’abril.- Des de les entitats veïnals dels municipis de Barcelona,
Cornellà de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Badalona,
Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de
Llobregat, actualment connectats pel Trambaix i el Trambesòs considerem que:
1. La connexió del tramvia és un projecte que va més enllà de la ciutat de
Barcelona. És una infraestructura d’interès metropolità que connectaria 9 municipis
de manera transversal en la zona més densament poblada de Catalunya. Només 3 km
de traçat pendent d’executar deixen incomplert un projecte de transport públic del que
es podrien beneficiar directament 450.000 persones i connecta importants centres de
treball, de comerç i d’estudis.
2. El tramvia, allà on es troba implantat, és el transport públic millor valorat pels
veïns i veïnes, per la seva puntualitat, freqüència, comoditat i accessibilitat.
3. És el mitjà de transport col·lectiu que aportaria més capacitat de mobilitat de
passatgers per l’Avinguda Diagonal, ajudant una via que es troba saturada i amb un
servei de bus col·lapsat pel transport privat . Treure només un carril de cotxe per
sentit permetria incrementar notablement la capacitat de transport col·lectiu.
4. En termes econòmics, per valorar si suposa una inversió considerable o no, cal
considerar que facilita la mobilitat en un mode alternatiu al vehicle privat
(contaminant) a un volum considerable de ciutadans i ciutadanes. Recordem que el
problema de contaminació de l’aire a la zona metropolitana és causat en bona part per
mig milió de desplaçaments diaris en vehicle privat de Barcelona cap a municipis
propers i viceversa.
Per tant demanem:
1) Acabar amb el bloqueig polític que impedeix la posada en marxa de la connexió
dels dos ramals del tramvia i la connexió del territori metropolità amb un mitjà de
transport ràpid, fiable i no contaminant.

2) La posada en marxa dels treballs per tal que la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona facin la connexió de la millor manera tècnicament possible.
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