AVUI HA ENTRAT EN SERVEI LA NOVA LÍNIA T6 DE
TRAMVIA
16 de juny de 2008 - Aquest matí, a les 5:00 hores, ha entrat en servei la nova
línia T6 del Trambesòs que enllaça l’estació de Sant Adrià amb Gorg a
Badalona, passant per la nova Rambla de la Mina. La nova línia entra en servei
després d’haver superat amb èxit totes les proves de senyalització,
semaforització, comunicacions i control de circulació i dues setmanes després
d’haver iniciat la marxa en buit que també s’ha superat sense cap incidència.
La transformació urbanística del barri de la Mina ha comportat la construcció
d’una nova via de comunicació, Rbla. de la Mina, que ha permés la construcció
de 600 m més de via ferroviària i una nova estació, la Mina, situada al mig
d’aquesta nova rambla. Amb aquesta actuació culmina tot el procés de
construcció del Trambesòs.
Aquest nou ramal permet la posada en servei d’una nova línia, la T6, que
enllaça les dues línies del Trambesòs, T4 i T5, i també connecta amb dues
estacions de Metro de l’L2 (Sant Roc i Gorg) i una estació de Rodalies Renfe
de la línia R1 (Sant Adrià).
Aquesta nova línia, que te una extensió de 4,6 km i 8 estacions, permet una
millor connexió entre els municipis de Badalona i Sant Adrià de Besòs i reforça
la connexió exterior del Barri de la Mina.
El servei de la T6 està prestat per 2 tramvies amb una freqüència mitjana de
pas de 20 minuts al llarg del dia.
La inversió efectuada en el nou tram és d’aproximadament 8,3 milions d’euros,
que han estat aportats pel Govern de la Generalitat de Catalunya a través de
l’Autoritat del Transport Metropolità.
Des d’avui i fins dimecres, un equip de promotors repartiran 8.000 títols
especials a les terminals de la línia –Estació de Sant Adrià i Gorg- i a la nova
parada de la Mina alhora que informaran els usuaris del tramvia del trajecte i
freqüència de la línia T6.
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