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El Consell d’Administració aprova nous noms d’estacions i
parades ferroviàries
• 9 estacions i parades ferroviàries canviaran el nom la propera tardor
• S’aprova el nom de 4 estacions en construcció
El Consell d’Administració de l’ATM reunit avui, 17 de juliol de 2009, ha aprovat el
canvi de nom de 9 estacions i parades ferroviàries que estan en servei així com el de
4 estacions que ja estan en construcció.
L’objectiu és el de millorar la claredat en la identificació de les estacions i la seva
referència de situació física i d’instal·lacions de serveis públics més propers. Els
canvis de noms es fan conjuntament amb les estacions que hi tenen
correspondència i es té en compte en aquest sentit les noves línies i perllongaments
en projecte i construcció. Els canvis s’han fet a petició d’ajuntaments, institucions i
d’entitats i després de passar per la Comissió de Nomenclatura de l’ATM.
Canvis de denominació d’estacions en servei
Així, el Consell d’Administració de l’ATM ha aprovat avui els canvis de nom de dos
estacions de Metro, cinc estacions de FGC i dos parades de tramvia actualment en
servei.
El canvi de la seva denominació es farà coincidint amb l’entrada en servei del primer
tram de la nova L9 de Metro que es preveu per a la propera tardor, atesa la
important inversió en el sistema d’informació i senyalització que s’ha de fer en les
estacions afectades i de tota la xarxa ferroviària integrada.
Empresa – Línia

Nom actual

Nova denominació

Metro – L4

Guinardó

Guinardó | Hospital de Sant Pau

Metro – L5

Hospital de Sant Pau

Sant Pau | Dos de Maig

FGC – Llobregat-Anoia

Olesa de M.

Olesa de Montserrat

FGC – Llobregat-Anoia

Montserrat – Aeri

Aeri de Montserrat

FGC – Llobregat-Anoia

Monistrol de M.

Monistrol de Montserrat

FGC – Crem. Montserrat

Monistrol – Vila

Monistrol Vila

FGC – Llobregat-Anoia

Martorell Vila

Martorell Vila
Castellbisbal
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Trambaix – T2

Sant Martí de l’Erm

Llevant – Les Planes

Trambaix – T3

Sant Martí de l’Erm

Hospital Sant Joan Despí | TV3

Noves denominacions d’estacions en construcció
Igualment, el Consell d’Administració també ha aprovat el nom de 4 noves estacions
ferroviàries que actualment estan en construcció. La implantació de les noves
denominacions d’aquestes estacions es realitzarà en el moment de llurs respectives
posades en servei.
Empresa – Línia

Identificació

Nova denominació

Metro – L5

Nova estació entre Collblanc i Pubilla Cases Ernest Lluch

Metro – L9

Estació denominada “Sagrera – Meridiana” La Sagrera
en el projecte constructiu

Metro – L9

Estació denominada “Campus Sud” en el Camp Nou
projecte constructiu

FGC – Vallès

Nova estació entre Sant Cugat i Hospital Volpelleres
General

La implantació del nom Ernest Lluch per a la nova estació de la línia 5 de Metro
suposarà també el canvi de denominació de la parada Sant Ramon del Trambaix
amb què tindrà correspondència.
Així mateix, la implantació del nom La Sagrera suposarà el canvi de nom de les
estacions anomenades Sagrera de les línies L1 i L5 del mateix intercanviador.

Barcelona, 17 de juliol de 2009
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