Quatre nous tramvies al Trambaix
Avui entren en funcionament 4 nous tramvies, la qual cosa suposarà una
millora substancial de la freqüència del servei
La inversió per a l’adquisició d’aquests nous tramvies ascendeix a quasi
13 milions d’euros

Avui entren en funcionament 4 nous tramvies de la sèrie Citadis al Trambaix per
millorar el servei de la xarxa tramviària.
Amb aquesta incorporació el tronc comú de les 3 línies, que va de Francesc Macià
(Barcelona) fins Montesa (Esplugues de Llobregat), tindrà una freqüència de pas de
4 minuts en lloc dels 5 minuts actuals de les 7 del matí fins les 10 de la nit els dies
feiners, la qual cosa suposarà una reducció del 20% de l’interval de pas.
Pel que fa a les branques de les línies des de Montesa fins els terminals de Sant
Joan Despí i Sant Feliu|Consell Comarcal, l’interval de pas es redueix de 15 minuts
de promig a 12 minuts.
Addicionalment es millora el servei dels dissabtes en les franges horàries de 10h a
16h i de 16h a 22h per cobrir la demanda d’oci en l’eix comercial de la Diagonal i els
partits de futbol del Barça i l’Espanyol.
Aquesta ampliació de parc permet augmentar la capacitat del sistema per donar
resposta als increments observats d’utilització durant l’hora punta del matí i tarda,
augmentant el nivell de qualitat del servei i el confort dels usuaris en els seus
desplaçaments.
La inversió d’aquesta actuació ascendeix a 12,920 milions d’euros (IVA exclòs) i és a
càrrec del concessionari, Tramvia Metropolità, SA, d’acord amb el contracte de
concessió signat amb l’Autoritat del Transport Metropolità. Els tramvies han estat
construïts a la fàbrica d’Alstom de Santa Perpètua de Mogoda.
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Freqüències de pas del Trambaix
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