
  

  
 

Comissió d’Urbanisme i Mobilitat 
del Col·legi d’Enginyers de Camins 

de Catalunya 

L’Agrupació d'Arquitectes Urbanistes (AAUC), la Comissió 
d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, 

Canals i Ports de Catalunya i la plataforma Unim els Tramvies 
signen el següent 

MANIFEST DE SUPORT A LA UNIÓ DEL TRAMVIA PER 
LA DIAGONAL 

Els signants del manifest destaquen que la connexió del tramvia és un 
projecte de ciutat que milloraria la qualitat de vida de les persones 

Barcelona, 22 de març – Amb motiu de la votació de la proposta de connexió dels dos 

tramvies per la Diagonal, que es realitzarà el 23 de març al Plenari de l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Agrupació d'Arquitectes Urbanistes del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 

la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports 

de Catalunya i la plataforma Unim els Tramvies signen el següent manifest: 

La connexió dels tramvies per la Diagonal representa una oportunitat única per 
reforçar el projecte metropolità, impulsar el transport públic i millorar la salut i 
qualitat de vida dels ciutadans. 

Les ciutats comparteixen recursos i oportunitats. Per aquest motiu, la unió dels 
tramvies pot permetre que nou municipis de l’Àrea Metropolitana augmentin la 
seva capacitat de col·laboració per millorar l’eficiència espacial, esdevenir més 
competitius i potenciar el seu poder d’influència. 

Iniciatives com la Cimera de Bonn, els objectius pel desenvolupament sostenible 
de les Nacions Unides o els acords de París, ens exigeixen posar en marxa 
mesures per limitar l’impacte del canvi climàtic. Amb aquesta iniciativa, reduiríem 
les emissions en gasos contaminants, creixeria la capacitat per transportar 
viatgers – alhora que es minimitzaria el seu temps de desplaçament-, es 
redistribuiria la flota d’autobusos de Barcelona d’una manera més eficaç i eficient 
i es fomentaria l’ús del transport públic en detriment del vehicle privat.  

En definitiva, aquest és un projecte de ciutat que, a través de la mobilitat i 
l’urbanisme, pot incidir directament en la qualitat de vida, la salut i la felicitat de les 
persones, però també pot ser determinant en el dret a la ciutat, les solucions de 
mobilitat o la generació de riquesa. 
 
Per aquestes i altres moltes més raons, convidem els membres del Plenari a donar 
suport a la unió dels tramvies i que, entre tots, fem de Barcelona una ciutat més 
amable, més inclusiva i més moderna. 

 
Representants de l’AAUC,  la Comissió d’Urbanisme i Mobilitat del Col·legi d’Enginyers 
de Camins, Canals i Ports de Catalunya i Unim els Tramvies. 
 
Per a més informació: 
Robert Juvé  Tel. 606 328 595  robertjm@coac.cat  


