EL TRAMVIA PER LA DIAGONAL.
El tram que uneix ciutats i construeix el
projecte metropolità.

PEDALADA DISSABTE 10/03/2018.
Entre el Tram Baix i el Tram Besòs sumen
29,2 Km. de tramvia en funcionament. L’eix
que ha d’unir-los es el tramvia que ha de
passar per la Diagonal d’extrem a extrem.
Des de Pedralbes al Fòrum la Diagonal
mesura 9,5 Km. i al tramvia li falten 3,8 Km.
entre Glòries i Francesc Macià per a que
ambdues xarxes quedin unides.
L’objectiu de la pedalada es comprovar sobre
el terreny el funcionament actual de les
seves 6 línies i visionar el tram pendent de
construcció a la part central de la Diagonal.

Opció A. De la Torre de la Creu a l’ETSAB passant pel
Museu de les Aigües de Cornellà. Longitud: 8
Km. Desnivell: Pujada 99 m. Baixada 53 m.

Opció B. De la Torre de la Creu a l’ETSAB passant per
la Fontsanta. Longitud: 6,7 Km. Desnivell: Pujada 87 m.
Baixada 40 m.

Opció C. Del Walden a l’ETSAB. Longitud: 6,4 Km.
Desnivell: Pujada 65 m. Baixada 74 m.

Tram comú. Des de l’ETSAB al barri del Gorg. Longitud:
14 Km. Desnivell Pujada: 5m. Baixada 74 m.

Aquesta vegada hi hauran dos llocs de
trobada. El primer a la Torre de la Creu, la
popularment coneguda com Torre dels Ous
de l’arquitecte Josep Maria Jujol (1916). La
cita es a les 10:00 h. S’hi pot arribar en
transport públic amb el tramvia baixant a les
parades de Fontsanta o Bon Viatge, o bé
arribant amb RENFE baixant a l’estació de
Sant Joan Despí. En aquest lloc hi haurà la
camioneta de suport amb les bicis de lloguer.
Des d’aquest punt sortiran dos recorreguts,
l’opció A i l’opció B que estan explicades a
les imatges de l’esquerra. El segon lloc de
trobada serà a les 10:00 h. a la parada
Walden del tramvia just davant de l’Edifici
Walden de l’arquitecte Ricardo Bofill (1975).
Per arribar-hi en transport públic es pot
utilitzar el tramvia o el ferrocarril de RENFE
baixant a l’estació de Sant Feliu. Des d’aquí
sortirà el recorregut de l’opció C.
Els tres recorreguts es trobaran a les 11:30
h. a l’escalinata d’entrada a l’Escola Tècnica
Superior
d’Arquitectura
de
Barcelona
(ETSAB). Serà aquí on es un farà acte en
format breu, on poder manifestar les
diferents adhesions de suport a la
construcció del tram que manca.
Després es farà el recorregut comú fins al
barri del Gorg a Badalona. Com sempre, a
l’acabar, als voltants de les 14:30 h., es farà
l’habitual dinar - col·loqui al restaurant Neró,
carrer Francesc Layret 153, Badalona.

