NOTA DE PREMSA

TRAM bat un nou rècord amb més d’un
milió de viatges més que el 2017
•

El Tramvia de Barcelona ha realitzat més de 29 milions de viatges el
2018, un 4,03% més que l’any anterior.

•

Per sisè any consecutiu, els viatges comptabilitzats per TRAM augmenten
en més d’un milió per assolir una nova xifra històrica.

Barcelona, 10 de gener de 2019. – El Tramvia de Barcelona ha realitzat més de
29 milions de viatges el 2018, la xifra més alta des de l’entrada en servei del TRAM,
un 4,03% més que l’any anterior. En concret, s’han fet 29.086.261 milions de
viatges; 19.059.687 milions a Trambaix (amb un increment del 4,6%), i 10.026.574
milions a Trambesòs (amb un increment del 3%).
Les dades obtingudes durant aquest darrer any, a més de mostrar que TRAM és a
punt d’arribar als 30 milions de viatges, marquen una tendència a l’alça, tenint en
compte que des del 2013 les validacions augmenten en més d’un milió anual.
Des de la posada en funcionament de TRAM al 2004, més de 334.768.810 milions de
viatgers han utilitzat el tramvia de Barcelona. La xarxa Trambaix, amb tres línies (T1,
T2 i T3) i 29 parades ha estat utilitzada per més de 227 milions de viatgers des de la
seva posada en funcionament. La xarxa Trambesòs, també amb tres línies (T4, T5 i
T6) i 27 parades, ha estat utilitzada per més de 107 milions de viatgers.
La xarxa Trambaix va entrar en servei el 3 d’abril de 2004 i la xarxa Trambesòs ho
va fer el 8 de maig del mateix any. El creixement del nombre de viatges del Tramvia
de Barcelona ha estat constant des de la seva posada en funcionament, amb l’única
excepció dels anys 2010 i 2012.
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Més informació:
www.tram.cat
i als nostres canals online
www.twitter.com/TRAM_Barcelona
www.facebook.com/TRAM-Barcelona
Contacte de premsa:
Anna Viñals - avinyals@tram.cat - 629 575 150
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