
Ja falta poc perquè Sant Just Desvern estreni el

TRAM, un mitjà de transport que s’adapta a

l'entorn urbà i que millorarà la mobilitat de la

ciutadania. A Sant Just Desvern, el TRAM poten-

ciarà les connexions amb Barcelona i amb els

altres municipis del Baix Llobregat.

Però abans de l’entrada en funcionament

d'aquestes tres noves parades hi ha un

període de proves de tot el sistema tram-

viaire.

Les proves permeten familiaritzar els ciuta-
dans/nes (vianants, ciclistes, conductors i altres
usuaris de transport públic) amb el tramvia.
Les proves han de tenir poca afectació a la
circulació, donat que el TRAM disposa d’un
espai reservat per al seu ús exclusiu, excepte
a les cruïlles.
Cal tenir en compte que els tramvies circulen
en els dos sentits de la marxa.

Per què serveixen les proves?
Per comprovar el correcte funcionament
de tots els sistemes instal·lats i garantir-
ne la seva seguretat.

En concret:
Es comprova tota la infrastructura de via.
Rodatge de tots els tramvies ja homologats
per la Generalitat de Catalunya.
Comprovació dels sistemes d’energia.
Es proven els sistemes de venda de títols i
els sistemes d’informació al viatger instal·lats
a les parades.

Un període on se simula, en condicions
reals, el funcionament del tramvia sense
passatge.
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1. Extremi la prudència.
Respecti els senyals de
trànsit.
Respecti sempre el senyal
de prohibit girar a l'esquerra
o de sentit obligatori.
Abans de creuar, miri a dreta
i esquerra. El tramvia disposa
d'uns senyals d’avís que indi-
quen la seva arribada. Estigui
atent a aquests senyals
acústics.

2. Passos accessibles,
senyalitzats i semaforitzats.
Tots els passos de vianants
són accessibles i estan degu-
dament semaforitzats.
En aquests creuaments el
tramvia circula a una velocitat
més baixa.

3. Creui els carrers pels
passos de vianants i es-
tigui atent al tramvia.
No camini mai sobre la via i
utilitzi els passos de vianants
sempre mirant a esquerra i
dreta abans de creuar.
Recordi que el tramvia circula
en els dos sentits, encara que
el carrer sigui de direcció
única.

4. Quan circuli en cotxe,
respecti els senyals i creui
el carrer quan la cruïlla
estigui lliure i no obstru-
eixi la via.
Mai es pari sobre la zona del
paviment senyalitzada amb
quadrícula groga.

5. No circuli ni estacioni
sobre la plataforma del
tramvia.
Està prohibit que els vehicles
circulin sobre la plataforma
del tramvia. Només es permet
travessar la via a les cruïlles.

6. A les sortides del ga-
ratge cal estar atent.
Si l’accés al seu garatge és
a prop de la plataforma del
tramvia, no la creui sense ha-
ver mirat abans a esquerra i
dreta i haver-se assegurat que
no s’apropa cap tramvia.
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