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Barcelona i Perpinyà impulsaran una estratègia 

conjunta de comunicació que doni a conèixer al món 

la futura connexió ferroviària d’Alta Velocitat 
 

» L’alcalde Trias s’ha reunit aquesta tarda a l’Ajuntament amb l’Alcalde Jean-Marc 

Pujol i el president de l’Aglomeració de Perpinyà, Jean-Paul Alduy, per analitzar les 

relacions entre ambdues ciutats i la seva participació en el Comitè de Ciutats per 

l’Alta Velocitat 

 

L’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, acompanyat del Primer Tinent d’Alcalde Joaquim Forn, 

s’ha reunit aquesta tarda a l’Ajuntament amb l’Alcalde Jean-Marc Pujol i el president de 

l’Aglomeració de Perpinyà, Jean-Paul Alduy, en una trobada poficial que ha servit per repassar 

les relacions que mantenen les dues ciutats en diferents àmbits, però sobre tot en el de les 

infraestructures de transport. 

 

L’Alcalde i el President de l’Aglomeració de Perpinyà han viatjat a Barcelona per entrevistar-se 

amb l’Alcalde Trias i visitar alguns projectes de la ciutat que volen conèixer de primera mà, com 

les obres de l’estació de la Sagrera; el 22@ i visitar la filial que l’escola d’estudis multimèdia 

Idem, de Perpinyà, té en el districte tecnològic barceloní. 

 

Els tres mandataris han repassat la participació d’ambdues ciutats al Comitè de Ciutats per 

l’Alta Velocitat, així com de l’aprofitament del pla de màrqueting territorial que s’endegarà en 

breu entre Perpinyà i Girona per elaborar una estratègia de comunicació internacional conjunta 

sobre la futura connexió d’Alta Velocitat Barcelona-Perpinyà. Trias, Pujol i Alduy han analitzat el 

contingut de la pròxima cimera de Ciutats per l’Alta Velocitat,–la cinquena- que s’ha de celebrar  

el 20 de gener de 2012 a Figueres. I també han acordat estudiar la possibilitat d’establir nous 

intercanvis d’experiències i col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona  i Perpinyà 

Mediterrània, en temes com el 22@ o amb Transports Metropolitans de Barcelona – el grup 

format per TMB i Vectalia ha resultat l’adjudicatari del concurs per assumir durant vuit anys 

l’operació del transport urbà a l’àrea metropolitana de Perpinyà-Mediterrània, integrada per 36 

municipis del departament francès dels Pirineus Orientals, que sumen uns 300.000 habitants-. 


