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Pràcticament 25 anys al servei de l’interès públic

▪ Fundació: 1993, després de la ressaca olímpica (Rondes, túnels de Vallvidrera, túnels 
del Garraf...) on els desequilibris vehicle privat – transport públic es van incrementar 
notablement, un grup de persones funden la PTP per defensar el transport públic.

▪ S’inicia l’activitat amb reunions interdisciplinars: enginyers, geògrafs, treballadors ...

▪ L’any 1999 es crea la pàgina web i es comença a bolcar informació de lliure consum 
sobre transport públic i mobilitat.

▪ L’any 2005 s’aconsegueix finançament estable per a una oficina tècnica, que podrà 
elaborar estudis sobre transport públic i mantenir la veu de l’entitat a moltes de les 
institucions del país.

▪ L’any 2011 el Departament de Justícia reconeix la PTP com una entitat d'utilitat 
pública.

▪ Actualment comptem amb 341 socis i milers de subscriptors. (2.900 seguidors a 
facebook i 4.900 a twitter). 



Difonem valors i avantatges del transport públic



Moviments pel transport públic a Catalunya



Els èxits de la PTP



Projectes defensats per la PTP

Xarxes d’autobús urbà més eficients, línies d’autobús exprés, carrils bus 
urbans i d’autopista, xarxes ferroviàries amb servei cadenciat integrat 
(projectes TREN 2014 per a Catalunya i Tren 2020 per a Espanya), millora 
del finançament del transport públic, polítiques tarifàries de fidelització, 
nou model de peatges, etcètera.



Projectes defensats per la PTP

Carril bus d’autopista a la B23

2001: origen al manifest 
d’Esparreguera, entre la PTP i 
alcaldes del Baix Llobregat.

2007: Foto demostrativa

Alternativa als carrils bus en 
viaducte (faraònics). Aprovat 
per la Generalitat, pendent 
discussió traspàs de la via, que 
actualment és competència de 
Foment.

Beneficiaris: busos exprés, 
entre d’altres Igualada-BCN i 
Vilafranca-BCN.



Tasca de divulgació



Tasca de divulgació



De què depèn l’elecció modal?

Vehicle privat
(VP)

Transport públic
(TP)

Distància a l’aparcament
a l’origen i a la destinació

Distància a la parada 
a l’origen i a la destinació

Temps de recorregut
(variable per congestió?)

Temps d’espera 1

Temps de recorregut 1

Temps de transferència

Temps d’espera 2

Temps de recorregut 2

Tarifa (aparcament, peatge, 
combustible, manteniment...)

Tarifa 

Comoditat Comoditat / possibilitat 
d’aprofitar el temps de viatge

1

2



Com ens movem a l’Alt Penedès?

Font: EMEF 2015 (ATM)
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Com ens movem a l’Alt Penedès?

Font: Enquesta Mobilitat Quotidiana 2006

Milers de desplaçaments en dia feiner

Entre el Garraf-Penedès i 
altres comarques

Entre les comarques del 
Garraf i Penedesos

Dins de cada comarca



Com ens movem a l’Alt Penedès?

23.097 persones majors de 15 anys sense permís de conduir a la comarca.

% persones >15 
anys
sense carnet de 
conduir

TOTAL Homes Dones

Alt Penedès 26,48 % 15,85 % 36,97 %

Vilafranca 29,87 % 16,96 % 42,10 %

Font: PTP a partir de DGT i Idescat (dades 2015)

30%



Com ens movem a l’Alt Penedès?

Font: estudi Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d’activitat econòmica de la RMB (Pacte Industrial RMB)

Accessibilitat als polígons industrials



Com ens movem a l’Alt Penedès?

Accessibilitat als polígons industrials

Font: estudi Accessibilitat en transport públic col·lectiu als polígons d’activitat econòmica de la RMB (Pacte Industrial RMB)



Com ens movem a l’Alt Penedès?

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat (2013)

Dades passatgers/any estacions Rodalies. Total 123 estacions xarxa Rodalies Barcelona.

Estació Passatgers

1 BARCELONA SANTS 13.526.385

2 BARCELONA PLAÇA 
CATALUNYA

9.228.954

3 BARCELONA-PG. DE GRÀCIA 5.045.742

4 BARCELONA-EL CLOT ARAGÓ 3.228.564

5 BARCELONA-ARC. DE TRIOMF 3.073.888

6 VILANOVA I LA GELTRÚ 2.802.961

7 MATARÓ 2.387.270

8 BARCELONA SANT ANDREU 
ARENAL

2.109.107

9 CERDANYOLA DEL VALLÈS 2.047.195

10 CASTELLDEFELS 2.018.579

11 TERRASSA 1.960.088

12 L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT

1.942.121

13 LA SAGRERA-MERIDIANA 1.877.987

14 SITGES 1.744.082

15 ST. FELIU DE LLOBREGAT 1.689.631

16 GAVÀ 1.552.257

21 MARTORELL 1.353.249

26 CORNELLÀ 1.106.385

27 VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS

1.103.523

28 TORRE BARÓ 1.085.349

29 MOLINS 1.043.633

41 ST. JOAN DESPÍ 760.979

60 SANT VIÇ. DE CALDERS 489.914

67 EL VENDRELL 404.959

69 SANT SADURNí D'ANOIA 379.995

70 CASTELLBISBAL 371.761

75 GELIDA 342.952

85 L'ARBOÇ 152.706

86 EL PAPIOL 150.038

88 ELS MONJOS 141.347

95 LA GRANADA 79.902

103 LAVERN-SUBIRATS 37.190



Com ens movem a l’Alt Penedès?

Freqüències molt baixes en el bus interurbà a la comarca. 

Font: horaris operadors (consulta agost 2016)



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Garantir un mínim de 6 freqüències per sentit els dies 
feiners entre els municipis de la comarca i Vilafranca.

▪ Que la primera freqüència arribi abans de les 8 a 
Vilafranca. 

Font plànol: municipiscatalans.com



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Creació d’un mapa comarcal del transport públic

▪ Permet visualitzar tota l’oferta existent. 
Actualment gran part de l’oferta és 
desconeguda pels habitants i visitants.

▪ Permet cercar possibilitats d’anar d’un lloc a 
un altre encara que no hi hagi bus directe.

▪ Permet millorar la percepció del transport 
públic.

Mapa comarcal de bus d’Osona

Font plànol: BusOsona.cat



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Millora general de la informació al viatger 
per una millor gestió del temps i ús 
correcte de la xarxa:

▪ Horaris a les parades, 

▪ Posicionament d’horaris a web, app’s, 
Google Maps

▪ Teleindicadors interns i externs als 
vehicles.

Posicionament a Google de Hillsabus a Gelida



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Manca d’horaris a les parades, horaris desactualitzats al web de l’operador, vehicles sense indicar destí ...



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Parades sense ni tan 
sols pal de parada.



Propostes de millores al bus interurbà

▪ Renovació de la flota amb més antiguitat, 
aconseguint una flota 100% adaptada a 
PMR, i posar autobusos adaptats a les 
característiques i demanda de cada línia. 

▪ Posada en servei d’autobusos nocturns
especials per les principals festes majors 
de la comarca. 



Propostes de millores al bus interurbà

Font: Estudi Millora Trans. Públic Alt Penedès 
2014 (Departament de Territori i Sostenibilitat)



Propostes de millores al bus interurbà

Font: Estudi Millora Trans. Públic Alt Penedès 
2014 (Departament de Territori i Sostenibilitat)



Propostes de millores a Rodalies
▪ Eliminar Limitacions Temporals de Velocitat per reduir temps de viatge. Cal tenir infraestructura en bon estat.

▪ Els Monjos – BCN Sants
▪ 13 punts amb limitacions
▪ 9 minuts d’afectació

Font: 324.cat

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”



Propostes de millores a Rodalies

Actual parant 
totes estacions

Futur amb 
semidirecte

Futur semidirecte sense 
limitacions velocitat

El Vendrell - BCN Sants 1h 16 min 1h 05* min 56* min

Vilafranca - BCN Sants 59 min 50* min 42* min

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”

▪ Creació trens semidirectes a Barcelona per reduir el temps de viatge (com s’ha fet entre Manresa i Barcelona)

(*) Aproximacions pendents d’estudi de detall



Propostes de millores a Rodalies

▪ Augmentar freqüència entre 
Vilafranca i St. Vicenç de 
Calders passant d’un tren 
cada hora a un tren cada 1/2 
hora.

▪ Horaris cadenciats (un tren 
cada 30 min) també els caps 
de setmana (actualment un 
tren cada 45/15 minuts).

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”



Propostes de millores a Rodalies

▪ Ampliació horària vespres caps de setmana entre Vilafranca i Barcelona.  Actualment:

Vilafranca - BCN Últim tren
Primer bus 

nocturn
Temps sense 

servei

Dilluns a dijous 22:24 01:00 2h 6 min

Divendres 22:24 00:10 1h 46 min

Dissabtes 21:39 00:10 2h 31 min

Diumenges 21:39 01:00 3h 21 min

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”



Propostes de millores a Rodalies

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”

Perllongament 
RT2 i R8 fins a 
Vilafranca



Propostes de millores a Rodalies

▪ Creació línia R80 a partir fusió R8 i RT2. Línia regional 
que cobriria l’eix de l’AP7, sent la primera línia no 
radial a Barcelona, anant de Reus a Girona passant pel
Camp de Tarragona, el Penedès, el Baix Llobregat, el 
Vallès, la Selva i el Gironès.

▪ Gran població beneficiària: 1.250.000 habitants, 
distribuïts als àmbits del Camp de Tarragona 
(270.000), Penedès (75.000), Vallès Occidental 
(645.000), Vallès Oriental (140.000) i Girona (125.000).

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”

Vilafranca- U.Autònoma: 32 minuts
Vilafranca- Tarragona. 33 minuts
Vilafranca- Granollers:  51 minuts
Vilafranca- Girona: 1h 40 minuts



Propostes de millores a Rodalies
▪ Reforma integral estacions Sant Sadurní d’Anoia i Vilafranca. 

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”



Propostes de millores a Rodalies
▪ Reforma integral estació de Vilafranca del Penedès. Una nyap «provisional».

Propostes de Rodalies elaborades en col·laboració amb “Per uns trens dignes a Vilafranca”



Propostes de millores a Rodalies

▪ Reobertura del funicular Gelida

Font: premsa.gencat.cat



Estació TAV a Vilafranca Nord

▪ L’estació de tren de gran velocitat de la 
Vegueria Penedès (470.000 habitants).

▪ Aturada de tots els trens d’alta 
velocitat regional (Lleida, Camp de 
Tarragona,  el Prat -Aeroport-, 
Barcelona, Girona i Figueres Vilafant).

▪ Aturada d’alguns trens AVE que unirien 
amb Saragossa, Guadalajara i Madrid.

▪ Baixador de Rodalies annex.

▪ Park and ride i servei de bus.



Bona pràctica!

Pàgina web de 

rodalies.gencat.cat

▪ Buscador còmode i intuïtiu 
entre origen i destinació, 
incloent-hi 
transbordaments

▪ Indicació dels trens 
accessibles (fins a 3 hores 
abans)

▪ Indicació de les tarifes 
possibles entre dos punts

▪ Indicador ambiental i 
estalvi econòmic respecte 
un viatge en cotxe.



Bona pràctica!

Coordinació Rodalies – BUS 

St. Sadurní d’Anoia



Xarxa interurbana de carrils bici i vianants



Xarxa interurbana de carrils bici i vianants



Xarxa interurbana de carrils bici i vianants

▪ Carril bici entre Santa Margarida i 
els Monjos – Vilafranca actualment 
en estudi per la Diputació de 
Barcelona



Xarxa interurbana de carrils bici i vianants

Proposta de xarxa de carrils bici comarcal:

▪ Desplaçaments interurbans curts (<8 km)

▪ Orografia plana.

▪ Desplaçaments segurs per anar a la feina 
o a l’institut

▪ Oci i esport els caps de setmana

▪ Foment cicloturisme



Xarxa interurbana de carrils bici i vianants



Mobilitat urbana a Vilafranca

Encara no disposa de Pla de Mobilitat Urbana (PMU) tot i estar-hi 
obligat com a capital de comarca segons la Llei 9/2003 de 
Mobilitat i segons el Decret 152/2007 de protecció de l’ambient 
atmosfèric. 

NO APROVAT



Mobilitat urbana a Vilafranca. Fortaleses.
Estació de tren cèntrica.  Excel·lent accessibilitat a peu.

Vilafranca
Sant Sadurní d’Anoia



Mobilitat urbana a Vilafranca. Fortaleses.

Centre històric illa de vianants 
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Centre històric illa de vianants. 



Mobilitat urbana a Vilafranca. Fortaleses.

Bon sistema i dotació d’aparcaments: 
de pagament al Centre i gratuïts al 
voltant. Incentiu accedir a peu al 
centre. 



Mobilitat urbana a Vilafranca. Debilitats.

Bus urbà molt poc útil:

▪ Mal disseny que fa que els temps de 
viatge siguin molt elevats. 

▪ Sense coordinació amb horaris tren.

▪ Escàs servei en dissabtes i testimonial 
en diumenges i festius. 

▪ No dona servei als polígons 
industrials.

▪ Tarifes poc competitives per qui 
només utilitza el bus urbà.

Freqüències ridícules de les línies de bus 
interurbà a la majoria de municipis de la 
comarca. Això incentiva ús del cotxe per 
venir a Vilafranca.



Mobilitat urbana a Vilafranca. Debilitats.

La infraestructura ciclista és 
escassa i a més la majoria que hi 
ha mal dissenyada 

Foto: Ajuntament Vilafranca



Mobilitat urbana a Vilafranca. Debilitats.
Carrers amb voreres molt estretes, inaccessibles per a PMR. Desagradables i insegurs per els vianants. 



Mobilitat urbana a Vilafranca. Debilitats.
Carrers amb voreres molt estretes, inaccessibles per a PMR. Desagradables i insegurs per els vianants. 



Mobilitat urbana a Vilafranca. Debilitats.
Parades de bus urbà no accessibles a PMR. 



Propostes per a la mobilitat urbana a Vilafranca

▪ Millora xarxa bus urbà. Fase 1.
▪ Mateixos recursos que a l’actualitat (2 autobusos)
▪ 1 bus cada hora de dilluns a dissabte.
▪ 1 bus cada 2 hores els diumenges i festius.

▪ L1 (vermella): CIRCULAR sentit horari (Hospital –> 
Barceloneta –> Molí d’en Rovira → la Girada → Poble 
Nou → Sant Julià → Z. Esportiva → Les Clotes →
L’Espirall → Hospital)

▪ L2 (verda): CIRCULAR sentit anithorari (Hospital →
l’Espirall → les Clotes → Z. Esportiva → Sant Julià →
Poble Nou → la Girada → Molí d’en Rovira →
Barceloneta → Hospital)



Propostes per a la mobilitat urbana a Vilafranca

▪ Millora significativa dels temps 
de viatge, especialment entre la 
Girada-Molí d’en Rovira i nou 
ambulatori. 



Propostes per a la mobilitat urbana a Vilafranca

▪ Fase 2. Nova línia transversal (eix Av. Barcelona – Av. 
Tarragona) per donar servei als polígons industrials.

▪ És necessita un autobús més (3 en total, un per línia)
▪ Establir freqüències a partir estudi horaris 

treballadors empreses. 

▪ L1 (vermella): CIRCULAR sentit horari (Hospital –> 
Barceloneta –> Molí d’en Rovira → la Girada → Poble 
Nou → Sant Julià → Z. Esportiva → Les Clotes →
L’Espirall → Hospital)

▪ L2 (verda): CIRCULAR sentit anithorari (Hospital →
l’Espirall → les Clotes → Z. Esportiva → Sant Julià →
Poble Nou → la Girada → Molí d’en Rovira →
Barceloneta → Hospital)

▪ L3 (blava): Hospital – Centre Àgora 



Propostes per a la mobilitat urbana a Vilafranca

▪ Aparcament per a bicicletes a tots els equipaments 
públics. Per exemple no n’hi ha a les sales d’estudi 
(ni a la de la Incavi ni a la de la Casa Amiguet), ni 
tampoc al propi Ajuntament.

▪ Ampliació i millora de les zones 30 per garantir 
seguretat ciclistes i vianants. L’urbanisme ha de 
convidar al conductor a respectar el límit de 
velocitat.

▪ Ampliar itineraris confortables per a vianants
(ampliació de voreres o plataforma única).

▪ Creació de camins escolars per fomentar anar a 
l’escola a peu.



Moltes gràcies! 

La font de tots els gràfics i fotos és la PTP, excepte els expressament descrits.

www.transportpublic.org/altpenedes

www.facebook.com/ptpaltpenedes

altpenedes@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


