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Llei de mobilitat

El 4 de juny és d’un d’aquells dies
que hauran de passar a la histò-
ria de la mobilitat sostenible,

fent companyia a altres dates notòries
com van ser en el seu dia la constitució
de l’ATM o l’entrada en vigor de la
integració tarifària en el transport
públic. El 4 de juny el Parlament de
Catalunya va aprovar, amb un gran
consens, la llei de mobilitat, una vella
reivindicació de la PTP, que es configu-
ra com un dels textos legislatius més
avançats en aquesta matèria a escala
europea. En anteriors números ja ens
hem fet ressò més d’una vegada sobre
els objectius de la llei de mobilitat. Es
tracta d’una llei ben senzilla que el que
pretén és posar tots els poders públics a
pensar a favor de la mobilitat sosteni-
ble, és a dir, a favor del transport
públic, dels desplaçaments a peu i amb
bicicleta, i quan això no sigui possible,
utilitzar el cotxe de forma compartida.

En teoria, amb aquesta llei, propos-
tes com la construcció de nous macroa-
parcaments, el túnel d’Horta, el disseny
d’autopistes urbanes i, en general, totes
aquelles iniciatives favorables al cotxe,
haurien de quedar descartades perquè
en l’anàlisi que obliga a fer la nova llei
es demostrarà que provoquen incre-
ment del trànsit i de la congestió, i, per
tant, no són sostenibles. �

De més a menys 

Els ajuntaments comencen a pre-
parar el Dia sense Cotxes, el 22
de setembre, i la Setmana de la

Mobilitat Sostenible, entre el 22 i el 28
de setembre. La Generalitat sembla que
ha renunciat a dirigir el procés ja que
en la darrera reunió de la Comissió Ins-
titucional van presentar una proposta
de pressupost de 6.000 euros. Sí, han
llegit bé, 6.000 euros! I va informar que
enguany renunciava a organitzar la tra-
dicional exposició a la plaça Universitat.
El Dia sense Cotxes ha anat de més a
menys. Ja ho dèiem en números ante-
riors. Ara tot queda en mans dels ajun-
taments i d’entitats com la PTP i altres,
perquè el Dia sense Cotxes i la Setmana
de la Mobilitat recuperi, almenys, una
part de la capacitat de convocatòria de
les primeres edicions. Els nous consis-
toris sortits de les recents eleccions ja
han començat a treballar per organitzar
moltes activitats  i, tots plegats, aconse-
guirem superar la sensació de ridícul
general, amb algunes excepcions, de les
dues darreres convocatòries.

A l’octubre hi ha eleccions al Parla-
ment de Catalunya. La PTP espera que
el nou responsable de la cartera de
Medi Ambient al govern català tingui
més sensibilitat en el tema del Dia sen-
se Cotxes que la que ha demostrat
l’actual titular. �
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EDITORIAL

ACTUALITAT

Els ajuntaments

seran protagonistes

Fins el moment  el
Departament de Medi
Ambient no ha fet cap
dels seus deures, per
la qual cosa, atès el
poc temps que falta
fins el 22 de setembre,
cal entendre que es
desentén de la convo-
catòria del Dia sense
Cotxes. Des de la PTP
volem assenyalar la
greu irresponsabilitat
política i organitzativa
del Departament.
pàg.3)

EN PORTADA

El Parlament aprova

la Llei de Mobilitat

El ple del Parlament de
Catalunya va aprovar-
amb un ampli i inusual
consens entres els
diferents grups-  el 4 de
juny la llei de mobilitat.
Una llei que  vol incidir
en el foment del trans-
port públic i dels mit-
jans alternatius, així
com la participació ciu-
tadana en totes aque-
lles decisions políti-
ques que afectin la
seva mobilitat.
(pàgs. 4-8)

REPORTATGE

Transport guiat:

el tren lleuger

El tren lleuger guiat és
un mode de transport
similar al metro, però
de menors dimensions,
que circula segregat
respecte a la resta del
trànsit, sigui al mateix
nivell, en túnel o en via-
ductes. Les seves
característiques són
comparables a les del
metro convencional,
però amb diferències
respecte als costos, la
capacitat i l’explotació.
(pàgs. 10-11)

REPORTATGE

Una exemple 

que caldria seguir

La idea de posar en
marxa elservei d’auto-
bús va sorgir de la
necessitat de donar
resposta a la demanda
de transport entre el
baixador de Sant Joan
dels FGC i el polígon
industrial de Can Sant
Joan, entre les esta-
cions de Bellaterra i
Sant Cugat, facilitant
així la comunicació als
treballadors de les
empreses del polígon.
(pàgs. 16-17)

PTP

Acte social amb

Imma Mayol

Imma Mayol,  quarta
tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Barce-
lona, va ser la convida-
da a l’acte social va fer
la PTP el passat 4
d’abril. Per primera
vegada vam portar una
dona, però no pas per
allò de les quotes, sinó
per mèrits propis, ja
que Mayo recull per-
fectament el pensa-
ment de la mobilitat
sostenible.
(pàgs. 20)

PEL MÓN

Fins quan seguirà

en el càrrec?

Una seriosa amenaça
recau tant sobre el
transport sostenible a
la Unió Europea com
damunt la credibilitat
dels seu organs de
govern. I tot, arran
d’unes polèmiques
declaracions de Loyola
de Palacio, comissària
europea de Transports,
en les quals contradeia
les directrius comu-
nitàries en matèria de
transport.
(pàgs. 22)
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ACTUALITAT

Des de l’inici d’any, 
les entitats cíviques 
impulsores del Dia sense
Cotxes hem estat fent 
propostes sobre com 
s'havia d'organitzar
enguany el Dia sense 
Cotxes. S’acordà que, 
com en anys anteriors, 
el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat
llençaria la convocatòria,
organitzaria un seminari
orientat als ajuntaments
per la difusió dels objec-
tius de la diada i impulsa-
ria un seguit d’activitats. 

Fins el moment present,
el Departament de
Medi Ambient no ha
fet encara els seus

deures, per la qual cosa, a la
pràctica, atès el poc temps que
falta fins el 22 de setembre, cal
entendre que es desentén de la
convocatòria. Des de la PTP
volem assenyalar la greu irres-
ponsabilitat política i organitza-
tiva en què ha caigut el Depar-
tament de Medi Ambient. 

Si no volien liderar la con-
vocatòria ho haguessin hagut
de dir abans. Altres haguessin
tingut l’oportunitat de fer-ho.
Però el que no es pot fer és
comprometre’s a fer activitats i
després no fer res. No tenen
pressupost ni tenen previst
organitzar activitats, ni tan sols
la tradicional exposició a la

plaça d’Universitat. És per això
que parlem de presa de pèl.

No queda més remei que la
vuitantena d’ajuntaments que
l’any passat organitzaren activi-
tats al voltant del Dia sense
Cotxes i de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible facin les
seves activitats de forma autò-
noma, sense seguir altres crite-
ris que els indicats a la convo-
catòria europea. 

La PTP fa una crida als
ajuntaments a organitzar una
bona Setmana de la Mobilitat
Sostenible. És important assen-
yalar que els ajuntaments que
hagin decidit participar en la
convocatòria han de trobar
algun camí vàlid per notificar a
Brussel·les la seva adhesió, tota
vegada que l’actual paràlisi de
l’organisme responsable de la
Generalitat no garanteix que
l’adhesió arribi a temps. 

A tots els ajuntaments que
vulguin implicar-se en l’orga-
nització, la PTP va les següents
recomanacions:

• L'any 2003 és l'any euro-
peu de les persones discapacita-
des. Per tant es demana un

especial esforç en la qüestió de
l'accessibilitat. 

• El dia europeu sense cot-
xes es fa el dilluns, 22 de setem-
bre, qu a més hauria de ser el
dia del transport públic. 

• Sempre que sigui possi-
ble es recomana organitzar la
setmana entre el 22 i el 28 de
setembre, atenent que aquesta
proposta deixa més temps per
organitzar activitats a la comu-
nitat educativa. 

• Com que aquest any la
convocatòria cau en dilluns,
seria convenient i amb una for-
ta càrrega pedagògica que cada
ciutat es doti d’uns espais
públics alliberats de cotxes i
organitzar restriccions de tràn-
sit, per reforçar el missatge de
què cal deixar el cotxes a casa.

• Les autoritats locals que
participin en aquest iniciativa
haurien de seguir al menys dos
dels quatre criteris que aparei-
xen a la carta europea de con-
vocatòria :

- Implementació d'una o més
mesura que contribueixi al
canvi modal del cotxe pri-
vat als sistemes sostenibles
de transport. 

- Llançament d'un pla de
mobilitat sostenible. 

- Increment del tamany de
l'àrea lliure de cotxes en
comparació amb l'any ante-
rior. 

- Estendre la duració del dia
sense cotxes al dissabte i
diumenge anterior (20 i 21
de setembre. �

S’acosta el Dia sense Cotxes i l’organització encara està verda

Els ajuntaments han 
de passar al capdavant

L’exposició a la pl. Universitat, en perill.

� Si la Generalitat
es desentén del 
Dia sense Cotxes, cal
que els ajuntaments
prenguin la iniciativa
de forma autònoma.



En democràcia és
estrany –si més no,
no és freqüent– que
una llei sigui aprova-

da sense cap vot contrari i
menys encara quan ens trobem
a les portes de la precampanya
electoral de les properes elec-
cions legislatives catalanes.
Doncs bé, això és el que va suc-
ceir quan el ple del Parlament
de Catalunya va aprovar la Llei
de Mobilitat, la qual cosa ve a
significar que aquesta era una
llei necessària i esperada, més

enllà dels interessos partidistes
que sovint esquitxen els debats
parlamentaris.

La Llei de Mobilitat de
Catalunya (finalment, no es va
aconseguir que fos de “Mobili-
tat Sostenible”) és una llei pio-
nera a Europa en el seu gènere.
Fins ara, cap altre parlament
havia abordat un cos legal que
contemplés la mobilitat amb
una visió integrada. L’esperit
de la llei té diversos objectius
bàsics. Fer compatibles el
desenvolupament econòmic i

urbà amb una mobilitat sosteni-
ble que minimitzi el nombre de
desplaçaments, tot donant prio-
ritat als sistemes de transport
públic de viatgers i mercade-
ries; establir mecanismes de
coordinació per a aprofitar al
màxim els transports col·lec-
tius; i disminuir la congestió de
les zones urbanes a través de
mesures incentivadores i de
foment del transport públic i
d’actuacions dissuasives de la
utilització del vehicle privat.
D’altra banda, el nou text legal

també pretén fer acomplir els
tractats internacionals en tot
allò referent a frenar les emis-
sions del agents contaminants
que provoquen l’efecte hiverna-
cle.

Les eines fonamentals per
aconseguir aquests objectius
seran “el foment i la incentiva-
ció del transport públic i
col·lectiu, i d’altres sistemes de
transport de baix o nul impacte
com són els desplaçaments en
bicicleta o a peu” (art. 2 c) i la
“implicació de la societat en la
presa de decisions que afectin a
la mobilitat de les persones”
(art. 2 d).

Planificar pensant en la mobilitat
A partir d’ara tota planifica-

ció urbanística haurà de con-
templar les necessitats de mobi-
litat de les persones que es veu-
ran afectades per dita planifica-
ció. Aquesta és una de les grans
novetats de la llei: planificar la
mobilitat, una cosa del tot
impensable fa només una dèca-
da, i que només figurava en
l’agenda d’aquells sectors
socials més avançats i conscien-
ciats per la mobilitat i els pro-
blemes que genera el trànsit.

Ja no podrem dissenyar
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EN PORTADA

La llei aprovada per Parlament català és pionera a tota Europa

Un pas endavant cap a la mobilitat sostenible

Llei de mobilitat
Una proposta 
capdavantera
El ple del Parlament 
de Catalunya va aprovar
el 4 de juny la llei de
mobilitat. Una llei que
vol incidir en el foment
del transport públic i
dels mitjans alternatius,
així com la participació
ciutadana en totes
aquelles decisions 
polítiques que afectin 
la seva mobilitat.



espais urbans pensats únicament
per al cotxe, sinó que caldrà
tenir en compte les necessitats
del 67 % de la població que no
es mou quotidianament en
vehicle privat i atorgar carta de
prioritat a aquestes necessitats
de mobilitat. 

Dins d’aquest segment de
persones que no utilitza el cot-
xe, la llei preveu que siguin
objecte d’una especial atenció
aquells mitjans de transport més
ecològics; i de manera preferent
els desplaçaments a peu i en
bicicleta, sobretot en els nuclis
de població amb una població
superior als 20.000 habitants.

Els sistemes de integració
tarifària que afavoreixin la

intermodalitat  també gaudiran
d’una especial promoció. En
aquest sentit, l’experiència posi-
tiva que ha suposat la integració
tarifària en les corones metro-
politanes de Barcelona ha jugat
un paper fonamental perquè
aquesta política també s’esten-
gui a altres conurbacions.

La sana influència de la PTP
Finalment, van ser 197 les

esmenes presentades al projecte
inicial, la major part de les qual
van ser aprovades o transaccio-
nades. Moltes d’aquestes esme-
nes recullen conceptes com
“mobilitat sostenible”, la ja
esmentada “integració tarifària”
o “accessibilitat”; una teminolo-

gia que, des de fa temps, forma
part de vocabulari quotidià de la
PTP. Aquest fet posa de relleu
la cada cop més gran influència
que exerceix la nostra associació
en el debat polític i social al vol-
tant de la mobilitat sostenible i
segura. Una feina que va ser
objecte de reconeixement explí-
cit per parts dels diputats Manel
Nadal (PSC-CpC) i Joan Boada
(ICV) qui va agrair públicament
“les aportacions de la PTP que
han permès l’enriquiment
d’aquesta Llei”.

Una de les idees més inno-
vadores de la PTP, com és el
“Carsharing”, també ha meres-
cut un punt propi en la Llei
quan es diu que cal “efectuar i
dur a terme propostes innova-
dores que afavoreixin un ús més
racional del vehicle privat, com
el cotxe multiusuari o el cotxe
compartit” (art. 3.5).

Des de la PTP felicitem la
iniciativa del Govern de la
Generalitat i la tasca de millora
del Projecte de llei i de consens
efectuada per tots els grups par-
lamentaris. A partir d’ara, vet-
llarem per la seva correcta apli-
cació i treballarem per la seva
continuada millora i adequació
a la realitat del país. �
Jordi Pascual
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Vetllaran per la mobilitat

Entre els compromisos de la Llei de Mobilitat es preveu la creació de dos ens públics
que vetllaran per una mobilitat sostenible. Un d’ells, serà l’Observatori català de la
mobilitat amb la finalitat de ser “un instrument de recopilació i de difusió de la informa-

ció més rellevant en matèria de mobilitat i el seu grau de sostenibilitat” (art. 14.1) i que de
manera bianual presentarà davant la cambra catalana i el futur Consell Català de la Mobilitat
un informe sobre l’estat de la mobilitat a Catalunya. Segons el conseller Felip Puig aquest
observatori entraria en funcionament en el termini màxim de tres mesos.
L’altre organisme serà el ja apuntat Consell Català de Mobilitat, que exercirà les funcions
d’òrgan consultiu i assessor, amb la participació de les administracions i dels sectors socials
que treballen en l’àmbit de la mobilitat.
També s’estableix que en el termini d’un any, el Govern haurà de presentar un projecte de
llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció dels com-
bustibles alternatius. I dins del termini de tres anys el Govern presentarà un Pla de mobilitat
específic per als polígons industrials i aquelles zones on es desenvolupin activitats econòmi-
ques, que reguli la implantació i el mode de finançament dels serveis de transport i que creï
les figures de gestors de la mobilitat.  �

� La Llei permetrà la
creació d’Autoritats
Territorials de Mobili-
tat que coordinaran
les actuacions de les
diferents administra-
cions, impulsant el
transport públic 
i avançant cap a 
integracions tarifàries.

� No s’aprovar à cap
nou projecte urbanístic
(amb una inversió
superior a 25 milions
d’euros) si no compta
amb un estudi de la
mobilitat que genera.

� La nova llei encarre-
ga al Govern l’elabora-
ció d’un projecte de
llei de finançament del
transport públic.

� El Govern català
estudiarà la creació
d’un tribut que gravi els
espectacles de masses
i que es destinarà a 
la promoció de la
mobilitat sostenible.

� En el termini 
d’un any, el Govern es
compromet a presentar
un Pla d’ordenació 
del sistema de peatges
a les infraestructures
viàries, que serà 
gratuït per al transport
públic.



Felip Puig
Conseller de PTiOP

“Una Llei 
pionera”

“Avui a Europa aquesta és una llei
pionera, una vegada més aquesta és una
llei que cap altre país no ha legislat amb
una visió global sobre mobilitat (...)
Aquesta llei troba els seus principis inspi-
radors en un seguit d’idees i orienta-
cions, per exemple, el reconeixement del
dret dels ciutadans a l’accessibilitat en
condicions de mobilitat adequades,
l’organització d’un sistema de transport
de mercaderies més sostenible, l’aposta
pel transport públic i col·lectiu, la
necessària implicació de la societat en la
presa de decisions sobre la mobilitat
futura, la distribució adequada de costos
d’implantació i gestió del transport,
l’adequació de les polítiques a les políti-
ques comunitàries sobre aquesta matèria,
l’ús més racional del nostre territori, i
també, acomplir els tractats internacio-
nals relatius a la preservació del clima
(...) Volem disciplinar el trànsit i fomen-
tar propostes i actuacions que contri-

bueixin a la millora de la seguretat viària
i a la reducció de l’accidentalitat”. �

Joan Boada 
Grup d’ICV

“Planificar 
la mobilitat”

Els treballs per a l’elaboració de la
Llei havien estat efectuats per la diputa-
da ecosocialista Bet Font, però per raons
de salut no va poder ser present a la cam-
bra el dia 4, per la qual cosa el posiciona-
ment d’ICV va ser exposat pel seu porta-
veu Joan Boada.

“Ens hauria agradat que el Govern
fes una autocrítica perquè en 23 anys de
govern té alguna responsabilitat en la
situació en què estem ara amb relació a
la mobilitat (...) en un model de mobili-
tat basat en el transport privat per carre-
tera (...). Aquesta iniciativa legislativa és
interessant, és important, és positiva,
perquè crec que en determinats temes ja
s’han comès greus errors en prioritzar
unes estratègies enfront d’unes altres.
Per exemple, si s’opta per fer més carre-
teres i autovies en lloc d’invertir en

transport públic, i en concret en ferroca-
rril, això és una decisió política que algú
ha d’assumir com  a pròpia (...). Ara hem
posat les bases a través d’una llei per
solucionar-ho (...) una Llei que té un ele-
ment bàsic: que reconeix que la mobilitat
s’ha de planificar. Fins ara no s’ha plani-
ficat, la mobilitat. A partir d’ara s’haurà
de planificar. �

Manel Nadal 
Grup del PSC-CpC

“L’esperàvem 
de fa temps”

Tot i que el representants socialista
en els treballs d’elaboració de la Llei va
ser el diputat Francesc X. Boya, va ser
Manel Nadal qui va intervenir davant el
plenari.

“Aquesta és una llei necessària i llar-
gament esperada que ve a cobrir una
greu mancança en un dels fenòmens més
importants de la nostra societat, el pro-
blema de la mobilitat obligada, ja sigui
per motius de treball, per motius de lleu-
re. Aquesta llei ha tirat endavant gràcies
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Les intervencions a la cambra
En el torn d’intervencions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques i dels representants dels cinc
grups parlamentaris, van primar les felicitacions i les bones paraules. Però sense caure en el cofoïsme i l’auto-
satisfacció, sinó que des dels grups d’esquerres (PSC-CpC, ERC i ICV) es van deixar obertes les portes a intro-
duir millores futures que ara no han possibles de consensuar.

EN PORTADA



a l’impuls de la Conselleria, però també
gràcies a l’impuls d’entitats de promoció
del transport públic (la PTP), la Federa-
ció d’Associacions de Veïns, alguns sin-
dicats (...) . És una llei que compartim en
una part molt gran, però ens temem que,
a pesar de les bones intencions, té algu-
nes mancances que fan difícil la seva
aplicació o la seva traducció en accions
concretes que de veritat repercuteixin en
la millora de la mobilitat a Catalunya”
(...). Llei de bones intencions, però de
difícil aplicació per manca de concreció
d’alguns aspectes de finançament (...) En
el tema urbanístic vincula la mobilitat i la
política urbanística. Nosaltres havíem
planejat que això es fes ja en la Llei
d’urbanisme. En aquell moment no va
ser possible: ara es recull”. �

Carles Bonet
Grup d’ERC

“La Llei és una
bona teoria”

“Creiem que aquesta és una llei emi-
nentment filosòfica (...). No hi ha res
més pràctic que una bona teoria, i per
tant crec que estem davant d’una llei
important. I es important perquè pot
significar que hi hagi un tombant (...).
Amb aquesta Llei s’inicia i es tracta de
regular, es tracta de posar a l’opinió
públic, doncs, la necessitat i l’obligació
de fer estudis de mobilitat (...). Pot signi-
ficar que s’instal·li també en l’opinió
pública la indefugibilitat que qualsevol
actuació  activitat comporti i hagi
d’haver-se fer, per  a la seva aprovació o

regulació, una anàlisi del seu impacte en
la mobilitat (...). Hi ha un creixement de
la mobilitat que sembla descontrolat, que
es posa en una preocupació: si aquesta
mobilitat serà sostenible, si això té un
límit o no té límit i és un creixement que
a la llarga, doncs, arribarà al col·lapse
(...). Inicia una nova mentalitat, una
manera nova d’entendre l’urbanisme i
d’entendre, doncs, les actuacions urba-
nístiques (...). És una llei en la qual ha
participat molt la societat civil (...) per
l’impuls de moltes associacions, sindi-
cats, etc. �

Dolors Montserrat
Grup del PP

“Arriba en el
moment oportú”

“És cert que hem tardat anys a fer
aquesta Llei, però jo diria avui que és
una llei molt important. I és una llei
molt important perquè vivim uns
moments en què el temps, les mateixes
mobilitats de les persones, però també de
les mateixes mercaderies, s’han incre-
mentat de tal manera que feien necessà-
ria la Llei, i ha sortit en un moment que
era el moment puntual i crucial (...). Ha
vingut en un bon moment en el qual la
logística té una importància cabdal que
no tenia fa cinc anys enrere (...). Avui es
parla de creixement i parlem contínua-
ment del creixement sostenible com una
eina imprescindible en qualsevol projecte
(...). Tenim l’oportunitat de posar les
bases perquè tots els ciutadans de Cata-
lunya, sense diferència de lloc, prenguin

consciència que l’ús indiscriminat del
cotxe particular pot acabar a curt termini
amb la seva finalitat, que és la d’un trans-
port ràpid i còmode en ocasions. D’aquí
que una de les finalitats d’aquesta Llei
sigui la d’educar els ciutadans sobre les
necessitats d’utilitzar, cada cop més, el
transport públic de viatgers en totes les
seves variants o vessants.�

Josep Micaló
Grup de CiU

“Un consens
necessari”

“Faig el posicionament del meu grup
parlamentari amb molta satisfacció per
dos motius. Un, perquè s’aprova una llei
important. S´ha dit ‘important’, s’ha dit
‘positiva’, s’ha dit ‘ambiciosa’, jo hi afe-
geixo ‘moderna, avançada’. I, per altra
banda, també estic molt satisfet per
aquest consens de què tant s’ha parlat,
perquè entenem que en una llei impor-
tant és necessari buscar aquest consens
(...). De pràcticament dues-centes esme-
nes, en queden ara, en aquest moment,
disset de vives, però tenint en compte
que, d’aquestes disset, n’hi ha set que
pràcticament són la mateixa, podríem
dir, doncs, que les úniques que es posa-
ran a votació, pràcticament, en seran deu
(...). Entenem que l’objecte de la Llei no
és fomentar la mobilitat, sinó que és pla-
nificar-la i regular-la (...). Entenem
nosaltres que el concepte ‘sostenible’ ja
va implícit i que, per tant, no cal posar-lo
en el títol de la Llei”. �
Redacció
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ÉS

Planificació
La llei aprovada pel Parla-

ment preveu tres escales de
planificació: Nacional, Regio-
nal i Local. Pel que fa a
l’àmbit Nacional, la llei marca
que el Govern de la Generali-
tat haurà de redactar les
Directrius Nacionals de Mobi-
litat amb caràcter de Pla
Territorial Sectorial. A nivell
Regional, s’establiran diferents
àrees en tot el territori català.
Cada una d’aquestes àrees
haurà de tenir un Pla Director
de Mobilitat que segueixi les
directrius nacionals. Final-
ment, a nivell Local, es crea-
ran els Plans de Mobilitat
Urbana. 

Gestió
La llei dóna caràcter legal

als programes d’inversió i els
plans de serveis que actual-
ment ja estan elaborats.
D’altra banda, la llei promourà
la creació d’Autoritats Terri-
torials de Mobilitat en cada
una de les àrees designades.
Aquestes autoritats  tindran
caràcter de consorci i estaran
formades per la Generalitat de
Catalunya i pels ajuntaments
d’aquestes àrees. Cal destacar
que aquestes Autoritats tenen
per objecte millorar la coordi-
nació dels serveis de transport
públic, planificar nous serveix i
coordinar les integracions
tarifàries entre els operadors.

Participació
La Llei de Mobilitat que

avui ha presentat el conseller
Felip Puig preveu la creació
del Consell Català de Mobili-
tat. Aquest serà un òrgan
d’assessorament del Govern de
la Generalitat en matèria de
mobilitat. Aquest òrgan estarà
participat per diferents sectors
de la societat civil aplegant
empresaris, sindicats, organit-
zacions de consumidors i
usuaris, entre altres.

En aquest mateix àmbit, la
llei preveu també la creació
voluntària de Consells Terri-
torials de Mobilitat. Aquests
consells es crearien a iniciativa
dels ajuntaments.

La nova llei de mobilitat a
part de ser el marc legal que
definirà el model de mobilitat
a Catalunya, identifica quines
temàtiques d’àmbit més secto-
rial requereixen una resposta
immediata. Entre aquestes cal
destacar que la llei introdueix
novetats importants com per
exemplee:

• Llei de Finançament 
del transport públic

La nova Llei de Mobilitat
preveu que el Govern, en el
termini d’un any, ha de pre-
sentar un projecte de Llei de
finançament del transport
públic, de la mobilitat sosteni-
bles i de promoció de l’ús dels
combustibles alternatius.

• Mobilitat en els polígons
i zones d’activitats 
econòmiques

La Llei preveu que en un
termini de 3 anys el Govern
presenti un Pla de Mobilitat

específic per aquests àmbits,
que estableixi el seu règim
d’implantació i finançament
del promotor i creï la figura
del gestor de la mobilitat en
aquestes àrees.

• Pla d’ordenació del 
sistema de peatges

Un altre compromís que
pren el Govern és el de pre-
sentar un Pla, en el termini
d’un any, d’ordenació del sis-
tema de peatges a les infraes-
tructures viàries que, sense
provocar increments globals,
incorpori una funció regulado-
ra i de gestió de la mobilitat en
àrees de congestió. A més, es
preveu que amb aquest Pla el
transport públic estigui eximit
de peatge.

• Taxa sobre espectacles
públics massius

La Llei també preveu que
el Govern haurà d’estudiar i, si
escau, presentar un projecte
per a la creació d’un tribut que
gravi els espectacles de masses,
periòdic o puntuals, de forma
que els recursos econòmics
obtinguts puguin ser destinats,
de forma exclusiva, a la pro-
moció de la mobilitat sosteni-
ble.

• Foment de la 
intermodalitat

Entre altres mesures, la
llei també preveu un mandat al
Govern per tal que en el ter-
mini d’un any presenti un pla
de mesures de foment de la
mobilitat sostenible del trans-
port de mercaderies per assolir
a Catalunya les fites de la polí-
tica comuna de transports de
la Unió Europea. �
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L’esperit de la Llei
Objectius

bàsics
• Integrar les polítiques de
desenvolupament urbà i
econòmic amb les de
mobilitat, per  minimitzar
els desplaçaments habi-
tuals.

• Establir mecanismes de
coordinació per a aprofi-
tar al màxim els trans-
ports col·lectius.

• Disminuir la congestió
de les zones urbanes a
través de mesures incenti-
vadores i de foment de
l’ús del transport públic i
d’actuacions dissuasives de
la utilització del vehicle
privat.

• Prioritzar i fer més
atractiu el transport públic
i la mobilitat sostenible.

• Establir fórmules d’inte-
gració tarifària del trans-
port públic en àrees
metropolitanes.

• Ajustar els sistemes de
transport a la demanda en
zones de baixa densitat de
població.

• Augmentar la seguretat i
lluitar contra la congestió i
la contaminació.

• Primar la intermodalitat.

• Introduir noves tecnolo-
gies per tenir un transport
més eficient i segur i infor-
mar millor els ciutadans.

• Afavorir els sistemes de
transport a la demanda als
polígons industrials.

Els eixos bàsics sobre els que s’articula la nova llei de mobilitat són: 
Planificació, Gestió, Avaluació i seguiment, i Participació.

EN PORTADA
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ÉS NOTÍCIA

La mobilitat sostenible
i el transport públic
segueixen avançant a
la regió metropolitana

de Barcelona. Així, el Consell
d’Administració de l’Autoritat
del Transport Metropolità
(ATM), en la reunió feta el 8 de
maig, va aprovar el projecte de
la Línia 12 del metro. 

La nova línia unirà Castell-
defels amb el districte barceloní
de Sarrià-Sant Gervasi, tot pas-
sant per Gavà, Viladecans, Sant
Boi, Sant Feliu, Sant Joan Des-
pí, Esplugues i Sant Just Des-
vern, una zona densament
poblada i compacta on hi viuen
500.000 persones i amb una
demanda esperada de 25 milions
de viatges a l’any. Aquesta obra
és un dels projectes més ambi-
ciosos que figuren en el Pla
Director d’Infraestructures
(PDI) 2001-2010, amb un pres-
supost que supera els 920
milions d’euros.

És previst que dins del
segon semestre de 2004 s’adju-
diquin les obres, de manera que
ja puguin començar els primers
mesos de 2005 i estiguin enlles-
tides per 2008.

El recorregut total de la
Línia 12 serà de 26,2 km, al
llarg dels quals hi haurà 23 esta-
cions (13 a la riba dreta del riu
Llobregat i 10 a l’esquerra);
d’aquestes, cinc tindran corres-
pondència amb altres línies de

metro i la xarxa ferroviària de
FGC, rodalies de Renfe i el
tramvia. 

Quan la nova línia entri en
funcionament, serà possible
anar en metro des de Castellde-
fels a Santa Coloma de Grame-
net amb un únic transborda-
ment i amb un únic bitllet,

unint els dos extrems de l’àrea
metropolitana amb transport
públic. La línia 12 disposarà de
19 trens que podran arribar a
circular a una velocitat màxima
de 90 km/h; si bé la velocitat
comercial se situarà al voltant
dels 30 km/h. �
Redacció

Altres
acords 
de l’ATM

En la reunió del Consell
d’Administració de

l’ATM del passat 8 de maig,
a banda de l’aprovació del
projecte de construcció de
la línia12 del metro, també
es va acordar la formalitza-
ció de contractes d’arrenda-
ment de 89 trens, repartits
en 50 unitats, per a la futura
línia 9 del metro i la resta
per a les actuals línies 3 i 5.
L’import global de l'operació
és de 508 milions d’euros i
la durada de l’arrendament,
per un període de 17 anys
amb opció de compra dels
trens al final del període.

D’altra banda, el Consell
també va aprovar una nova
convocatòria de subvencions
per a la renovació i amplia-
ció de la flota d'autobusos
interurbans de la regió
metropolitana de Barcelona.
Se subvencionarà el 25 % del
cost del vehicle (fins un
màxim de 60.000 euros)
sempre i quan el vehicle
objecte de la subvenció per-
meti l'accessibilitat a través
de carrosseria de pis baix.
També se subvencionaran al
100 % els equipaments del
sistema de venda i validació i
el sistema d'ajut a l’explota-
ció (SAE).�

Es tracta del projecte més important del PDI 2001-2010

L’ATM dóna llum verda
a la línia 12 del metro
L’àrea sud de la regió metropolitana de Barcelona tindrà la seva línia de metro (L12), que
connectarà la capital catalana amb vuit municipis del Baix Llobregat, oferint el servei a una
població de mig milió de persones.
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Un vehicle automà-
tic guiat sobre
pneumàtics és un
mode de transport

que opera sota el control d’un
ordinador, i circula damunt
d’una plataforma de guiat
(segregada totalment o parcial-
ment) que constitueix la seva
infrastructura. Respecte d’altres
sistemes, presenta un nivell de
servei millor amb totes les con-
seqüències que se’n deriven. Els
vehicles emprats, tots ells amb
rodadura pneumàtica, són de
majors dimensions que els
autobusos, però inferiors als del
metro, encara que hi ha la pos-
sibilitat de formar combois
múltiples capaços d’absorbir de
gran capacitat de passatgers.

Actualment, en funció del
grau de segregació de la plata-
forma de guiat respecte del
trànsit, es poden distingir dos
tipus de sistemes de transport
automàtic guiats sobre
pneumàtics: en forma de tren
lleuger, o bé en forma de tram-
via (metro lleuger).

El tren lleuger automàtic. 
El sistema VAL

El tren lleuger automàtic
guiat és un mode de transport
molt similar al metro, però de
menors dimensions, que circula
totalment segregat respecte a la
resta del trànsit, sigui al mateix
nivell, en túnel (trams soterrats,
fins i tot les estacions) o bé en
viaductes. Els combois, tipus

tren, formen composicions
dobles de cotxes d’uns 12
metres de llarg cadascun, i
tenen una capacitat per a 68
passatgers asseguts i 56 drets.
Les seves característiques de
concepció, disseny i explotació
són comparables en molts
aspectes als del metro conven-
cional, però amb notables
diferències respecte als costos,
la capacitat i la flexibilitat
d’explotació. L’origen d’aquest
mode de transport respon al fet
que, degut a l'elevada inversió i
rigidesa d’explotació tant del
metro convencional com dels
ferrocarrils de rodalies, es deci-
deix apostar per un sistema
capaç de servir satisfactòria-
ment determinades aglomera-
cions urbanes sota una explota-

ció més econòmica. La infras-
tructura de guiat està formada
per una plataforma de formigó
i uns carrils de guiat d’acer que,
a la vegada, actuen com a
carrils conductors subministra-
dors de corrent contínua a
750V. Els avantatges que té
aquest sistema de transport
serien, principalment:

• Rendibilitat, flexibilitat i
rapidesa: l’automatisme permet
grans freqüències de pas (fins a
1 minut) que poden absorbir
fins a 30.000 passatgers per
hora i sentit. S’optimitza el
gàlib i la longitud de les esta-
cions, i els costos de la infras-
tructura. Es tracta d’un trans-
port flexible perquè el servei es
pot adaptar a la demanda. La
velocitat màxima dels vehicles

és de 80 km/hora i tenen una
velocitat comercial mitjana de
30/40 km/hora.

• Integració urbana: els
vehicles poden pujar rampes
del 10 % i passar per radis de
curvatura reduïda de 40 metres.

• Ecològic: silenciós, grà-
cies al rodament sobre
pneumàtics. No emet substàn-
cies contaminants.

• Seguretat: les andanes
disposen de portes de vidre de
seguretat que només s’obren
quan el vehicle es troba a l’esta-
ció. La vigilància es realitza per
mitjà d’un lloc de control cen-
tralitzat, el qual rep telemedi-
cions (actualitzades cada 2
segons) provinents de les esta-
cions, dels trens i del
garatge/taller, proporcionant
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REPORTATGE

Els sistemes de transport del futur

Dins la sèrie de reportatges destinats a donar a conèixer els nous sistemes de transport que van apareixent per arreu del
món, en aquest número de la revista es proposa fer un repàs al voltant dels sistemes de transport guiats automàtics. Si
en l’anterior número vam tractar sobre l’autobús guiat amb camí propi, aquesta vegada es parlarà sobre com aquest sis-
tema de guiatge es pot aplicar en altres vehicles, especialment en trens lleugers o tramvies.

El transport guiat   a

El tren lleuger guiat és un mitjà ràpid, segur i ecològic.



als operadors informació sobre
l’estat general del sistema. Així,
els operadors poden reaccionar
de seguida en cas d’un incident,
per mitjà de telecomanda-
ments. Fins i tot, poden visua-
litzar la totalitat de la línia i
l’interior dels trens en circula-
ció, a través d’una xarxa de
vídeo. Un circuit d’intercomu-
nicació àudio permet el diàleg
entre els usuaris i els operadors
del tren.

• Accessible i confortable:
tant els trens com les estacions
són totalment accessibles a per-
sones de mobilitat reduïda, i
també es poden transportar,
carros, cotxets i bicicletes.
Alguns elements de comforta-
bilitat són els seients de
col·locació modular, aire condi-
cionat, grans vidres panoràmics
i informació visual i megafònica
de les estacions o d’incidències.

A França, concretament a
les ciutats de Lille i Tolosa de
Llenguadoc, aquest singular
mitjà ve funcionant des de fa
més de 15 anys, i s’ha desenvo-
lupat a través d’un sistema
automàtic anomenat VAL, cre-
at per l’empresa francesa Matra
conjuntament amb l’alemanya
Siemens. El resultat ha estat un
èxit, ja que el nombre d’usuaris
del transport públic han aug-
mentat en ambdós municipis, i
la meitat dels desplaçaments es
fan amb aquest sistema. Altres
indrets que han apostat per
aquest sistema són les ciutats de
Lyon, Rennes, Boulogne-
Billancourt, i també Paris, amb
2 línies que comuniquen amb
l’aeroport internacional de
Roissy.

El tramvia guiat sobre 
pneumàtics

Una evolució derivada del
cas anterior serien els tramvies
guiats sobre pneumàtics.
Aquest mode de transport seria
idèntic a un sistema de metro
lleuger en quant a funcions,
material mòbil i implantació
territorial, però diferent en la
infrastructura, que seria una
plataforma de guiat en comptes
de vies. Aquesta, a diferència de
l’anterior cas, consisteix en una
petita rasa central d’on els vehi-
cles, mitjançant un captador de
corrent flexible, capta l’energia
necessària per al seu funciona-
ment. És, d’alguna manera,
com si es tractés d’un tròlei
enterrat, essent un sistema molt
semblant al del Cable Car de
San Francisco. Les raons de la
seva aparició respondrien a tres
motius:

• S’intenta resoldre o miti-
gar el màxim possible els
inconvenients del tren guiat
automàtic abans descrit, con-
cretament reduint els costos
d’inversió, possibilitant la seva
integració urbana i facilitant la
seva construcció per etapes tot
escurçant el període
d’instal·lació

• Són antigues línies de
tramvies convencionals que
s’han recuperat, però aquesta
vegada apostant per una nova
tecnologia de guiat

• Tindríem aquells munici-
pis on les línies de tramvies
guiats sobre pneumàtics serien
de nova creació.

Les diferències respecte el
tren lleuger automàtic tipus
VAL serien:

• Tractant-se d’un mode
tramviaire, s’integra millor en
les ciutats i té més penetrabili-
tat dins el teixit urbà

• No cal que vagi sempre
segregat del trànsit, sinó que
pot circular al mateix nivell

• Els carrils de guiat es
poden integrar al paisatge plan-
tant gespa

Pel que fa als avantatges,
les millores que incorpora res-
pecte el sistema VAL i el metro
lleuger serien:

• Les infrastructures són

més econòmiques, ja que circu-
la quasi sempre per superfície

• El temps de construcció
és inferior a altres sistemes

I en quant als avantatges
únicament respecte el metro
lleuger seria:

• Pel fet d’anar sobre roda-
dures pneumàtiques és més
silenciós i, per tant, la contami-
nació acústica és quasi nul·la.

Alguns indrets on disposen
d’aquest sistema són les ciutats
de Nancy i Caen, i tenen una
capacitat de transport d’entre
2.000 i 8.000 passatgers per
hora i sentit. De fet, la seva
implantació respon a la intro-
ducció i/o reintroducció pro-
gressiva del tramvia a moltes
localitats de França, amb la
diferència que, aquesta vegada,
diversos municipis han decidit
apostar per aquest derivat guiat
sobre pneumàtics, degut a
aquests avantatges afegits.

Finalment, pel que fa a una
possible introducció d’aquests
dos sistemes guiats a Barcelona
i la seva regió metropolitana, és
quelcom que es troba actual-
ment en estudi, però de
moment no s’ha especulat res.
No sembla que a curt termini
es faci una realitat, encara que
el temps ho dirà, en funció dels
resultats obtinguts dels estudis,
de la seva promoció i, sobretot,
de les decisions polítiques per
part de les administracions. �

Ricard Fernàndez i Valentí
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  automàtic
Cal saber que...

➱ Un tren lleuger
pot absorbir 30.000 
passatgers per hora 
i sentit, amb una
freqüència de pas 
de fins un minut.

➱ És molt idoni per 
a zones urbanes 
de difícil accés,
ja que pot pujar 
per rampes de fins 
un 10 % de desnivell.

A França el transport
guiat funciona des de fa

més d’una dècada.
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D’INTERÈS

La economía 
del hidrógeno
Jeremy Rifkin
Editorial Paidós

El 98 % del sistema solar està
format per hidrogen, l’ele-
ment més senzill que, alho-

ra, és present a la Terra en una
proporció elevadíssima. En
aquest inici de segle els principals
fabricants d’automòbils han des-
tinat més de 2.000 milions de
dòlars al desenvolupament de
cotxes, autobusos i camions ali-

mentats amb hidrogen. S’espera
que en els propers anys surtin al
mercat  els primers vehicles pro-
duïts en sèrie. Una economia
basada en l’hidrogen com a com-
bustible seria molt més eficient,
justa i sostenible que l’actual,
basada en el petroli. Amb l’hidro-
gen no hi hauria guerres per
petroli, no hi hauria emissions de
gasos d’efecte hivernacle, i no hi
hauria poders econòmics que
poguessin monopolitzar el mer-
cat. Segons aquest llibre de
Jeremy Rifkin, l’hidrogen com a
combustible principal permetria
el primer règim energètic verita-
blement democràtic a la història.
"La economía del hidrógeno". 

COM
Ràdio
Durant tots els dies feiners del
proper mes d’agost, COM-Ràdio
reproduirà el programa “Mobili-
tat Sostenible” que ha emès els
dissabtes a les 15,30 h, entre els
mesos de febrer i juliol. Durant el
mes de juliol, la PTP donarà a
conèixer el contingut exacte de
la programació estival. 
Per al proper curs, PTP i COM-
Ràdio estan preparant un nou
programa diari de mobilitat sos-
tenible, en hores de màxima
audiència.
La sintonia de COM-Ràdio a
l’àrea de Barcelona és 91.0 a FM
Barcelona, de 92.7 FM a Girona,
de 105.8 FM a Tarragona i de 95.2
FM a Lleida. En OM la freqüència
és 882. El programa compta amb
l'assessorament de la PTP i el
patrocini de Tramvia Metropolità,
l'Ajuntament de Barcelona i la
Diputació de Barcelona.

www.reustransport.com
Des d’ara es pot gaudir a través d’internet
d’una pràctica pàgina web que informa
sobre la xarxa de transport públic de Reus.
A través d’un dibuix que representa un
usuari esperant en una parada l’arribada
d’un autobús, només arrossegant el ratolí
s’obren un ventall d’opcions que informen
al detall de tot allò que els usuaris han de
saber sobre el transport a la capital del Baix
Camp. Una característica d’aquest web és la
seva usabilitat. Cal esmentar un quadre
sobre notícies d’actualitat sobre els serveis
urbans, una guia escolar per anar en bus i la
presentació d’un nou servei de bus a l’aero-
port. Altres apartats són: dades de l’empre-
sa, normes d’ús, tarifes, horaris, reorregut
de les línies amb plànol interactiu, i un ser-
vei d’atenció al ciutadà.

La nova www.fgc.net
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
ha renovat la seva pàgina web. Amb aquest
nou format, més simplificat, es facilita la
recerca i consulta d’informació per als
usuaris, a la vegada que s’ha actualitzat el
seu contingut. Els apartats més importants
que disposa són: plànol general de la xarxa i
específic de cada línia, recorregut detallat,
parades i horaris d’aquestes línies, serveis
singulars d’àmbits turístics (trens històrics,
funiculars i cremalleres), informació empre-
sarial, notícies (històriques i d’actualitat) i
arxiu, i altres informacions diverses. Final-
ment, un cercador d’horaris permet assa-
bentar-se ràpidament i de la manera més
senzilla de quin és el tren més adequat per
a viatjar. La pàgina web dels FGC és, con-
cretament: www.fgc.net.

Llibres

Dues web interessants

Memòria de
l’EMT
L’Entitat Metropolitana del Transport (EMT)
ha publicat la Memòria d’actuacions correspo-
nent al període legislatiu 1999-2003. Editada
en català, castellà i anglès, la publicació fa un
repàs de totes les accions relacionades amb la
mobilitat i el transport públic a l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, ja sigui en l’extensió i
millora de la xarxa, manteniment de parades,
nous vehicles, la integració tarifària, el Pla
estratègic, el sector del taxi, etc. Una bona eina
per conèixer el moment actual del transport
metropolità.



...i nous vehicles 
a Vilanova i la Geltrú
El 8 de maig es

van presentar els
tres nous auto-
busos destinats a
cobrir els 4 ser-
veis urbans de
Vilanova i la
Geltrú. L’acte,
celebrat al parc
de les Ribes
Roges, va comp-
tar amb l’assistència de representats del govern municipal. La
incorporació dels nous autobusos ve motivada no només per reno-
var la flota actual, sinó també per reforçar el servei d’ençà la crea-
ció de dues noves línies urbanes: la 3 (Masia Nova - La Collada) i la
4 (La Collada - Masia Nova) que donen servei a les noves urbanit-
zacions del municipi, i connecten la rambla de la Pau i l’estació de
RENFE. Els autobusos corresponen al model New A308 de la fir-
ma holandesa Vanhool, i són de sòl baix adaptats per a persones
amb mobilitat reduïda.
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Nova línia urbana 
a Molins de Rei...
El 4 d’abril es va inaugurar la nova línia urbana d’autobusos de
Molins de Rei. En l’acte van fer presència el llavors alcalde Ivan Arcas
i altres representants de l’Ajuntament, l’ATM i la PTP. El recorre-
gut, circular, de 10,6 km de longitud, amb origen i final a la Riera
Bonet,  té un total de 34 parades, una freqüència de pas de 30 minuts,
i està cobert per dos vehicles midibusos adaptats a persones amb
mobilitat reduïda. L’horari del servei és de les 6.30 h fins les 23.00 h,
de dilluns a divendres. Pel que fa als abonaments, hi ha els bitllets
integrats dins del sistema tarifari de l’Autoritat del Transport Metro-
polità (ATM), i els propis de l’Ajuntament (senzills i la targeta de 10
viatges). També hi ha els títols socials a preu reduït per a estudiants,
per a majors de 65 anys i per a disminuïts, que requereixen d’un car-
net acreditatiu que es pot tramitar a l’Àrea de Serveis Personals de
l’Ajuntament. A conseqüència de l’inici del servei, s’ha hagut de can-
viar el sentit de circulació d’alguns carrers de la vila, per tal de poder
apropar l’autobús al centre comercial. La materialització d’aquest nou
servei ha estat motivada per tres raons: l’harmonització dels semàfors,
la millora de la senyalització i la modernització del mobiliari urbà.
Això ha estat un exemple de com el transport públic ajuda a regenerar
l’espai urbà i a millorar la qualitat de vida de les persones.

Dr. Tr@ffic news reporters

El Taibus
Descubierta una nueva disciplina oriental que tiene

como función la relajación absoluta. EL TAIBUS, que
consiste en ejecutar calculados movimientos para

poder mirar el mapa de zona, colocado tras la marquesina.
Parece difícil de hacer, pero aporta unos beneficios increí-
bles.  

la paradeta
per  Albert Obiols

La cenicienta: 35

En el transporte público también hay líneas que
parecen un cuento. La Cenicienta es la línea 35, que
es una línea tan desfavorecida que ni en los folletos

aciertan por donde pasa. Pero es que además, esta Ceni-
cienta solamente se deja ver cada 45 minutos, mientras
sus hermanas no paran de pasar. Esperemos que el prín-
cipe-usuario pueda encontrarla.



TUSGSAL
Inaugurada la 
primera línia de 
Bus del Barri a Santa Coloma
de Gramenet

El 30 d’abril de 2003 va entrar en fun-
cionament la primera línia de Bus del

Barri a Santa Coloma de Gramenet, nume-
rada com a 801. El servei, que es cobreix
amb 3 microbusos Mercedes Sprinter idèn-
tics als que utilitza TMB, connecta els
barris de La Bastida i el centre hospitalari
de l’Esperit Sant, a través d’una trama
estreta, sinuosa i costaruda de carrers on
l’accés de vehicles més grans resulta impos-
sible. Circula de dilluns a divendres, i té uns
intervals de pas de cada 30 minuts. 

Modificacions a la xarxa
d’autobusos del Barcelonès
Nord a partir del 30 d’abril

El B18 i el B19 també 
els dissabtes

La línia B18 (Santa Coloma de Grame-
net-Montcada i Reixac) i la línia B19

(Vall d’Hebron-Can Ruti), passen a funcio-
nar també els dissabtes, amb uns intervals
de pas de cada 60 i 30 minuts, respectiva-
ment. Així, la relació entre Santa Coloma i
Montcada millora en el primer cas, i la con-
nexió entre Barcelona i el Barcelonès Nord
queda reforçada, tot millorant el servei dels
districtes de Sant Andreu, Nou Barris i

Horta-Guinardó, els quals els caps de set-
mana resten sota una oferta inferior a la
desitjada.

La línia N6 deixa de circular 
per Can Franquesa

Apartir del 30 d’abril de 2003 la línia
nocturna N6 deixa de circularpel barri

de Can Franquesa, a Santa Coloma de Gra-
menet,  de maner que passa a limitar el seu
recorrregut directament al barri de les Oli-
veres. El trajecte anulat de Can Franquesa
passa a cobrir-lo la línia N8 que prolonga
l’itinerari.

La línia TM prolonga 
l’itinerari per Tiana

La línia TM que uneix Montgat i Tiana
va prolongar el seu itinerari fins la

urbanització de Can Carmelita del municipi
de Tiana. El servei, però, continua cobert
amb un sol vehicle microbús.

Nova línia B17

El 2 de juny entra en funcionament una
nova línia d’autobús que farà de reforç

de l’actual línia B27, anomenada B17, que
realitza un trajecteentre l’estació de metro
de Fondo (L1) de Santa Coloma de Grame-
net fins el centre de Badalona, pràcticament
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EMPRESES

Amb noves línies i nous recorreguts

Salt endavant dels serveis de TUSGSAL i TMB

Novetats a les
línies  d’autobusos

El primer bus de barri de Santa Coloma arribarà fins l’hospital
de l’Esperit Sant, en un indret costerut de la ciutat. 
foto Albert Obiols



cobrint tot el que és la rambla de Sant Joan,
un eix que a les hores punta l’afluència
d’usuaris és molt severa, i que mereixia
doncs una atenció especial.

De totes aquestes novetats de Tusgsal
es pot ampliar informació a través de la
pàgina web www.amb.es.

TMB
Modificacions a 
les línies existents

La Línia 116 (La Salut) de Bus de Barri
amplia el seu recorregut 

Des del dia 28 d’abril, la línia 116 de
Bus del Barri va ampliar el seu reco-

rregut amb 7 noves parades, des del carrer
Escorial, per sobre de Travessera de Dalt,
entre els carrers Molist i Larrard, per donar
servi a la part més alta del barri de la Salut,
tot arribant a l’entrada del Park Güell. A
més, el recorregut passa a ser circular, la
qual cosa permet a l’usuari anar fins a qual-
sevol altra parada del recorregut dins la
mateixa volta, sense tornar a validar el títol
de transport. L’horari de servei és, els dies
feiners, de 6'40 a 21' 00 h (cada 13 minuts),
i els dissabtes, de 8'40 a 21'00 h (cada 20
minuts).

La Línia 55 (Parc Montjuïc - Pl. Cata-
lana) d'autobús amplia el seu recorregut

Més servei de la línia 55

Des del dia 9 de maig, la línia 55 (Parc
de Montjuïc-pl. Catalana) va ampliar

el seu recorregut fins a la plaça Dante, con-
nectant amb el Funicular de Montjuïc.
D’aquesta manera, a més d’ampliar el tra-
jecte dins la muntanya, també recupera el
seu antic recorregut pel Poble Sec tornant a
passar pels carrers Mare de Déu del Remei,
Radas i Exposició en sentit Pl. Catalana.
Aquesta ampliació ha suposat la creació de
11 noves parades. L’horari de servei és els
dies feiners, de 4'55 h a 22'40 h hores (cada
8-9 minuts), els dissabtes, de 5'50 h a 22'40
h, i els festius, de 6'55 a 22'40 h.

Ampliació del recorregut de la línia 193

Des del dia 8 de març, la línia 193 (inte-
rior del parc de Montjuïc) va prolon-

gar el seu recorregut fins el Museu Nacio-
nal d’Art de Catalunya (MNAC), amb una
nova parada. Dos mesos después, el 10 de
maig, ha modificat novament el seu reco-
rregut, circulant pels carrers Jocs del 92 i
Foc, acostant a llocs d’interès com el Palau
Sant Jordi, l’Estadi Olímpic i el Jardí Botà-
nic. 

TMB augmenta en 7 milions
en nombre de viatgers 
transportats durant el 
primer trimestre de 2003

Durant el primer trimestre d’enguany,
la xarxa de metro ha transportat 4'4

milions de nous viatgers i la d’autobusos,
2'4 milions, en comparació al mateix perío-
de de l'any passat. El resultat és que, en el
periode de gener a març, TMB ha vist
incrementat un 5'2% aquest percentatge, la
qual cosa significa gairebé 7 milions de
nous viatgers per als tres primers mesos de
l'any 2003.

Les dades confirmen la tendència a
l'alça de la utilització de la xarxa de trans-
port públic a la ciutat de Barcelona i altres
municipis de l'àrea metropolitana , on hi ha
una oferta competitiva d'aquest servei front
a la utilització del vehicle particular. 

L'increment de l'ús de la xarxa de trans-
port públic de TMB està molt per damunt
de l'experimentat pel vehicle privat, que
inclou també els vehicles comercials, cons-
tatant-se una cada cop major quota de mer-
cat del transport col·lectiu en la mobilitat
de Barcelona. 
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I novetats també a FGC
Proper canvi de numeració de línies

Apartir del mes de juny d’enguany, Ferrocarrils de la Generalitat proce-
dirà al canvi de denominació d’algunes de les seves línies amb el
propòsit d’assimilar-les amb la numeració de la xarxa de metro.

Així, les actuals línies U6 (Pl.Catalunya-Reina Elisenda), U7 (Pl.Catalunya-
Av.Tibidabo) i S3 (Pl.Espanya-Molí Nou) passaran a dir-se, respectivament,
L6, L7 i L8. De fet, pel seu recorregut urbà, sempre han desenvolupat la funció
de línies de metro. La raó d’aquest canvi respon a un criteri de reordenació
numèrica de l’Autoritat del Transport Metropolità, que obliga tant a la xarxa
ferroviària com la d’autobusos, a canviar la seva denominació.

La límia B-19 de Tusgsal també funciona ara en dissabte.
foto Albert Obiols



La idea de posar en 
marxa aquest servei

d’autobús va sorgir de 
la necessitat de donar

resposta a la demanda
de transport detectada

entre el baixador de 
Sant Joan dels Ferro-

carrils de la Generalitat
i el polígon industrial 

de Can Sant Joan, 
ubicat entre les 

estacions de Bellaterra
i Sant Cugat del Vallès,

facilitant així la 
comunicació als 

treballadors de les
empreses ubicades 

en l’esmentat polígon. El 16 de març de 1998,
la Direcció General
de Ports i Transports
va resoldre autoritzar

a Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) per a la
realització d’un servei discre-
cional amb reiteració d’itinerari
i cobrament individual entre el
baixador de Sant Joan, ubicat al
terme municipal de Sant Cugat
del Vallès, i el polígon indus-
trial de Can Sant Joan de Rubí.

L’itinerari que es va fixar
inicialment comptava amb un

recorregut aproximat de 8 km,
establint dos tipus de servei,
complert (8 km) i exprés (5
km), entre el baixador de Sant
Joan de FGC i el polígon de
Can Sant Joan, a través de la
ronda Interpolar del Vallès.
L’itinerari complet donava ser-
vei segons el següent itinerari:
estació Sant Joan (FGC), estu-
dis de TVE/Novotel, Gimber-
nat/Thau, Hewlwtt Packard,
Deutsche Bank, Culligam, Top
Cable i Sharp. L’itinerari
exprés no efectuava parada a

Culligam, Top Cable i Sharp.
El 22 de juny de 1999 es va
autoritzar una nova parada a
l’empresa Salvesen Logistica i
el 30 d’abril del 2001 a Dermo-
farm. El 20 de gener del 2003
es va afegir un nou itinerari als
dos existents, de recorregut
mitjà entre el complet i
l’exprés, idèntic a aquest útlim
però amb parada a Sharp/
Landscape.

L’autorització per part de
la Direcció general de Ports i
Transports a FGC per a la rea-
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REPORTATGE

Un bus uneix el baixador de Sant Joan dels FGC amb el polígon industrial

La reivindicació va començar fa més de cinc anys

Un exemple 
que caldria seguir

Ja es pot accedir en transport públic al polígon de Can Sant Joan.



lització d’aquest servei fou
renovada el 9 d’abril de 1999, el
4 d’abril de 2000, el 24 d’abril
de 2001 i el 25 de setembre de
2002.

L’oferta
L’autobús a Can Sant Joan

dóna servei entre les 7:30 h i les
21:30 h de forma ininterrom-
puda. A partir del juny de 2002,
l’establiment de millores als
horaris va obligar a incorporar
al servei un autobús de reforç
entre les 8:30 h i les 9:30 h del
matí per tal de millorar el fun-
cionament de la línia, que
pateix la congestió viària del
polígon en hores punta. A par-
tir del 24 de febrer de 2003, i
donada la creixent demanda de
viatgers, es va haver d’incorpo-
rar un tercer autobús, efectuant
un segon reforç entre les 8:00 h
i les 9:30 h.

En hora punta, entre les
7:30 i les 9:30 del matí, el servei
ofert permet la realització de 22
expedicions d’anada i tornada
(11 expedicions/hora). A la res-
ta de la jornada, la freqüència
és de 4 expedicions/hora. 

D’altra banda, els horaris
establerts permeten la coordi-
nació del servei de bus amb els
trens, amb un enllaç constant
entre els dos modes de trans-
port. El temps d’espera a la
parada de bus de Sant Joan, una
vegada deixat el tren, fluctua
entre 1 i 5 minuts, podent par-
lar d’un temps d’espera mitjà
en hora punta de 3 minuts. En
sentit contrari, en la corres-

pondència bus-tren, el moment
crític té lloc a la tarda i al ves-
pre, quan la major part dels tre-
balladors i estudiants tornen a
casa. 

No obstant, el flux de viat-
gers en sentit Barcelona i Saba-
dell en aquesta franja horària
resulta molt més esglaonat que
durant el matí. El temps mitjà
que els clients han d’esperar
l’arribada del tren és en aquest
cas de 7 minuts.

La demanda
Pel que fa a l’evolució de la

demanda, s’ha detectat un
increment de viatgers del servei
des de la seva posta en funcio-
nament. Des del periode maig-
desembre de 1998 i fins al
mateix període del 2002, el
nombre de viatgers en aquests
8 mesos va passar de 139.612 a
188.990, respectivament, la
qual cosa suposa un increment
superior al 35%. El passat
2002, es va arribar a la xifra de
298.247 viatgers/any, un 17%
més que l’any 1999.

Pel que fa a l’afluència dià-
ria de viatgers, a l’octubre del
2002 es va enregistrar una mit-
jana de 1.023 viatgers/dia,
mentre que al març d’enguany
s’està arribant fins a gairebé els
1.400 viatgers/dia, el que supo-
sa un increment diari en aquest
periode de més del 35%.

Cal assenyalar una impor-
tant assimetria en la distribució
dels viatgers. La proporció
d’aquests que accedeixen al bus
a la parada de l’estació dels

FGC representa un 64% del
total, mentre que a la mateixa
parada hi baixa només un 36%.
Aquest fet indica el predomini
de la funció d’anada (al polí-
gon) portada a terme pel bus,
enfront de la funció de tornada
a l’estació.

D’altra banda, Hewlett
Packard és, després de l’estació
de Sant Joan, la parada a la qual
més viatgers aporta l’autobús
(24,1%), seguida de Deutsche
Bank (14,1%), TVE/Novotel
(11,2%), Gimbernat/THAU
(10,6%), Sharp/Landscape
(2,7%), Top Cable (0,9%), Sal-
vesen (0,8%) i Culligan (0,1%).
De les darreres estadístiques, es
desprèn que l’autobús aporta el

0,0% de viatgers a la parada de
Dermofarm (tant sols 1 viatger
durant 5 dies de comptatges).

En sentit contrari, pel que
fa a les parades amb més viat-
gers d’aportació al bus, i des-
prés de l’estació dels FGC, es
troba també en primer lloc
Hewlett Packard (18,8%),
seguida de Deutsche Bank
(10,6%), Gimbernat/THAU
(5%), Sharp/Landscape (0,8%),
Salvesen (0,4%), Top Cable
(0,4%) i Culligan (0,1%).
D’igual forma que abans, la
parada de Dermofarm sembla
no aportar viatgers al bus (úni-
cament 2 viatgers durant els 5
dies de comptatges).

L’experiència del bus 
de Can Sant Joan

L’experiència dels FGC
amb el sevei de transport per
carretera a Can Sant Joan ha
comporta, en primer lloc, la
satisfacció de posar a disposició
dels clients dels FGC un enllaç
entre l’estació del ferrocarril i
els seus llocs de treball i estudi.
En segon lloc, s’ha potenciat
l’ús del transport públic i s’ha
incrementat la demanda del
ferrocarril a Sant Joan, elimi-
nant la dissuassió que suposava
haver d’anar caminant des de
l’estació fins al polígon.

Com s’ha comentat ante-
riorment, des de la posada en
marxa d’aquest sevei el març de
1998, ha calgut portar a terme
diverses modificacions, tant pel
que fa a la disminució d’inter-
vals de pas (amb la conseqüent
necessitat d’afegir nous autobu-
sos) com a la incorporació de
noves parades  i modificació de
l’itinerari. La creixent demanda
de viatgers, així com aquesta
necessitat de modificacions per
tal de garantir un millor servei
constitueixen la prova irrefuta-
ble de l’èxit i l’encert que va
suposar la posada eb funciona-
ment de l’autobús de Can Sant
Joan. �
Manuel Ferri

Mobilitat Sostenible 26 / 2n trimestre  200317

� El servei d’autobús
funciona entre les 6 
del matí i 2/4 de 10 de
la nit, amb un reforç 
a les hores punta
d’onze expedicions 
per hora.

� En el primer 
trimestre d’aquest any,
la demanda era de 
gairebé 1.400 viatgers 
diaris: és a dir, un 
increment del 35 % 
respecte 2002.

� Amb aquest servei,
es posa a disposició
dels usuaris de FGC 
un enllaç entre el 
baixador de Sant Joan
i els seus llocs de 
treball.



El passat dia 18 de maig,
es va celebrar la 22 Festa
de la Bicicleta a Barcelo-
na, o “Bicifesta”. Nova-
ment, ciutadans i ciutada-
nes van poder circular pel
carrer d’Aragó i les avin-
gudes del Paral·lel i Diago-
nal, sense els perjudicis
dels fums, dels sorolls i
dels semàfors i, també,
sense córrer perill d’ésser
envestits. 

Malgrat no dispo-
sar de carril-
bici, el partici-
pants disposa-

ven, a canvi, de 16 quilòmetres
de calçada, convenientment
senyalitzats i protegits per
agents de la Guàrdia Urbana.
Durant dues hores, a partir de
les 10.00 h del matí, aquests
carrers foren dels ciclistes.

Observant el punt de parti-
da a la cruïlla Balmes-Aragó,
ple a vessar, la participació fou
superior respecte a l’any ante-
rior, xifrada en 15.000 perso-
nes, encara que la Guàrdia
Urbana, més optimista, va par-
lar de fins a 35.000 participants.

Alguns d’aquests van remarcar
que si es promogués més, com
es fa amb la Cursa de El Corte
Inglés, això tindria encara més
èxit. A partir de la plaça de les
Glòries es circulava amb més
fluïdesa. El recorregut acabava
a Diagonal Mar, on es van fer
exhibicions de piruetes. L’apar-
cament gratuït instal·lat tot just
al costat del parc fou considerat
un encert, ja que funcionava
com un servei de lloguer de
bicicletes.

La bicicleta guanya adeptes 
Més de 30 mil ciclistes es

desplacen diàriament pels
carrers de Barcelona. Aquesta

xifra ha suposat un notable
increment durant els últims
quatre anys, segons dades de la
Secretaria de la Mobilitat.
L’avenç constant d'aquest mitjà
de transport alternatiu, econò-
mic i ecològic va lligat també a
l'augment, en els últims anys,
del nombre de quilòmetres de
carril-bici. A l'altra cara de la
moneda, l'opció d'agafar la
bicicleta ha comportat també
un augment en el nombre d'ac-
cidents de trànsit amb ciclistes.

La bici és un mitjà de trans-
port alternatiu que va captant a
poc a poc la confiança dels ciu-
tadans, no tan sols dels més
menuts.

L'any 1999 es van registrar
204 sinistres amb ciclistes
implicats, i durant l'any 2002
van ser 296. Tanmateix, en cap
cas hi va haver víctimes mor-
tals.

Per contra, en altres ciutats
europees l'augment de bicicle-
tes ha significat un descens de
la sinistralitat en "integrar-se el
vehicle a la ciutat i guanyar
pes", tal com comenta Dani
Eritja, portaveu de l'Associació
Amics de la Bici. La poca cons-
ciència dels conductors i el fet
que cada dia hi ha nous ciclistes
són dues de les causes que
expliquen l'increment de la
sinistralitat, segons els usuaris.
La xarxa de carrils-bici de la
ciutat arriba actualment als 119
km. D'aquests, tan sols el carril
del carrer Provença (des del
carrer Dos de Maig fins a pas-
seig de Gràcia) es pot conside-
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BICICLETES

Bicicleta: un mitjà de transport ecològic que creix dia a dia

La bicifesta,
ja en són 22 edicions

Cada vegada hi ha més ciclistes pel carrers en Barcelona.



rar òptim pel que fa a segure-
tat. Properament es construirà
una xarxa que permeti l'accés al
Fòrum 2004 i al districte 22@.
L'objectiu de l'Ajuntament és,
segons Francesc Robredo,
secretari de la Comissió Cívica
de la bicicleta, "conscienciar els
ciutadans per fer servir la bici
en distàncies d'uns 5 quilòme-
tres". Un recorregut que amb
bicicleta "és el més ràpid",
segons Haritz. Els amants dels
pedals es mostren satisfets amb
les actuacions de l'Ajuntament
dels darrers tres anys pel que fa
als ajuts i les inversions. Actual-
ment demanen accions per
pacificar el trànsit, és a dir,
rebaixar la velocitat màxima
permesa als cotxes i les motoci-
cletes.

Per integrar la bici a la ciu-
tat cal el respecte dels conduc-
tors, precaució màxima a les
cruïlles, millorar els aparca-
ments i vigilar els robatoris.
Aquests últims preocupen més
els ciclistes que no pas la segu-
retat, tal com diu el coordina-
dor del Bicicleta Club de Cata-
lunya, Haritz Ferrando.

La setmana de la bici 
Per segon any consecutiu

s’ha dedicat a Barcelona una
setmana sencera (del 2 al 8 de
juny) a la bicicleta. Sota el títol
"Tothom amb Bici", la Comis-
sió Cívica ha fet una crida a
tota la ciutadania de cara a pro-
moure l'ús d’aquest vehicle més
ecològic i sostenible. La idea va
sorgir de la Comissió Cívica de
la bicicleta de l'Ajuntament de
Barcelona, després de valorar
que durant la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura
de la tardor de 2001 el prota-
gonisme de la bicicleta havia
restat molt diluït.

Els actes, organitzats amb
col·laboració amb les entitats
que formen part de la Comis-

sió, han inclòs aspectes molt
diversos, que van des de la pre-
sentació formal del Pla Estratè-
gic de la Bicicleta de Barcelona,
fins a d’altres de més lúdics i
festius, com sortides nocturnes
guiades, passant per actes tant
diversos com les competicions
escolars, exposicions al voltant
de la bicicleta o cursos i tallers
sobre circulació, seguretat vià-
ria o mecànica.

D’entre els actes promocio-
nals ha destacat l'Operació
Ring-Ring celebrada el dijous
dia 5 de juny. L'objectiu d'a-
quest acte ha estat d'animar la
gent a fer servir la bicicleta
durant un dia feiner per anar a
la feina, al seu lloc d'estudi o a
fer les compres. Com a incen-
tiu s’han posat diferents punts
d'acollida per la ciutat, i tots els
ciclistes que van passar, van
gaudir d'un esmorzar i d’un
obsequi. Durant tota la setma-
na s’ha muntat un servei de
préstec gratuït de bicicletes i un
punt d'informació a la Plaça
Catalunya. �
Redacció
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De compres 
en bicicleta

El 2 de juny ,a la sala Lluís Companys de l’Ajunta-
ment de Barcelona, el president de la Comissió
Cívica de la Bicicleta, Jordi Portabella, va presentar

el projecte anomenat "Compres amb Bici", iniciativa
experimental d’un mes de durada: tot i quens agradaria
que ben aviat fos extensible a la resta de l’any. Coinci-
dint amb la Setmana de la Bici, hi ha hagut la col·labora-
ció del nou comerç de bicicletes Espai Bici i de l'associa-
ció de comerciants CorEixample. La idea consisteix en
què, tota persona que acudeixi amb bicicleta a comprar
als seus comerços associats, rebran una targeta de "Ras-
ca Rasca", que els facilitarà el propi comerç. A canvi, es
poden guanyar milers de premis, des d'una simple gorra
a una bicicleta valorada en més de 300 euros passant
pels cadenats més segurs del mercat, seients, viatges d'a-
ventura, i molts més. Els premis més interessants que es
poden obtenir (utilitzant la bicicleta i comprant en els
més de 200 comerços tradicionals que es troben entre
el passeig de Gràcia, el passeig de Sant Joan, l’avinguda
Diagonal i la Gran Via) són, entre d’altres: 3 bicicletes
Calvin CA210, 4 cadenats Luma MAX, 10 cadenats
Luma Bravo, 10 seients "Selle Royal", caps de setmana
d'aventura, 6.000 euros en vals de compra, entrades al
Gimnàs LA Fitness i nits d'hotel.

� L’avenç constant 
del nombre de ciclictes
pels carrers de 
Barcelona va lligat 
a l’increment dels
carrils-bici en els
darrers anys.

� Actualment, a la 
ciutat hi ha un total de
199 km. de carrils-bici,
tant sols el del carrer
Provença és òptim 
pel que fa a mesures
de seguretat.

Per a més informació sobre diferents activitats que es
duen a terme regularment a Barcelona al voltant de la
bicicleta, consulteu la web del BACC. http://www.bacc.

Prova pilot per la sostenibilitat



MO

En la seva intervenció,
Mayol va voler
començar felicitant la
PTP pels seus deu

anys "de rigor, de capacitat
d’innovació, d’inventiva i de
relacions amb l’Administració
de manera insistent, però alho-
ra conscient de les dificultats".
Aquest va ser un dels punts
centrals del seu discurs, el
paper fonamental que ha jugat
la PTP com a punt de referèn-
cia polític i social, assolint un
altíssim nivell de credibilitat
davant els mitjans de comuni-
cació "fins al punt –va afegir
Mayol– que si la PTP no exis-
tís, l’hauríem d’inventar".

Mobilitat sostenible vol dir
també canvi cultural, promoure
canvis des de la reflexió. I
aquesta reflexió al voltant de la
mobilitat sostenible i del trans-
port públic promoguda des de
la PTP, en paraules d’Imma
Mayol, "ha impregnat el darrer
mandat municipal i, de manera
especial, l’acció de l’equip de
govern". Sens dubte, aquesta
sensibilitat recollida per l'Ajun-
tament va tenir la seva plasma-
ció més visual en el Pacte per la
Mobilitat. Una fita prou impor-
tant però que no ha estat, de
cap manera, un punt d’arribada,
sinó que al seu voltant s’han
generat una sèrie d’accions en
favor de la mobilitat sostenible. 

Túnel d’Horta
No obstant això, Mayol va

reconèixer que de vegades "s’ha
notat a faltar un major coratge

a l’hora de limitar l’ús dels cot-
xes dins la ciutat". Tot i que
s’ha dut a terme projectes prou
significatius com eixamplar les
voreres per als vianants "ens cal
ser més valents". La represen-
tant municipal va expressar el
seu desig perquè "d'aquí a 10
anys el cotxe no hauria de ser
un sistema habitual de trans-
port a Barcelona"; però perquè
aquesta esperança sigui una
realitat "cal un PDI econòmi-
cament ben dotat, amb projec-
tes sòlids, però també amb
finançament suficient". Aquest

punt, el de poder gaudir d’un
pressupost que permeti dur
endavant tots els projectes sen-
se angoixes, és un dels eixos de
qualsevol proposta en favor del
transport públic ja que "allà on
hi ha un bon transport públic,
la gent l’utilitza".

Avançada la seva interven-
ció, Mayol va deixar entreveure
que "tinc la impressió que la
construcció túnel d'Horta no es
durà a terme". Aquesta primícia
és una gran notícia no només
per a la PTP per a totes les per-
sones i entitats que en els

darrers anys s’hi han oposat
amb fermesa, davant d’uns inte-
ressos mai gaire clars. 

Propostes de futur
L’acte públic amb Mayol

ser a les portes de la campanya
electoral per a les eleccions
municipals del 25 de maig.
Sense voler fer de l’acte una
plataforma electoralista, la
quarta tinent d’alcalde va voler
assenyalar alguns aspectes que
caldria treballar en la propera
legislatura. En aquest sentit, va
destacar "la reducció de la velo-
citat màxima a 30 km/h en
aquelles vies urbanes qualifica-
des com a no bàsiques, amb
l’objectiu de pacificar el trànsit,
reduir els sorolls i la contami-
nació i guanyar en seguretat
viària".

Uns altres aspectes que va
apuntar, i que entronquen amb
l’esperit del Dia sense cotxes,
serien "tallar la circulació de
vehicles pel passeig de Gràcia
un cop al mes i generar més
espais per als vianants i per a la
bicicleta". Com a gest simbòlic,
Mayol també va llençar la pro-
posta d’eliminar l’aparcament
institucional a la plaça de Sant
Jaume, ja que "es tracta d’un
lloc emblemàtic de la ciutat i
carregat de simbolisme".

Finalment, es va referir al
polígon de la Zona Franca, "un
lloc on hi treballa molta gent, i
que caldria dotar de major
accessibilitat en transport
públic”. �
J.P.M.
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PTP

Acte social de la PTP amb Imma Mayol

“Si la PTP no existís,
l’hauríem d’inventar”

Imma Mayol, quarta tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
Barcelona, va ser la convidada a l’acte social va fer la
PTP el passat 4 d’abril. Per primera vegada vam portar
una dona, però no pas per allò de les quotes, sinó per
mèrits propis, ja que Mayol, en la seva actuació 
municipal i en les seves propostes, recull perfectament el
pensament de la mobilitat sostenible.
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L’autobús, construït per
l’empresa italiana EPT
(Eco Power Techno-

logy) ha estat batejat com a
HORUS. La mida del vehicle
és de 8 metres, similar al de un
MIDI i la capacitat màxima de
càrrega és de 47 passatgers, dels
quals 14 van asseguts. 

Aquest prototip pertany a
la companyia Brescia Trans-
porti. Desprès dels resultats
obtinguts, aquesta empresa ha
encarregat un parell d’unitats
més. Barcelona no ha estat
l’única ciutat que ha tingut

l’autobús; ciutats com Paris
també l’han provat amb resul-
tats força optimistes. 

Pel que fa als aspectes tèc-
nics, funciona amb unes micro-
turbines que poden consumir
diferents tipus d’energia com
Gas Natural Comprimit
(GNC) o Gas Liquat del Petro-
li (GLP). Aquesta modificació
del carburant es fa gràcies a un
canvi de la programació de la
turbina. La potència màxima
que pot subministrar és de 300
kW a 96000 rpm. 

L’autobús té una autono-

mia de 250 Km diaris. Les
bateries duren uns 50.000 km i
valen 10.000 euros la unitat. 

Aquesta mesura és un
impuls per cercar noves ener-
gies alternatives al gasoil. Hi ha
altres iniciatives ecom ara els

tres autobusos d’hidrogen que
tindrà Barcelona a finals
d’estiu. A més, recordar que a
Barcelona actualment estan cir-
culant 70 autobusos que fun-
cionen amb gas natural. �

Redacció

El model urbanístic imperant fa que
cada vegada sigui major la distància
entre el lloc on vivim i el lloc on tre-

ballem. Sovint es tracta d’indrets entre els
quals les connexions mitjançant el transport
públic són deficients, especialment pel que fa
als polígons industrials. Si a aquest factor hi
afegim un concepte mal entès de comoditat,
tenim com a resultat una sèrie de persones
que utilitzen el cotxe privat per als seus des-
plaçaments llar-treball. I ús del cotxe també
vol dir accidents.

Cada cop més, els accidents de trànsit

s’estan convertint en una de les principals
causes de l’augment de la sinistralitat laboral;
ja siguin els accidents produïts en el trajecte
entre el lloc de residència i el lloc de treball
(els anomenats "in itinere"), o bé els que
tenen lloc durant la jornada laboral. En
aquest sentit, CCOO ha fet públic un estudi
en el qual es posa de relleu que l’any 2002 es
van produir 13.000 accidents "in itinere" (un
1,4 % més que l’any anterior) destacant el
fet que 77 persones han perdut la vida (7
més que en el 2001), la qual cosa representa
un augment del 10 %.

Però aquestes xifres alarmants no es
redueixen únicament als accidents de trànsit
en el desplaçament des de casa al lloc de tre-
ball en qualsevol dels sentits. Una altra dada
preocupant és que dins la categoria d’acci-
dents laborals, el percentatge d’accidents
atribuïbles al trànsit augmenta a mesura que
també ho fa la gravetat de l’accident. Així,
arribem al punt que entre els accidents de
treball amb resultat de mort, aquells que
tenen com a causa el trànsit en són la tercera
part. �
Redacció

El prototip utilitza l’electricitat i el gas natural

L’autobús híbrid en proves

Increment dels accidents ‘in itinere’

Accidents i sinistralitat

Durant la darrera setmana d’abril i la primera de maig,
TMB va dur a terme una sèrie de proves de l’autobús
híbrid de propulsió elèctrica i que utilitza, també, el gas
natural per a la generació d’electricitat. 

Any Lleus Greus Mortals Total Lleus Greus Mortals Total

Evolució dels accidents ‘in itinere’ a Catalunya 
Variacions entre 2001 i 2002

2002 12.505 455 77 13.037

2001 12.322 467 70 12.859
1,5 % -2,6 % 10 % 1,4 %

Font: web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
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En unes entrevistes
concedides a dos dia-
ris alemanys (Frank-
furter Allgemeine i

Deutsche Verkehrszeitung ),
De Palacio contradiu, almenys
en sis ocasions, les polítiques
concertades per la UE per a la
reducció de l’efecte hivernacle
sobre el medi ambient, provo-
cat per les emissions del trans-
port. T&E, ràpidament, va dur
a terme les gestions necessàries
per crear una coalició d’ONG
ambientals europees per con-
testar la comissària, posant de
relleu les seves contradiccions i
oferint-li la possibilitat de recti-
ficar les seves declaracions.
Quan De Palacio va refusar la
nostra invitació, T&E i altres
onze grups es van adreçar als
presidents de la Comissió, del
Consell i del Parlament euro-
peus, Romano Prodi, Costas
Simitis i Pat Cox respectiva-
ment, demanant-los com la UE
es podia permetre que un dels
seus alts càrrecs anés en sentit
contrari de les línies polítiques
aprovades i dels desigs dels caps
d’estat i de govern.

Tota la controvèrsia va
començar quan Loyola de Pala-
cio va qüestionar la legalitat
dels plans del Govern alemany
d’aplicar una taxa de 0,15 euros
per km sobre els camions que
circulin per les autopistes del

país. Així mateix, també va cri-
ticar la decisió del govern roig-
verd alemany de destinar
aquesta taxa a la millora de les
infraestructures viàries, ferroca-
rrils i vies fluvials, ja que,
segons De Palacio, l’import
total s’hauria de destinar única-
ment a carreteres.

L’eix de la polèmica
En les declaracions fetes al

Frankfurter Allgemeine va dir
textualment: "La Comissió no
permetrà que els costos de la
contaminació ambiental com-
portin una penalització per al
transport per carretera, que és
el sistema més eficient d’Euro-
pa". Posteriorment, en unes
declaracions fetes al diari espe-
cialitzat en transport Deutsche
Verkehrszeitung (DVZ), va dir
que "els costos ambientals no
s’haurien de carregar al trans-
port per carretera en la propera
directiva sobre les taxes per l’ús
d’infraestructures".

Ambdues afirmacions es
contradiuen amb el Llibre
blanc sobre la Política comu-
nitària de transport de l’any
2001 i amb els acords adoptats
el mateix any a la cimera de
Goteborg que instaven a "la
plena internalització dels costos
socials i ambientals".

En l’entrevista al DVZ De
Palacio es reafirmava en les

seves declaracions tot dient que
"els ingressos provinents del
transport per carretera s’han de
destinar únicament a aquest
sector... en cap cas, un sistema
impositiu s'ha d’utilitzar amb
finalitats intervencionistes,
seria un gran error incentivar el
pas de la carretera al ferrocarril
encarint el transport per carre-
tera".

La credibilitat comunitària 
en entredit

Sigui com sigui, el cas és
que hi ha una gran distància
entre els comentaris de la
comissària de transport i la
legislació comunitària vigent.
Una directiva de 1999 sobre
gravar el transport pesant de
mercaderies permet als estats
membres un ampli camp de
maniobra per decidir a quina
finalitat es destinen els ingres-
sos recaptats, incloent-hi les
subvencions al transport ferro-
viari. En aquest mateix sentit,
les conclusions de la cimera de
Goteborg eren prou clares:
"Cal dur a terme les accions
necessàries perquè el creixe-
ment del PIB no signifiqui
alhora un increment del trans-
port per carretera; en particu-
lar, cal estimular el canvi de la
carretera al ferrocarril, a les
vies fluvials i el transport públic
de passatgers".

En la carta adreçada a De
Palacio en nom de sis ONG
ambientals, Beatrice Schell,
directora de T&E, afirma amb
rotunditat: "Estem sorpresos
pel fet que les seves declara-
cions es contradiguin amb la
política de la Comissió, i espe-
cialment si provenen d’alts
càrrecs de la UE. Conductes
com la seva haurien de ser inac-
ceptables per a un comissari
europeu". D’altra banda, en la
carta adreçada a Prodi, Cox i
Simitis deixem ben clar que "els
comentaris de la senyora De
Palacio no només tenen a veure
amb qüestions de transport i
medi ambient, sinó que impli-
quen tota la política conjunta.
Si els alts càrrecs de la UE
poden posar qüestionar impu-
nement les polítiques comunes
acordades, aquestes aviat seran
paper mullat".

Així mateix, Schell també
ha afegit que: "Hem atorgat a
la comissària la possibilitat de
desdir-se de les seves paraules o
bé que aquestes van ser malin-
terpretades, però ha declinat
qualsevol de les dues possibili-
tats. De tota manera, T&E ha
intentat recollir el punt de vista
d’altres alts càrrecs de la UE
però sense cap èxit, la qual cosa
no fa més que posar en entredit
la credibilitat de la UE". �

Redacció
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PEL MÓN

Loyola de Palacio contradiu la política comunitària de transports

Quant de temps 
De Palacio 
seguirà en el càrrec?

Una seriosa amenaça recau tant sobre el transport sostenible com damunt la credibilitat de la Unió Europea
arran d’unes polèmiques declaracions de Loyola de Palacio, comissària europea de Transports.



Formo parte de esos
miles de ciudadanos
que en su día se com-
praron una bicicleta

con la ilusión (vana ilusión) de
utilizarla a diario en mis des-
plazamientos por la ciudad: ir
al trabajo, de visitas, de com-
pra, de paseo, etc, del mismo
modo que otras personas utili-
zan el coche.

La experiencia, mejor
dicho, la proeza de circular en
bici entre los coches es inena-
rrable para alguien que no lo
haya padecido  en sus propias
carnes. Todos los conductores
de coches tendrían que pro-
barlo, incluidos el alcalde y
concejales de circulación y
urbanismo. Aparte de soportar
bocinas e insultos, te pasan los
coches rozando, tienes que ir
pegado a la acera aguantando
la impaciencia de unos auto-
movilistas que no tienen la
menor idea de que las bicicle-
tas tienen tanto derecho a cir-
cular como los coches y no
tienen por qué aguantar sus
prisas circulatorias. Tenemos
que prever todas las posibles
maniobras de los coches para
evitar accidentes, pues lo más
normal es que te cierren y des
de bruces contra el suelo o
contra el auto y la respuesta
del conductor siempre es la
misma: “es que no le he visto”.

1 coche = 10 bicicletas

Ante tal expectativa y
después de varias expe-
riencias desagradables,

la mayoría de ciclistas urbanos
por una cuestión de seguridad
optan por abandonar la bici en
un rincón de la casa. Así es la
bicicleta, esa maravilla de la
movilidad, de innumerables
cualidades: un vehículo que
descongestiona el tráfico por-
que no ocupa espacio, no pro-
voca atascos ni los padece.
Donde aparca un coche caben

10 bicicletas, y en el espacio
que necesita un coche para
circular entre coche y coche
pueden circular 40 bicicletas.
La bicicleta no contamina ni
consume energía, protege el
medio ambiente, ayuda a estar
en forma y sería un ejercicio
sano si no fuese por los tubos
de escape de los coches y
motos que apestan las calles.
Tiene un coste insignificante
con relación al coche: anual-

mente el ciclista puede dispo-
ner del importe de 4 meses de
vacaciones si elimina su auto-
móvil con sus costes, es decir,
su compra, su aparcamiento,
su gasolina, sus impuestos, sus
arreglos, sus multas, etc.

Esta tiranía circulatoria
impuesta por el automóvil no
tenemos porque soportarla los
ciclistas urbanos, ya que tene-
mos otro ritmo. La pregunta
es la siguiente: ¿por qué la
mayoría de hogares tienen la
bicicleta en el cuarto trasero?
¿No tienen los mismos dere-
chos que los coches? Entonces
¿dónde están los carriles bici
que comuniquen todos los
barrios de la ciudad? ¿por qué
tenemos que soportar el cons-
tante peligro de atropellos a
peatones y ciclistas? (en Palma
de Mallorca, 10 peatones
muertos en el 2002). ¿Dónde
están las calles de uso exclusi-
vo para ciclistas y peatones
que unan todos los barrios de
la ciudad sin el peligro del
automóvil? ¿por qué no se
puede dejar que los niños
vayan solos al colegio sin peli-
gro de ser atropellados? 

La dictadura del coche

La conclusión es que las
calles de nuestra ciu-
dad son lo más antide-

mocrático de nuestra socie-
dad, ya que el 99% de las
calles son para la circulación

de coches, donde están los
derechos de planificación de
nuestra ciudad para el peatón,
para el ciclista urbano, para el
tranvía, para los niños, para
los ancianos, para el transpor-
te público eficiente. ¿Por qué
en todas las calles tenemos
que convivir con el caos auto-
movilístico si solo algo más
del 50% de la población tiene
licencia de conducir? En una
planificación democrática de
la circulación, no debería ser
sólo ese porcentaje de calles
por donde pudiesen circular
los coches. Piensen por un
momento, cual seria la reac-
ción de los conductores al
comprobar que después de
adquirir un automóvil, las
calles no dispusiesen de calza-
da para que estos circulen,
pues en esta situación nos
encontramos los ciclistas
urbanos.

Ante tan tiránica situación
los ciclistas urbanos hemos
decidido que es hora de que se
respeten nuestros derechos y
para ello de común acuerdo
con todo aquel que quiera y
piense que “otra ciudad es
posible” se una a la masa críti-
ca que en forma de bicicleta,
el último jueves de cada mes
nos concentramos en la plaza
Espanya a las 19:00 horas para
mediante un tranquilo paseo
por Palma atascar y concien-
ciar a los automovilistas y
políticos. Masa crítica que
nació hace 15 años en Califor-
nia, pero que ya se ha extendi-
do por todo el mundo. En
España cada año se suman
nuevas ciudades a las actuales,
como Pamplona, Girona, Bur-
gos, Bilbao, Barcelona, Las
Palmas, Vitoria, Madrid,
Gijón, Valencia, Sevilla,
Valladolid, Córdoba y Zara-
goza. Ánimo, os esperamos.

Masa Crítica. �

Antonio Cánaves 
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OPINIÓ

Palma
otra ciudad
es posible

� Por una simple
cuestión de 
seguridad, todos 
los ciclistas urbanos
hemos optado por
dejar nuestro 
vehículo en un rincón
de la casa.

� Sólo nos queda
ejercer cómo ‘masa
crítica’: cada jueves 
a las 19.00 h. nos 
concentramos para
atascar y concienciar
a automovilistas y
políticos..
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Vostès que poden, 
facin alguna cosa

No hem de considerar els accidents de trànsit un fet social inevitable. Les notícies dels accidents de cap de setma-
na són ja una freda estadística. Però és una dolorosa realitat que en un any es produeixen a Catalunya 800 morts, 120
lesionats medul·lars irreversibles, 100 lesionats cerebrals també irreversibles i més de 30.000 ferits de tota considera-
ció. I no hauríem de resignar-nos al fet que cada any 100.000 ciutadans s’hi veuen afectats directament, que els acci-
dents de trànsit són la primera causa de mort fins als 35 anys i que, per això, els catalans perdem, cada any, 22.000
anys potencials de vida.

Malgrat aquestes xifres tan terribles i que els accidents de trànsit són sis vegades més freqüents que els accidents
de treball, hi ha una passivitat de governs i partits per a abordar-ho enèrgicament, que aquests encomanen a la
societat. Tots hem viscut, però, la seva reacció davant de l’accidentalitat laboral de l’any passat. Un clamor del qual
es van fer ressò els mitjans de comunicació i que va aconseguir la mobilització de recursos per millorar la prevenció
de riscos laborals. I s’està aconseguint. Per què no es reacciona igual amb els accidents de trànsit, malgrat ser un
problema sis vegades més important? També hem vist el debat sobre la inseguretat ciutadana. És que els accidents
no són un problema d’inseguretat? Podem admetre tranquil·lament aquesta alta sinistralitat? Fan els governs i els
partits polítics tot el que caldria? 

No és cert que no s’hi pugui fer res. Països com el Regne Unit, Holanda i el bloc escandinau, que han prioritzat la
prevenció viària de manera destacada en els darrers 25 anys, gaudeixen d’un nivell de sinistralitat circulatòria de
valors entre 2 i 2,5 vegades menys que Catalunya. Això significa que encara existeix un importantíssim marge de ges-
tió per reduir significativament les xifres d’accidents i les víctimes del trànsit.

Inexplicablement, els partits polítics, ja sigui des del govern com en l’oposició, preveuen molt poques actuacions
decidides i prioritàries de prevenció viària i de reducció de l’accidentalitat. Mai situen un tema tan important en
l’agenda política de les campanyes electorals. Fins i tot, hom diu que aquest és un tema perdedor de vots. Els candi-
dats s’aprenen el preu del bitllet de metro o de la barra de pa, perquè saben que els ho preguntaran: Per què els mit-
jans no els pregunten el nombre de morts o discapacitats anuals en accidents de trànsit que es produeixin en el seu
àmbit? Quants ho sabrien?

Creiem que ja és hora de reaccionar davant d’aquest greu problema social. Per això demanem als partits polítics
que incloguin en els seus programes i en les seves prioritats i condicions per a possibles pactes, compromisos deci-
dits per disminuir el nombre d’accidents de trànsit. Així mateix demanen als mitjans de comunicació, agents socials i
entitats que actuïn perquè tots els partits polítics situïn aquest problema en les seves agendes electorals. 

Aquest Manifest ha estat promogut per les entitats (ordre alfabètic): ASPAYM (Ass. de Paraplègics i grans Minusvàlids de Catalunya), ASTAC CONDAL (Ass. de
Transportistes Agrupats Condal), Catalunya Camina (Ass. de defensa dels drets dels vianants), CONC (Comissions Obreres de Catalunya), Fed. CATALANA del
TAXI, Fund. Ins. GUTTMANN, P(A)T (Ass. per la Prevenció d’Accidents de Trànsit), PTP (Ass. per la Promoció del Transport Públic), Segle XXI (Ass. per la plena
integració dels Discapacitats), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya), TRACE (Ass. Catalana de Traumàtics Craniocefàlics i Dany Cerebral).

Manifest per a la implicació dels partits polítics 
en la prevenció viària i la reducció dels accidents

Deu anys d’idees i propostes
en favor de la mobilitat sostenible

1993 - 2003

10 anys
PTP

www.laptp.org
Associació per a la Promoció del Transport Públic
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