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La confecció d’aquest butlletí és
possible gràcies a: 
Generalitat de Catalunya, Entitat Metropo-
litana del Transport, Diputació de Barcelo-
na, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament
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EDITORIAL

EN PORTADA

EEll  ffuuttuurr  iimmmmeeddiiaatt  ééss
llaa  ccoommbbiinnaacciióó  mmooddaall
FGC ha estat una de les
empreses de transport
públic capdavanteres en
promoure la combinació
intermomodal, aquest
cas,  entre el ferrocarril i
las bicicleta. Així, el 2005
va adquirir el compromís
de destinar espais habili-
tats per a aparcament de
bicicletes a cadascuna
de les seves estacions.
Aquest estiu ja s’ha asso-
lit plenament aquest
objectiu. 
(pàgs. 6-7)

REPORTATGE

LLíínniiaa  99::  ll’’iinntteerrmmiinnaabbllee
mmeettrroo  ddee  cciinnttuurraa
La línia 9 s’ha convertit
en la infrastructura estre-
lla del PDI 2001-2010 i en
l’obra pública més ambi-
ciosa de la història de
Catalunya. L’administra-
ció catalana ha engrandit
encara més el mite de la
línia 9, atorgant-li el dub-
tós títol de “línia més llar-
ga d’Europa”, ja que en
realitat està construint el
túnel de metro més llarg
d’Europa, que inclou dos
ramals a cada banda. 
(pàgs. 10-12)

OPINIÓ

PPeeaattggeess::  44..550000  mmiilliioonnss
ddee  rraaoonnss
Algunes forces políti-
ques, i fins i tot institu-
cions socials, han instat
a la Generalitat a resca-
tar els peatges aportant
mitjans econòmics propis
i que aquesta, exigeixi a
l'Estat el mateix. Fins i tot
es parla d'invertir part del
fons de compensació
històrica d'infraestructu-
res, previst en les dispo-
sicions addicionals de
l’Estatut, al rescat de
peatges
(pàgs. 13)

INSTITUCIONS

EEllss  ddoottzzee  ppeeccaattss
ccaappiittaallss  ddeell  PPIITTCC
Després sotmetre’l a
informació pública, el
Govern ha aprovat el Pla
d’Infraestructures del
Transport de Catalunya
en solitari. La totalitat de
forces polítiques, tret del
PSC, han rebutjat el
document Les millores
introduïdes en els darrers
moment no han estat
suficients ni tan sols per
satisfer ICV. La posició
de la PTP ha estat crítica
des de l’inici. 
(pàgs. 14-15)

MOBILITAT

RReeffoorrmmaa  ddeell  ttoorrtteellll
mmééss  ppeennaa  qquuee  GGllòòrriiaa
El projecte de reforma
de la plaça de les Glòries,
presentat per l’Ajunta-
ment de Barcelona, pre-
veu un canvi urbanístic
amb grans conseqüèn-
cies sobre el conjunt de
la mobilitat de la ciutat. El
projecte de reforma és
especialment transcen-
dental per a la ciutat per-
què afecta tant l’esque-
ma de trànsit com les
connexions del transport
públic. 
(pàgs. 20-21)

USUARIS

RReennffee::  eell  ffoorrmmuullaarrii
ddee  qquueeiixxeess  nnoo  ss’’aattuurraa
L’any 2005, la PTP,  CCOO
i OCUC, va lliurar 10.000
signatures d’usuaris de
Rodalies a la Delegació
del Govern Central,
demanant una millora
urgent dels serveis de
rodalia. A dia d’avui, ni
Renfe ni Foment han
pogut posat fi als conti-
nus retards i molèsties
als usuaris. Les obres del
tren d’alta velocitat no
han fet més que empitjo-
rar la situació. 
(pàgs. 30)

SUMARI

Han passat ja unes setmanes del
terrible accident de València, i
amb una visió mes freda i distant,

creiem que es l’hora de fer algunes refle-
xions. 

La primera es que el ressò d’aquest
accident sobre la opinió pública ha estat
enorme, però tragèdies de magnituds simi-
lars les vivim cada setmana a la carretera, i
en canvi la societat sembla anestesiada. És
molt dur pensar que tenim unes xifres de
morts o ferits greus similars a les produïdes
a València i que això no mereix cap reflexió
col·lectiva més enllà d’uns breus als diaris o
als informatius. Però, per què es produeix
això? Creiem que inconscientment atri-
buïm al transport públic un plus de segure-
tat que no li donem al transport individual.
Com que la societat majoritàriament forma
part d’aquest últim mode de transport, pot-
ser tenim una posició de més comprensió i
justificació col·lectiva cap els errors, les
imperfeccions  i els excessos en la mobilitat
individual.

La segona reflexió –continuació de l’
anterior- és que la posada en marxa del car-
net per punts ha suposat un veritable pro-
cés de canvi de tendència en la sinistralitat
del trànsit. Tot i les moltes queixes dels pri-
mers dies, aquestes han hagut de callar

davant els fets consumats ja que s’estan
aconseguint reduccions espectaculars de
l’accidentalitat viària. El més curiós és que
moltes de les queixes les feien persones que
normalment no reben multes de trànsit, i,
per tant, objectivament no haurien de patir
per aquesta nova situació. Estem un altre
cop davant aquest inconscient col·lectiu?

La tercera reflexió fa pensar en el plus
de seguretat que tots esperem dels trans-
ports públics. Quan es posen en servei
noves infraestructures de transport, davant
de tot esperem eficàcia, utilitat, però també
seguretat. Aquesta part normalment no és
tan lluïda a les inauguracions, però és bàsi-
ca en qualsevol sistema de transport. 

També és important l’adequació de les
exigències de seguretat a nivells raonables
en funció de la utilització de la infraestruc-
tura. Tan absurd seria demanar el sistema
de màxima protecció –ATP– per a la línia
de la Pobla de Segur com no protegir un
punt delicat del traçat del metro de Valèn-
cia. El que no val de cap manera son les
argumentacions demagògiques, partidistes i
puerils que hem vist aquest dies. La ciuta-
dania, els usuaris i les famílies de les vícti-
mes mereixem més respecte i més solucions
per part de les administracions i dels seus
responsables. ●

Seguretat en el 
transport públic
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La PTP felicita Jordi
Hereu pel seu recent
nomenat com a alcal-
de de Barcelona, en

substitució de Joan Clos. Des
del seu anterior càrrec com a
màxim responsable de la mobi-
litat a Barcelona, Hereu ha
mostrat talant de diàleg i com-
prensió dels veritables proble-
mes de mobilitat de la ciutat.
L’èxit de l’àrea verda i la deci-
sió amb què va ser aplicada,
fent front sense por a la
demagògia d' aquells dies, inci-
ta a pensar que amb aquest nou
alcalde possiblement els pro-
blemes de mobilitat de la ciutat
es començaran a resoldre en
una clau sostenible. Casual-
ment, Hereu va ser el convidat
del sopar social de la PTP
d’aquest any, les reflexions del
qual vam recollir en el número
37 de la revistra.

Després de les felicitacions
i el reconeixement a la feina
feta, no volem deixar passar
aquesta oportunitat per recor-
dar al senyor Hereu quines són
les principals qüestions que cal
abordar i quines són les recep-
tes que la PTP hi proposa.

La contaminació atmos-
fèrica. Barcelona sobrepassa
estructuralment els  nivells
contaminants màxims permesos
per la UE  en una quantitat que
és el doble. Disminuir  les
emissions per protegir la salut
dels ciutadans és la primera
prioritat de l’Ajuntament en
matèria de mobilitat. I això

només s’aconseguirà baixant
les intensitats del trànsit i
posant filtres als vehicles a gas-
oil,  especialment als vehicles
industrials, taxis i autobusos. El
trànsit a  Barcelona s’ha de
reduir de forma significativa.
Els resultats de l’àrea  verda són
insuficients perquè encara que
la intensitat ha baixat en un
10%  al centre de la ciutat,
només ho ha fet en un 1% en el
conjunt de la  ciutat.

La Diagonal com a problema
Solventar el desastre de la

Diagonal. Avui en aquesta via
únicament tenen  prioritat els
cotxes, que són qui menys l’han
de tenir. Cal donar  espai al
transport públic, als vianants,
als ciclistes, de forma que no es
topin amb els vianants contí-
nuament, i a les activitats
comercial; a tot  allò que fa ciu-
tat. Per aconseguir-ho, cal
abordar sense demora una
reconversió de la secció
d’aquesta gran avinguda en la
que el paper  del tramvia ha de
ser central. 

Els tramvies que acaben a
Francesc Macià i  a Glòries
s’han d’unir per acabar amb la
paradoxa que planteja  l’actual
tramvia interruptus.

Donar la prioritat al trans-
port públic  en la circulació.
L’èxit del tramvia a Barcelona
s’explica en part per la  prioritat
que ha tingut sobre els cotxes
en moltes cruïlles. S’ha  demos-
trat que si l’Ajuntament prote-
geix el transport de superfície
els ciutadans ho aprecien i hi
pugen, no molt més, sinó mol-
tíssim més. Cal estendre la
prioritat de què  gaudeix el
tramvia a tota la xarxa d’auto-
busos. Aquesta serà una de  les
millors i més barates opera-
cions que l’Ajuntament pot fer
pel  seu 

Acotar l’espai de la moto.
La promoció de la motocicleta
que ha  practicat fins ara
l’Ajuntament de Barcelona
comença a aparèixer com  una
operació molt equivocada que
cal rectificar . S’ha volgut ven-
dre que era una bona alternati-
va al cotxe, però el mal resultat
de  l’operació pesa com una
llosa: elevades emissions con-
taminants i soroll, elevadíssima
accidentalitat, i elevat incivis-
me, perquè  gairebé la meitat
de l’aparcament és il·legal.
L’ús incívic que es fa de la
moto a Barcelona perjudica els
ciutadans, la seva salut i la prò-
pia integritat física dels moto-
ristes. ●
RReeddaacccciióó
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ÉS NOTÍCIA

Les propostes de la PTP al nou Alcalde

Els deures de la 
mobilitat a Barcelona

A l’espera de les eleccions al Parlament de Catalunya del
proper u de novembre, la notícia de l’inici del curs polític
ha estat el relleu al capdavant de l’Ajuntament de 
Barcelona. Jordi Hereu, fins ara president de la Comissió
de Seguretat i Mobilitat, és el nou Alcalde, en substitució
de Joan Clos, nou ministre d’Indústria. La PTP vol fer 
arribar al nou alcalde un seguit de propostes per millorar
la mobilitat a la ciutat.

● Les actuacions
d’Hereu com a regidor
conviden a pensar en
què es començaran a
resoldre els problemes
de mobilitat en clau
sostenible

Jordi Hereu en les
jornades “Tramvia i
Ciutat”, organitzades
per la PTPel 2004.
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És la primera vegada,
que s’organitza un
congrés a Catalunya
amb l’objectiu de

compartir les experiències més
avançades sobre la bicicleta que
s’han impulsat des de diferents
administracions i entitats
d’arreu de Catalunya i Europa i
analitzar-les a la llum de la nova
Llei catalana de la mobilitat.

Entre els ponents, hi havia
la responsable del Pla nacional
per a la promoció de la bicicleta
a Alemanya, Dagmar Meyer, el
cardiòleg Valentí Fuster i
l’alcalde de Sant Sebastià,
Odón Elorza, d’un total de 45

persones que van explicar la
seva experiència en àmbit rela-
cionat amb la bicicleta.

La major part de les pre-
sentacions es poden consultar al
web del congrés: www.congres-
bicicat.org. Aquesta documen-
tació és una font d’informació
molt valuosa per a totes aque-
lles persones que treballen en
algun àmbit de la promoció de
la bicicleta.

La idea d’organitzar aquest
congrés va sorgir dintre de
l’Intergrup de Suport a la Bici-
cleta del Parlament de Catalun-
ya, que precisament, després 4
anys de molta activitat, ha estat

el primer Intergrup en consti-
tuir-se formalment, el passat
mes de maig, com a fruit del
nou reglament del Parlament
que contempla aquests organis-
mes de participació.

Aquest any 2006 marcarà
sense dubte un punt d’inflexió
pel que fa la promoció de l’ús
de la bicicleta a Catalunya i el
1er Congrés Català de la Bici-
cleta en serà la referència prin-
cipal. Des del punt de vista de
la planificació a llarg terme,
l’any 2006 serà l’any “0” a par-
tir del qual han de començar a
treballar els indicadors.

Reconeixement de la bicicletra
A continuació exposaré

algunes de les fites més impor-
tants del congrés:

• Presentació de la primera
enquesta sobre l’ús de la bici-
cleta a Catalunya, amb el resul-
tat de que 3 de cada 4 llars dis-
posa d’almenys una bicicleta i
de que la majoria dels catalans
creu que cal fomentar l´ús de la
bicicleta.

• Presentació del Projecte
de Pla estratègic de la bicicleta
de Catalunya, l’eina bàsica per
definir una política de foment
d’aquest mitjà de transport fins
al 2010. Entre les directrius
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EN PORTADA

I Congrés Català de la Bicicleta

L’inici d’una 
nova etapa

➡La bicicleta, tot i no
ser estrictament un
mitjà de transport públic
col·lectiu –generalment,
la seva titularitat és pri-
vada i el seu és és indi-
vidual– sí que forma
part dels modes de des-
plaçament alternatius al
cotxe i, per tant, promo-
tor d’una mobilitat més
sostenible i segura. Per
aquesta raó, les notícies
relacionades amb la
bicicleta apareixen
sovint en aquestes pàgi-
nes. Tot seguit, presen-
tem tres articles els con-
tingut dels quals gira al
voltant de la bicicleta. El
primer, és una crònica
del I Congrés Català de
la Bicicleta celebrat el
juny a Barcelona; el
segon, recull la lloable
política de FGC de faci-
liutar la combinació de
dos modes de transport
no agressius com són el
tren i la bicicleta; i el ter-
cer, va referència a les
activitats de promoció
de la bicicleta que s’han
fixat a sis municipis del
Baix Llobregat durant la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura. En
un món on les emis-
sions descontrolades de
CO2 ens abocaquen a
un canvi climàtic (havieu
vist mai tants tornados a
casa nostra en tant poc
temps?), qualsevol ini-
ciativa adreçada a lluitar
contra l’efecte hiverna-
cle i les seves conse-
qüències, sempre serà
ben rebuda des de la
PTP.

El primer Congrés Català de la Bicicleta va tenir lloc a Barcelona del 7 al 11 de juny de
2006. Hi van participar unes 300 persones, principalment de l’àmbit polític i tècnic de les
administracions locals, de les àrees de mobilitat, educació, salut i esport. També hi van
ser presents representants de les empreses del sector turístic i associacions d’usuaris de
la bicicleta.

Sessió inaugural. D’esquerra a dreta: Bet
Font, Jordi Portabella, Joaquim Nadal, Xavier
Corominas i Núria Buenaventura. CCB
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bàsiques del Pla, hi ha la crea-
ció d’una xarxa territorial de
camins ciclistes, la definició
dels criteris de disseny per a
futurs carrils-bici o l’impuls
d’una normativa de pacificació
del trànsit.

• Presentació d’experièn-
cies de sistemes de bicicletes
d’ús públic com a nou concepte
de transport públic a les ciutats.
L’expert en el tema Sebastian
Bührmann, va fer un balanç de
les diferents experiències que
han vist la llum arreu d’Europa.
A la primavera 2007, Barcelona
podria convertir-se en un refe-
rent mundial en la implantació
d’aquest sistema a gran escala,
pujant encara més l’elevat llistó
de l’experiència de la ciutat
francesa de Lyon.

• El reconeixement de la
bicicleta com a vehicle privat
que té externalitats positives,
per aportar un exercici físic
decisiu en la prevenció de
malalties cardíaques i en la
millora de la salut en general.
El missatge, el va donar el pres-
tigiós cardiòleg Valentí Fuster,
i ara ha tornat a ser d’actualitat
per motiu del Congrés mundial
de cardiologia.

• La constatació de la que
la bicicleta és un tema transver-
sal. La trobem present en els
àmbits de la mobilitat, la salut,
l’educació, l’esport, el turisme, i
en tots els casos es presenta

com una eina beneficiosa amb
encara un gran potencial per
descobrir.

El Congrés va cloure amb
la lectura d’un manifest de con-
clusions que s’enviarà, junta-
ment amb el recull de les
ponències, al Parlament de
Catalunya, als ajuntaments i a
les entitats municipalistes.

Sens dubte va ser un con-
grés amb molta informació i

que va donar poc temps per
poder debatre amb el ponents
sobre les seves intervencions.
Aquest primer congrés servirà
per establir les bases de l’inici
d’una nova etapa en la promo-
ció de la bicicleta a Catalunya, i
en el següent congrés podrem
fer una avaluació de les políti-
ques i experiències que han
estat presentades l’any 2006. ●
HHaarriittzz  FFeerrrraannddoo
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Els propers congressos 
de la bicicleta
• 2006: VI Congrés “La Bicicleta y la Ciudad”
13-14 d’octubre a Córdoba (www.congresoibericobici.org). 

• 2007: Velo-city. Múnic, Alemanya (www.velo-city2007.com) 

• 2008: 2n Congrés Català de la Bicicleta.

Ales imatges podem veure el tren especial del congrés per a la visita tècnica a la Via verda del
Feliuet, i els congressistes disposats a començar la visita. BACC

Intervenció de Valentí Fuster al costat d’Anto-
ni Plasència. CCB

● Gairebé a totes les
llars catalanes hi ha,
almenys, una bicicleta i
és majoritària la opinió
de què cal promoure’n
la seva utilització

● A banda de ser un
mitjà de transport, l’ús
de la bicicleta també
ens ajuda en la 
prevenció de malalties
cardíaques

● Barcelona podria
convertir-se en un 
referent en l’adopció
d’un sistema de 
bicicletes públiques 
a gran escala
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Les grans ciutats euro-
pees estan implemen-
tant, de manera gra-
dual, models de

mobilitat que siguin respectuo-
sos amb el medi ambient i que
siguin, també, efectius en la dis-
minució dels alts volums de
trànsit. A Londres, les autori-
tats van optar per reduir el
trànsit del centre urbà amb
diverses iniciatives. A Lió, el
març de 2005, va entrar en fun-
cionament un sistema de llo-
guer massiu de bicicletes que ha
revolucionat la manera de des-
plaçar-se per la ciutat. Mit-
jançant una xarxa d’estacions
ubicades estratègicament, i a

poca distància les unes de les
altres, l’usuari pot llogar una
bicicleta en un punt, fer el seu
trajecte i aparcar-la en un altre,
sense preocupar-se’n més.
Quan en necessiti una altra,
només caldrà que la cerqui en
una de les 250 parades reparti-
des per la població. El servei és
còmode, gratuït durant la pri-
mera mitja hora, i ha quallat en
el modus vivendi dels ciutadans.
A Barcelona també es promou
l’ús de la bicicleta i, des de fa
anys, s’han habilitat nombrosos
carrils bici arreu de la ciutat.

Precisament la bicicleta ha
estat el vehicle protagonista
d’una acció de Ferrocarrils de la

Generalitat de Catalunya
(FGC) destinada a promoure la
mobilitat sostenible. L’objectiu
entre els usuaris del ferrocarril
és fomentar l’ús combinat del
transport públic i del vehicle
privat que, en aquest cas, no és
contaminant ni agressiu evitant,
si es pot, el trasllat de la bici
dins del tren.

L’empresa va començar a
instal·lar aparcaments per a
bicicletes a les seves dependèn-
cies els anys 1997 i 1998, però
l’impuls definitiu el va donar el
2005, després d’haver encarre-
gat un estudi al Bicicleta Club
de Catalunya (BACC). Ferroca-
rrils de la Generalitat de Cata-
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Des de l’estiu, a totes les estacions de FGC es pot deixar la bicicleta.

FGC impulsa la intermodalitat tren-bicicleta

El futur immediat és 
la combinació modal

La tendència a què la
distància entre el lloc 

de residència i el lloc de
treball, o d’estudi, sigui
cada vegada més gran,

ens obliga a idear noves
formes de mobilitat per 

tal que aquesta sigui 
sostenible. Una de les

receptes que va guanyat
adeptes és la promoció 

de la intermodalitat. 
És a dir, la combinació 

de dos, o més, mitjans de
desplaçament, en el ben

entès que siguin 
sostenibles. En aquest

sentit, FGC ha estat una de
les empreses de transport

capdavanteres en 
promoure la combinació

modal entre el ferrocarril i
las bicicleta. Així, fa un

any va adquirir el 
compromís de destinar

espais per 
a aparcament de 

bicicletes a cadascuna 
de les seves estacions.

Aquest estiu ja s’ha 
assolit aquest objectiu. 

EN PORTADA
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lunya va desplegar el projecte
d’ampliació d’aparcaments per
aquests vehicles a totes les esta-
cions de les línies metropolita-
nes, a la de Barcelona-Vallès,
des de plaça Catalunya fins a
Terrassa i Sabadell, i a la de
Llobregat-Anoia, des de
Pl.Espanya fins a Martorell,
Manresa i Igualada. La missió
s’ha acomplert l’estiu de 2006 i,
a partir d’ara, els clients de les
línies metropolitanes ja poden
deixar la bicicleta a qualsevol de
les 69 estacions que hi ha en
funcionament.

Una bona acollida
En conjunt s’ofereixen un

total de 722 places, la majoria
de les quals estan situades din-
tre del recinte de les mateixes
estacions. Una d’aquestes esta-
cions és Gràcia, on hi ha un
bon trànsit de persones que
deixen la bicicleta. Leopoldo
Rodríguez, que és l’agent
d’FGC destinat, ens apunta
l’horari de més afluència: “La
majoria dels usuaris l’aparquen
entre les 7 i les 9 del matí. N’hi
ha que la recullen al migdia...
Això no vol dir que en d’altres
moments del dia hi hagi perso-
nes que l’aparquen, però, en
general, la rutina és aquesta”. 

La creació dels pàrquings
ha tingut molt bona acollida
per part dels viatgers. El direc-
tor d’Operacions d’FGC, Oriol
Juncadella, explica que “l’ocu-
pació és alta i arriba fins al 90
% durant el curs escolar i en
horari lectiu”. La seguretat és
una de les raons per les quals el
grau d’ocupació és tant alt. La
gent troba menys arriscat dei-
xar la bici a l’estació, en un lloc
concorregut i sovint a prop de
les màquines expenedores, que
lligar-la al carrer en un fanal.

El tipus d’aparcament que
ofereix FGC consta d’un seguit
de barres metàl·liques fixades al
terra en forma d’U i disposades
lateralment. A cada una
d’aquestes barres hi caben dues

bicicletes, una a cada banda,
cosa que permet optimitzar
l’espai de l’estació.

Intermodalitat còmoda i segura
Amb aquest projecte Ferro-

carrils de la Generalitat de
Catalunya participa en un nou
tipus de mobilitat sostenible.
Fins fa poc, la gent no pensava
en arribar a l’estació en bici,
aparcar-la en un lloc segur i
adequat i pujar al tren o, a
l’inrevés, arribar a aquesta esta-
ció en ferrocarril i continuar el
viatge urbà sobre les dues
rodes. Per a Oriol Juncadella,
“els problemes de transport en
una gran ciutat i en una àrea
metropolitana com la de Barce-
lona no tenen una solució defi-
nitiva, però existeixen petites
iniciatives com aquesta d’ara
que, sumades, ajuden a millorar
la situació”.

També es pretén facilitar la
intermodalitat dels viatgers evi-
tant al mateix temps la incomo-
ditat d’haver de portar la bici-
cleta al tren, en especial a les
hores que hi ha més afluència
de viatgers. L’empresa preveu
augmentar d’un 3 % a un 4 %
cada any el nombre de places
disponibles per atendre la crei-
xent demanda. Quan s’esgoti
l’espai disponible dintre de les

estacions, està previst que els
aparcaments s’instal·lin en
espais adjacents d’acord amb els
municipis respectius.

FGC i el seu entorn
La relació d’FGC amb la

bicicleta existeix des de fa un
quants anys. Es dóna la cir-
cumstància que, per les caracte-
rístiques dels indrets on estan
ubicades les estacions, en
alguns casos a prop de zones
muntanyoses, tranquil·les i sen-
se gaire trànsit, els usuaris pre-
nen amb certa freqüència la
bicicleta i sovint la pugen al
tren. També cal afegir altres
dues raons:el perfil jove dels
clients i la necessitat de situar
en nivells europeus un trans-
port no contaminant. Per això,
els trens d’FGC són els únics
amb espais específics per portar
bicicletes i l’únic servei que les
admet dintre dels cotxes durant
tot l’any i sense restricció horà-
ria.

En aquesta mateixa línia a
favor de la sostenibilitat del
transport, Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya ha
cedit al Bicicleta Club de Cata-
lunya un espai de l’estació de
Terrassa- Rambla per tal que hi
instal·lin un servei de lloguer de
bicicletes. Aquest espai es
coneix amb el nom de Bicizo-
om i disposa de 10 bicicletes
per als estudiants del campus
local de la UPC. D’aquesta
manera, els universitaris poden
fer el trajecte de l’estació a la
universitat, i viceversa, més
ràpidament i fent esport.

Amb l’acompliment del
projecte d’instal·lació d’aparca-
ments per a bicicletes a totes les
estacions de les línies metropo-
litanes, i a les que es construei-
xin en el futur, FGC demostra
com, amb accions discretes i
barates, es pot millorar la inter-
modalitat en diferents sistemes
de transport respectant el medi
ambient. ●
RReeddaacccciióó
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Guardant les bicicletes a les estacions, ens
estalviem la incomoditat que suposa portar-la
dins del vagó.

● Els usuaris de FGC
poden guardar la seva
bicicleta a qualsevol de
les 69 estacions que hi
ha en funcionament,
amb un total de 722 
places d’aparcament

● L’empresa preveu un
increment anual de 
places d’entre el 3 % i
el 4 % per satisfer la
creixent demanda
d’intermodalitat entre 
la bicicleta i el tren
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Fa tres anys que de for-
ma espontània i
il·lusionada un comitè
tècnic d’organització,

composat per responsables de
medi ambient i mobilitat de
l’àmbit municipal, varen pensar
en realitzar una activitat oberta
a la ciutadania en general per
promoure l’ús de la bicicleta,
amb un caire lúdic i aprofitant
el marc de la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura,
donar-li un sentit més reivindi-
catiu a aquest mode de mobili-
tat sostenible i de gran eficièn-
cia energètica. També calia
implicar els clubs ciclistes  i
entitats disposades a promocio-
nar la bicicleta, sense oblidar
que en l’origen de la passejada,
la col·laboració estreta amb
empreses del sector del trans-
port públic seria força destaca-
da.

Cal pensar que posar
d’acord diversos municipis per
organitzar activitats o suportar
serveis de forma conjunta no és
gens fàcil ,o com a mínim poc
freqüent mes enllà de la pura
oficialitat de les institucions
supramunicipals o les manco-
munades. En aquest cas,
l’espontaneïtat i les ganes
d’assolir un resultat positiu han
mantingut a l’hora la cohesió i
la singularitat de cada municipi
organitzador, fent que cada any

hi han noves incorporacions de
ciutats properes i, per tant, que
encara existeixi un gran poten-
cial de creixement sense desvir-
tuar l’idea original.

Els al·licients de la passeja-
da son múltiples. Pensada per
una activitat tranquila i òptima
per a un  matí de diumenge,
per gaudir-la en colla, família o
com es desitgi. Admeten un cir-
cuit pel municipi o circulant
per les ciutats veïnes. L’orga-
nització ha de comptar amb la
singularitat de totes les ciutats
que hi participen, la seva situa-
ció, pensar entre tots com
enllacem l’itinerari, com orga-
nitzem els punts de trobada
dins de cada població, cal pen-
sar com hi arribaran els partici-
pants, facilitar que ho puguin
fer amb transport públic, i tam-
bé que la seva tornada als punts
d’origen sigui còmode i facti-
ble.

L’edició de 2006
Prop d’un miler i mig de

ciclistes de totes edats i condi-
cions garanteixen l’èxit creixent
de la passejada any rere any,
vinguts de totes les ciutats i
també d’altres indrets, com
Barcelona, i altres de la regió
metropolitana i de municipis
més llunyans. Afronten un iti-
nerari tranquil i, fins i tot,
podem qualificar de saludable,

tractant-se d’un matí de diu-
menge, moment on s’assoleixen
els millors nivells de qualitat
atmosfèrica de la setmana en
zones urbanes denses. Se li
pren el protagonisme als vehi-
cles motoritzats i la bicicleta és
la figura dominant en el carrer
amb una ocupació massiva i
civilitzada de la via pública. El
suau lliscar de les bicicletes no
suposa cap problema ni impacte
ambiental, sense soroll, sense
fum, molta gent es mou i mos-
tra la seva innocuïtat ambiental,
molta mobilitat i poca petjada,
tot el contrari dels cotxes i les
motos. 

La passejada del 2006 té un
recorregut màxim de 22 quilo-
metres, però a cada ciutat hi ha
un punt de trobada i d’incorpo-
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Sis municipis del Baix Llobregat coincideixen en la p

Quan els poders públics

La passejada pel Baix Llobregat cada any con-
voca més d’un miler de ciclistes.

Enguany hauran estat sis ciutats a l’entorn del Baix LLobregat  i del Barcelonès, 
concretament Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant

Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern , les que hauran organitzat, per tercera
edició, una passejada popular en bicicleta pels seus carrers principals 

el diumenge 24 de setembre de 2006. Aquesta activitat ja s’ha convertit en una de les accions
de promoció de la bicicleta que engresquen més participants de Catalunya.

● La passejada té un
vocació  participativa,
amb un to festiu i lúdic,
però sense oblidar el
caire reivindicatiu per
reforçar la presència
de la bicicleta en el 
paisatge de les 
nostres ciutats

EN PORTADA
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ració que permet a qualsevol
persona adaptar el seu recorre-
gut a les seves possibilitats o
desitjos.

El recorregut és força
còmode i no te grans desnivells,
ja que travessa inicialment les
parts baixes de la plana del Llo-
bregat dels municipis de l’Hos-
pitalet i Cornellà, ascendint
suament cap a Esplugues i asso-
lint la cota màxima a l’alçada de
la Rambla de Sant Just, tot ple-
gat, un màxim de 110 metres
sobre el nivell del mar durant
força quilometres. Tot i així, és
un recorregut recomanat per
nens i nenes a partir de 10 anys,
al menys el recorregut total.
Posteriorment es torna a baixar
per Sant Joan Despí i pel centre
de Cornellà després de vorejar
per la part mes propera a la
ribera del riu Llobregat en
tram urbà de Sant Joan Despí i
del recorregut per Sant Feliu
de Llobregat. L’arribada
d’enguany es produeix al Parc
Torreblanca.

Els participants han de rea-
litzar una inscripció per rebre
un dorsal, no amb ànim compe-
titiu, sinó que serà utilitzat a
l’arribada pel control d’entrega
d’obsequis i avituallament. La
festa conclou amb una actuació
musical i aquest any es presen-
tarà una exposició compendi de
les accions de promoció i pla-
nejament de carrils bici, i infra-
estructures per la bicicleta que
estan portant a terme els muni-
cipis.

Per participar-hi no cal ni
tenir bicicleta, ja que hi ha un
punt de préstec gratuït  a l’inici
de recorregut que garanteix una
participació en aquest cas.

Més enllà de les modes
Tot i així, potser hem

d’acceptar que estem assistim a
una certa moda de la bicicleta
en el nostre país, però nomes
cal viatjar una mica per veure
que en altres països fa molt

anys que està de moda la bici-
cleta, i no només als Països Bai-
xos. Podeu observar com massi-
vament els turistes no renun-
cien a gaudir de la bicicleta en
el seu període vacacional i pre-
cisament en els destins turístics
es on es pensa en infraestructu-
res per la bicicleta, carrils, iti-
neraris, aparcaments, accessibi-
litat en bicicleta, lloguer i altres
serveis; senzillament moda o
no, l’interès de la bicicleta per
part de la nostre societat es i ha
de ser necessariament impara-
ble.

La passejada popular en
bicicleta aprofita tots aquets
principis per donar sentit urbà
a la bicicleta, ja no únicament

com a estil de vida propi, sinó
com a autèntica alternativa de
mobilitat urbana, fent possible
anar en bicicleta a estudiar,
anar a  l’escola, anar a treballar,
desplaçar-se en hores de lleure,
gaudir-ne, per cercar un entorn
saludable, un parc  o un indret
natural a prop de la ciutat, per
deixar amb un pam de nas a
l’automobilista que fa cues i
cues en semàfors, rotondes
embussades o a les entrades i
sortides de les grans vies de cir-
culació de Barcelona i de la
seva conurbació.

La bicicleta en àmbit urbà
pot garantir més fàcilment els
principis d’accessibilitat i lliure
circulació. En canvi, el cotxe no
garanteix aquets drets perso-
nals, la motorització el que fa es
hipotecar-los cada dia més i
obliga les administracions a
maldistribuir injustament els
recursos públics per a infraes-
tructures.

La passejada popular té
vocació oberta i participativa,
el seu objectiu és trobar més
participants en els municipis
per on discorre i reforçar el
paper  presencial de la bicicleta
en el paisatge de les nostres
ciutats i el seu potencial de
creixement encara es força ele-
vat. Amb el to festiu i lúdic
però sense oblidar el caire rei-
vindicatiu que la setmana de la
mobilitat sostenible i segura i
la jornada europea sense cotxes
porta implantat des de fa uns
anys.

Cal seguir per aquest camí
perquè no n’hi ha un altre de
possible. ●
JJoorrddii  PPeeddrrooll
Tècnic de Medi Ambient
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a promoció de l’ús de la bicicleta

s’impliquen en la mobilitat

Declaració d’Amsterdam
L’any 2000 a la Conferencia Mundial sobre la bicicleta celebrada a

Amsterdam, (http://www.documentsptp.org/documents/20000622-
amsterdam.htm) es consensuava una declaració que establia que les
persones, inclosos els nens, han de tenir dret d’anar en bicicleta
quan ho vulguin, en aquesta declaració que cal incloure sens dubte
en el quadre principal de declaracions universals i rectores per
garantir un futur sostenible al costat de Rio, Aalborg, Kioto, sense
oblidar la declaració dels  drets dels vianants realitzada pel Parla-
ment Europeu  (http://www.documentsptp.org/documents/19881012-
peatones.htm) el 12 d’octubre del 1988. Així doncs, els ciclistes han
de pensar molt en els vianants, per una qüestió clara de proximitat i
de convertibilitat, els ciclista evoluciona molt ràpid a vianant, quan
tenim una averia, quan estem fatigats i parem de pedalar, cal doncs
mantenir aliances i cohabitacions amables  entre usuaris de modus
sostenibles i naturals, i promoure la concòrdia entre ciclistes i via-
nants.

A la declaració d’Amsterdam es parla que l’ús de la bicicleta
requereix una major acceptació i promoció per part de totes les orga-
nitzacions i tots els governs arreu del mon, es recorden els enormes
beneficis de l’ús de la bicicleta, tant individualment com per la societat
i el medi ambient, es un transport personal, et pot portar porta a porta,
es ràpid i eficaç, no es veu afectat per la congestió i millora la salut
física i mental, la bicicleta es silenciosa, neta i sostenible i fins i tot els
components materials de la bicicleta son fàcilment reciclables. ●
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Els primers ramals de
la línia 9, a Singuer-
lín, Gorg i Zona
Franca; ja apareixien

als plans de metros de 1963,
1966 i 1974, però l’escassa base
científica dels mateixos i els
escassos recursos de l’època
determinarien un gran incom-
pliment de les previsions. La
recuperada Generalitat, a l’èpo-
ca de Pujol, elaborà el pla de
metros de 1984, que va despro-
gramar tots els trams de l’actual
línia 9, i inicià una de les èpo-
ques més fosques de la història
del transport públic metropo-
lità, caracteritzada per la manca
d’inversions i la pèrdua cons-
tant de quota modal. Posterior-
ment es va elaborar el Pla Inter-
modal de Transports de 1993
que incorporava el tramvia i
trams de l’actual línia 9, però
tampoc fou aprovat per “raons
econòmiques”. Caldria esperar
a la creació de l’ATM, consor-

ciada per administracions locals
i autonòmica, per a impulsar
definitivament el projecte i
incloure’l al PDI 2001-2010.

El 1999 l’ATM va configu-
rar la primera línia 9 com un
metro de cintura per a Barcelo-
na ciutat, seguint l’eix de la
Ronda del Mig des del passeig
de la Zona Franca fins l’estació
de La Pau. La virtut del projec-
te radicava bàsicament en dos
aspectes: la creació d’una línia
perifèrica exprés que descon-
gestionaria la xarxa radial i
l’arribada del metro a gairebé a
tota Barcelona ciutat. Malgrat
això, el projecte no era coherent
amb la realitat metropolitana de
Barcelona i es va variar el traçat
per l’interior de l’Hospitalet i
els castigats barris amb forts
pendents de Llefià i la Salut a
Badalona, i de Santa Rosa, Sin-
guerlín i Can Zam a Santa
Coloma. Més tard es va afegir
el llarg ramal cap a l’Aeroport,
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REPORTATGE

Línia 9: l’interminable
metro de cintura
L’àrea de Barcelona es troba immersa en la construcció

d’una gran línia de metro de 46,6 km que unirà els 
municipis de Santa Coloma, Badalona, l’Hospitalet i el
Prat de Llobregat amb l’àmbit de la Ronda del Mig de

Barcelona i l’estació de Sagrera. 
La magnitud econòmica i territorial del projecte ha 

convertit la línia 9 en la infrastructura estrella del Pla
Director de Infrastructures 2001-2010 (PDI) de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) i en l’obra pública més

ambiciosa de la història de Catalunya. 
L’administració catalana ha engrandit encara més el

mite de la línia 9, atorgant-li el dubtós títol de “línia més
llarga d’Europa”, ja que en realitat està construint el

túnel de metro més llarg d’Europa, que inclou dos ramals
a cada banda
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que tot i estar servit per Roda-
lies des de 1975, s’utilitzà per
intentar aconseguir finança-
ment europeu i copiar, una
vegada més, el model madri-
leny.

A banda de les grans expec-
tatives de servei públic la línia 9
ha estat, malauradament, el
reflex dels tres vicis del desen-
volupisme: el faraonisme, la
improvisació i la prepotència
automobilística; tots ells, mals
avinguts amb els criteris de la
mobilitat sostenible. 

Faraonisme
El metro de cintura, o de la

Ronda del Mig, ha estat per a
Barcelona el projecte de trans-
port públic més enyorat des
dels vuitanta. Però als noranta
l’administració catalana va fre-
nar dràsticament l’expansió del
metro i es va centrar sobretot la
mobilitat privada. Fou l’època
de les rondes i de les grans
autopistes. La transformació
del reivindicat metro de cintura
pel de la “línia més llarga
d’Europa” sembla més una
neteja de consciència que el
fruït d’una política de mobilitat
amb perspectiva europea, basa-
da en l’eficiència i la inversió
sostinguda. La línia 9 s’ha pre-
sentat com un tòtem infrastruc-
tural en comptes d’una opera-

ció de mobilitat. Com s’entén si
no que la línia 74, l’autobús
amb més passatge de TMB i
coincident amb el metro en
obres, no tingui encara d’un
carril bus complert? Si el metro
es justifica per la seva demanda,
tampoc és lògic que avui tin-
guem un tren a l’Aeroport cada
30 minuts mentre es preveu la
nova línia 9 cada sis. Només es
dispararà la demanda quan
algun polític talli la cinta del
túnel de metro més llarg
d’Europa?

La construcció simultània
de tota la línia 9 té un cost pro-
visional de 3.600 milions a
pagar per l’administració, una
inversió històrica només com-
parable al tren d’alta velocitat
que travessarà Catalunya sence-
ra. El conseller de PTOP, Joa-
quim Nadal, vaticina que el
cost podria ascendir als 4.000
milions, gairebé el doble dels
2.250  pressupostats per CiU al
2002. El sobrecost de la línia 9
del Metro és un dels escàndols
més importants de la història
de les obres públiques a Cata-
lunya. Els 1750 M  addicionals
per a la línia 9 equivalen al cost
de la resta de perllongaments
de línies del metro (uns 30 km),
que també costaran molt més
del previst, com és el cas de la
línia 5 pel Carmel. Encara no

són prou conegudes les conse-
qüències d’aquests sobrecostos
sobre la propera revisió del
PDI, o sobre d’altres infras-
tructures ferroviàries pendents
a la resta del país, especialment
a la regió metropolitana de
Barcelona, Tarragona i Girona.

Improvisació
Mentre Barcelona estrena-

va l’any 1999 una parada de
metro sobre una cotxera dels
vuitanta, Madrid inaugurà 39
noves estacions, 37,5 km de
túnel i 18,5 km en superfície.
Aquell any tothom va quedar
estabornit i els polítics catalans
van reaccionar: després de la
gran sequera inversora, la tin-
dríem més llarga que ningú. Els
treballs s’acceleraren per
enllestir el primer pla d’infras-
tructures amb consens polític,
el PDI. El 19 de juny de 2002
el conseller en cap, Artur Mas,
ja posava la primera pedra de la
línia 9. 

Aquell any la línia 9 va
batre els seus dos primers
rècords. El primer fou l’escan-
dalosa adjudicació de les obres
a cuita corrents en període
electoral, sense disposar d’un
projecte constructiu prou sòlid
que avalués el cost real d’una
obra que, a més, s’havia de
finançar pel mètode alemany (al

final del procés). El segon
rècord fou l’aprovació d’un
mètode constructiu mai testat
al món: el túnel de dos pisos. El
nou mètode, tot i obligar a
construir estacions entre els 30
i 70 metres de fondària, hauria
de permetre estalviar diners en
excavació i reduir les afecta-
cions de les obres en superfície.
Tercer rècord, lluny de provar
el mètode constructiu en algun
perllongament curt, es decidí
aplicar-lo directament a gairebé
tota la línia i comprar les dues
tuneladores aleshores més
grans del món. Encara s’hauran
d’avaluar el costos de manteni-
ment d’estacions tan profundes,
que requeriran de l’ús combinat
de 2 o 3 ascensors i que tenen
uns costosos sistemes de venti-
lació, il·luminació i d’elevació
mecànics.

La línia 9 ha hagut de supe-
rar altres vicissituds derivades
de les presses en la seva adjudi-
cació, que tenen el més greu
exponent en els manifestament
insuficients estudis geològics
inicials. Les tuneladores ja han
topat amb aigües termals,
roques de diversa duresa per a
les quals no estaven preparades
i fins i tot fonaments d’edificis.
Les tuneladores emprades són
molt complexes i els seus errors
poden suposar l’excavació de
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pous des de la superfície per a
reparar-les o per a desmuntar-
les i canviar-les de direcció.
Tot plegat no sembla estrany
que els costos es disparin.
Altres entrebancs ja han estat
superats gràcies a la tenacitat
dels tècnics, com són la compa-
tibilitat dels trens i infrastruc-
tura de la línia amb la resta del
metro de Barcelona, o la ubica-
ció d’agulles entre les dues vies,
dificultada i encarida per la dis-
posició del túnel en doble pis.

Per tots aquests motius i
d’altres, el primer tram de les
línies 9 i 10, entre Sagrera
Meridiana i Can Zam i Gorg
respectivament, ha retardat la
seva inauguració des del 2004
fins el 2009. Els nous trens que
haurien de prestar servei a la
línia 9 ja s’estan lliurant, però
les seves cotxeres no estan aca-
bades i s’hauran de guardar a
les actuals cotxeres de la línia 2
i 4 a La Pau. La manca d’espai
a aquesta cotxera obligarà a
substituir abans de temps els
trens de la línia 4 per fer-hi
lloc, necessitant-se nous trens
addicionals no contemplats al
PDI en un futur.

Però els canvis han afectat
fins i tot al traçat. Amb bona
part de la línia en obres, el tram

entre l’Aeroport del Prat i la
Zona Franca ja ha patit tres
canvis de traçat, i a l’àmbit de
Sagrera uns altres tres. S’han
afegit noves parades a Motors,
Cotxeres Zona Franca, Pro-
vençana, Ciutat Aeroportuària i
Centre Direccional del Prat.

Prepotència automobilística
La línia 9 està fortament

marcada per la massificació
automobilística de la superfície
urbana. La manca d’una xarxa
de transport de superfície
segregat i protegit ha impedit
que la línia 9 s’especialitzi en el

metro exprés que s’havia idea-
litzat en un primer moment, a
l’estil de Paris (línia Meteor),
Moscú, Praga, Varsòvia o Sant
Petesburg. La concepció actual
de la línia 9 prima l’accessibili-
tat per sobre de la velocitat, ja
que els transports públics de
superfície no han estat conside-
rats per a complir aquesta tasca.
Prendre espais pel carril bus o
tramvia sembla més un desafia-
ment que un acte de justícia
social. Ja no parlem de la coor-
dinació semafòrica pel trans-
port públic, presentada com
una raresa estrangera que
requereix de mil i una proves
pilots prèvies. Es perd doncs,
l’oportunitat d’una línia de
metro exprés per anar a l’aero-
port o fer transbordaments
perifèrics a alta velocitat. Per
sort, l’any 1975 es va inaugurar
l’autèntic accés ràpid a l’aero-
port, el tren de Renfe, que
estalvia 19 parades respecte el
metro fins al centre i que ningú
no ha potenciat des de fa anys... 

La prepotència automobi-
lística no només ha restat rapi-
desa a la línia 9, sinó també
accessibilitat. No és gratuïta
l’exagerada fondària de les esta-
cions, conseqüència d’un mèto-
de constructiu pensat per evitar

excavar les andanes des de la
superfície. Els lectors que vul-
guin fer una prova de l’accessi-
bilitat 9 poden baixar a l’Avin-
guda Tibidabo de la línia 7
(FGC) o a Ciutat Meridiana de
la línia 11 (TMB). Les estacions
de la línia 9 del tram central,
comptaran amb un mínim de
tres desplaçaments en vertical:
carrer-vestíbul, vestíbul-entre-
planta, i entreplanta-andana.
Tot plegat, semblen estacions
més pensades per no afectar
amb les obres als vehicles pri-
vats que per accedir-hi a peu.

Per acabar d’adobar-ho, la
tercera tuneladora farà una pri-
mera excavació aïllada de 650
metres d’un túnel que ha de
tenir 8 km, per a facilitar la
construcció d’un aparcament a
la Fira 2. És l’últim acte de pre-
potència automobilística perpe-
trat a la línia 9, si tenim en
compte que una tuneladora
només resulta rendible a partir
dels quatre quilòmetres exca-
vats.

Arribats fins aquí i pel bé
de la resta d’inversions en
transport públic, només queda
desitjar molta sort a les tunela-
dores i aprendre dels errors del
passat. ●
RRiiccaarrdd  RRiiooll
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• El tram central, així com el ramal de la
Zona Franca, Badalona i Santa Coloma, hau-
rien d’estar ja construïts si no fos per la
desinversió de l’administració catalana als 90.
• Les obres faraòniques no són les millors.
Les ciutats europees que han fet créixer els
seus transports paulatinament i sense inte-
rrupcions han obtingut millors resultats dia a
dia.
• La mobilitat privada no ha de condicionar
un projecte de transport públic per a mante-
nir la seva supremacia a la ciutat, perquè
aleshores la implantació d’un nou metro,
carril bus o tramvia resulta contradictòria.
• El tram central de la línia 9 és la última línia

de metro que necessita Barcelona ciutat. Més
enllà del perllongament de línies existents,
Barcelona ja té capacitat per a reordenar la
seva superfície i prioritzar-ne autobusos i
tramvies ràpids, per recuperar l’espai malba-
ratat per la massificació automobilística dels
anys 70 i 80.
• En un futur immediat cal atendre la realitat
de la regió metropolitana, principal receptora
de l’èxode urbà actual. D’acord amb això, els
tren de rodalies i regionals han de ser els
protagonistes de les inversions ferroviàries
del segle XXI, i ésser els principals beneficia-
ris dels nous túnels que es construeixin a la
ciutat.

• Per servir la totalitat de l’àrea metropolita-
na cal comptar amb diferents mitjans de
transport i no homogeneïtzar el territori
amb un sol mitjà. Cap ciutat europea dissen-
ya plans monomodals de transport. Resulta
car i ineficaç.
• L’accés a l’aeroport, en els termes que s’ha
plantejat, no suposarà una alternativa atracti-
va respecte l’oferta de Renfe millorada i con-
nectada amb el Metro a les estacions del
Prat, Torrassa, Sants i Pl.Catalunya.
• La participació ciutadana ha de prendre el
relleu als plantejaments que imposen criteris
faraònics, d’improvisació i de prepotència
automobilística per sobre dels ciutadans.

Algunes reflexions sobre la línia 9

● La futura línia 9
tindrà el dubtós honor
de ser la línia de metro
més llarga d’Europa,
amb un cost que 
gairebé duplica el 
pressupost inicial

REPORTATGE
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És cert que en el seu
dia es va signar un
acord polític en el si
de l'anomenat Grup

de Peatges i en què errònia-
ment, segons el nostre parer, es
va decidir rescatar gradualment
els peatges i procedir a pagar
les noves infraestructures amb
l'anomenat «peatge a l'ombra»,
és a dir, ho paga l'administració
a poc a poc a càrrec del pressu-
post ordinari, o millor dit, ho
paguem tots els ciutadans i ciu-
tadanes, encara que no tinguem
cotxe o que no passem mai per
les autovies o autopistes. 

Volem en aquest context
cridar a la reflexió de totes les
forces polítiques, sobre la situa-

ció actual de congestió de les
més importants vies del país,
sobre els greus problemes de
contaminació per NOx i partí-
cules en suspensió, que ens
comencen a ofegar, i els conse-
güents i gravíssims efectes
sobre la salut de les persones.
En aquest marc real de greus
problemes creats per l'abús del
vehicle privat, estem al·legant
greuges comparatius amb altres
comunitats autònomes i la
necessitat del rescat dels peat-
ges en les autopistes actuals.
Fent gratuït l'accés a totes les
autopistes sols produiríem dos
efectes: hi haurien més cotxes
circulant i l'administració esta-
ria més endeutada, i no precisa-
ment per fer polítiques sosteni-
bles, sinó al contrari.

Tot això coincidint a l'hora
amb la redacció de molts plans
de mobilitat a tot Catalunya,
que tenen en comú com a diag-
nosi comuna la necessitat
urgent de la limitació i raciona-
lització de la circulació dels
vehicles i en el mateix sentit es

pronuncia el decret de mesures
urgents sobre la contaminació,
promulgat per la Generalitat.
Tota aquestes raons ens han de
fer reflexionar ciutadans i
representants polítics a l'hora
de reivindicar la desaparició
pura i dura dels peatges. Ente-
nem que cal replantejar el pro-
blema, i creiem que els peatges
no han de ser una font d'enri-
quiment i inversió del capital,

però alhora entenem que els
peatges de caràcter ecològic
han d'existir, que els actuals
s'han de reconvertir i que s'han
d'aplicar criteris de sostenibili-
tat per exemple creant peatges
gratuïts VAO (vehicles amb
més de tres ocupants), mante-
nint el pagament de peatge per
a la resta de vehicles.

Un peatge de nou tipus
Evidentment de ben segur

s'hauran de crear altres peatges
ecològics, amb l'objectiu de
limitar l'abús del vehicle, prio-
ritzar el pas del transport
públic, reduir la contaminació
atmosfèrica i acomplir el Pro-
tocol de Kioto per fer minvar
les nefastes conseqüències del
canvi climàtic. 

El que hem de fer és inver-
tir tots els beneficis produïts
per aquests peatges en la millo-
ra exponencial del transport
públic tant ferroviari com de
l'autobús per fer una mobilitat
veritablement sostenible al ser-
vei de totes i tots. Per tant
parem-nos dos minuts, pen-
sem-ho, val la pena rescatar els
peatges? O és millor invertir els
4.500 milions d'euros que com-
porta el seu rescat? Invertir-los
en mesures urgents en el trans-
port públic i sistemes de gestió
intel·ligent de la mobilitat
(carrils VAO, carrils bus, carrils
especials per a camions, pla de
xoc urgent per transvasar totes
les mercaderies que puguem al
ferrocarril, etc.). Estic con-
vençut que les noves genera-
cions de catalans i catalanes ens
ho agrairan. ●

LLlluuííss  CCaarrrraassccoo
Vicepresident executiu de la PTP
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OPINIÓ

Peatges? Sí, però amb finalitats ecològiques

4.500 milions de raons

● S’hauran de crear
alguns peatges 
ecològics per limitar
l’ús abusiu del cotxe i
reduir la contaminació
atmosfèrica i invertir en
transport públic

Els rescat dels peatges s’ha de plantejar des
d’un punt de vista ambiental.

Aquest dies algunes 
forces polítiques i fins i tot
institucions socials han
instat el govern de la
Generalitat a rescatar els
peatges de les autopistes
catalanes aportant mitjans
econòmics propis i que
aquesta exigeixi a l'Estat 
el mateix, fins i tot es 
parla reiteradament 
d'invertir part del fons 
de compensació històrica
d'infraestructures, previst
en les disposicions 
addicionals del nou 
Estatut, al rescat de 
peatges.
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La posició de la PTP
amb el PITC ha estat
crítica des de l’inici,
tant en la versió ini-

cial com en la final. A grans
trets, podem caracteritzar el
PITC com un gran pla de
carreteres –preveu construir
fins a 28 autopistes de variada
dimensió–  al que poc a poc se
li han anat afegint, sense una
metodologia consistent, un pin-
toresc catàleg de projectes
ferroviaris sense connexió entre
ells, i sense que de la lectura
final es desprengui una aposta
clara per impulsar de debò l’ús
del transport públic. 

Tot Europa sap que quan
es construeixen en paral·lel
autopistes amb infrastructures
de transport públic, el que es fa
és impulsar l’ús del vehicle pri-
vat. Sembla com si la voluntat
del Govern català hagués estat
la de fer aprovar un faraònic pla
de carreteres i el preu per fer-
ho fos afegir-ne al pla un gar-
buix de línies ferroviàries: ara
alta velocitat, ara mercaderies,
ara trens-tram, sense una
coherència, però, que prioritzi
clarament el seu ús. 

Primer han dissenyat les
infrastructures. Després han
construït el model que les justi-

ficava. Pretendre que la mobili-
tat privada podria créixer al rit-
me del 4,2% en els propers vint
anys a partir de les tendències
observades en el passat, és des-
conèixer el que està passant als
països d’economia madura, on
la mobilitat privada creix entre
el 0 i l’1% anual. Aquest és el
principal pecat capital del
PITC, però n’hi ha d’altres. 

• El PITC continua en la
lògica merament infrastructural
en comptes de respondre a la
lògica de mobilitat, basada en
potenciar l’efecte xarxa i en
unes clares prioritats.

• El PITC no s’adequa a
les Directrius Nacionals de
Mobilitat, entre altres coses

perquè, encara que pugui sem-
blar estrany, per raons electora-
listes s’ha aprovat abans que les
pròpies directrius que l’havien
d’informar.

• S’aposta molt pel ferroca-
rril d’alta velocitat i per les
carreteres d’alta capacitat, quan
tenim la millor dotació d’Euro-
pa en aquest capítol, i es deta-
llen poc les inversions en la xar-
xa de rodalies, que bàsicament
és la mateixa de fa 150 anys, i
en la que tenim una de les pit-
jors dotacions d’Europa.

• El PITC insisteix a
ampliar la xarxa viària d’una
manera brutal: 28 noves auto-
pistes, entre elles el Quart Cin-
turó, el Túnel d’Horta, els vials

de cornisa de Collserola, l’auto-
pista de la marge esquerra del
Besòs o el t j1únel de la Conre-
ria. I tot això, a pesar que s’ha
demostrat que el model que
proposa el PITC basat en el
cotxe, no funciona. És un
model car, ineficient, malbara-
tador d’energia; és contami-
nant,  té molts accidents i
s’autocongestiona. Caldria
apostar de forma clara per un
nou model basat en el transport
públic per a tothom. I això el
PITC no ho fa.

• L’aposta per l’alta veloci-
tat, a més de ser una caríssima,
és poc interessant des del punt
de vista dels resultats. El pri-
mer any d’alta velocitat
Madrid-Saragossa-Lleida ha
donat uns pobres resultats,
només 2 milions d’usuaris (con-
tra 7 milions de persones que
viuen en el corredor), molt
pocs comparats amb els 125
milions de rodalies de Barcelo-
na o els 11 milions dels regio-
nals de Renfe a Catalunya. Per
exemple, no s’entén  perquè cal
anar a València en AVE en 1 h
30’, un projecte que val 1.000
milions d’euros, quan avui
l’Euromed, tot i la paralització
de les obres de millora prome-
ses fa 15 anys, té avui una quota
modal en aquest corredor del
80% en relació a l’avió. Potser
d’aquí a 40 anys serà necessari
quadruplicar les vies, però ara
no passen més de 40 trens
sumant viatgers i mercaderies.
Ni el mateix Ministeri de
Foment hi està d’acord.
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INSTITUCIONS

El PSC s’ha quedat sol en la seva defensa

Els dotze pecats 
capitals del PITC

Les grans infraestructures viàries suposen
una agressió evident al paisatge.

Després d’haver-lo sotmès a informació pública el Govern català ha aprovat el Pla 
d’Infraestructures del Transport de Catalunya en solitari. La totalitat de forces polítiques,
tret del PSC, principal partit del Govern, han rebutjat el document per diferents raons. 
Les millores introduïdes en el pla en els darrers moment no han estat suficients ni tan sols
per satisfer el soci governamental dels socialistes, ICV.
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• Tampoc no s’entén la idea
d’expulsar el tren del centre de
Figueres, una de les estacions
que més passatgers aporta a
Renfe, en comptes d’integrar-ne
l’actual estació. Aquesta és una
pràctica que no es fa enlloc
d’Europa.

• Està molt bé que el PITC
parli d’un nou model peatges,
en clau sostenible, però el dis-
curs és contradictori  amb la
realitat d’apostar per la duplica-
ció de les autopistes de la costa
catalana fent-ne al costat auto-
vies gratuïtes.

• L’Eix Transversal es vol
desdoblar perquè hi ha un 30%
de vehicles pesants que utilitzen
aquesta via per accedir al centre
d’Espanya perquè no hi ha peat-
ge. Per què no s’apliquen les
possibilitats de regulació que
ofereix la nova Eurovinyeta de
la UE que crea el marc per esta-
blir sobre tota la xarxa nacional
(no només autopistes) una taxa
als camions en funció de la
distància, el pes i al pol·lució i
ens estalviaríem 1.000 milions i
molta contaminació ?

• El PITC pretén enviar
diàriament centenars de trens de
mercaderies cap a la costa fran-
cesa on avui per avui no hi ha
espai per circular-hi perquè la
línia ferroviària que la recorre
està saturada. Seria més útil
recolzar l’opció del túnel ferro-
viari central dels Pirineus, un
projecte que té finançament de
la UE. Allà hi ha espai per cir-
cular i no a la costes catalana i
francesa.

• Una idea subjacent en el
PITC és convertir Catalunya en
un territori de pas de tota mena
de mercaderies, per tren o per
camió. Es tracta d’una idea
equivocada perquè els pocs
espais disponibles per la circula-
ció els hem de reservar per a les
nostres mercaderies –no per a
les de l’Orient llunyà– i perquè
hem de protegir la indústria
turística, incompatible amb la
circulació de camions a dojo. 

• El PITC és clarament
incompatible amb el compli-
ment del Protocol de Kioto, ja
que preveu incrementar els
trànsits privats en un 60% en els
propers deu anys. Avui, el sector
de la carretera és ja el principal
contribuent al canvi climàtic 

La base desarrollista sobre
la que s’assenta el PITC és més
pròpia de l’Espanya dels 60 que
del segle XXI. És una temeritat
omplir Catalunya d’uns trans-
ports que contaminen i que són
energèticament molt ineficients,
en un país petit com el nostre
que té una clara orientació turís-
tica, i amb un petroli que s’està
disparant sense preveure fonts
renovables que ens protegeixin
de la crisi energètica que s’acos-
ta. És un error estratègic gravís-
sim apostar per uns transports
amb unes emissions contami-
nants i de gasos d’efecte hiver-
nacles desbocades que tard o
d’hora haurem de pagar. I tot
això fer-ho sense debatre-ho
amb els experts, només per
pressions dels sectors amb inte-
ressos, un perill pel futur de la
nostra economia.

Així doncs, esperem que el
PITC quedi sobre la taula i que
el Govern que surti de les elec-
cions de l’1 de novembre, n’ela-
bori un de nou sobre bases més
consensuades, més sostenibles,
més eficient, i sobre tot, més
creïbles. ●
PPaauu  NNooyy
President executiu de la PTP
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Pla de Mobilitat Urbana 
de Barcelona

El passat mes de juliol va tenir lloc una sessió informativa del
Pacte per la Mobilitat en la qual es va presentar la Diagnosi

del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Barcelona. En aquest
document es contempla la novetat legislativa (marcada per una
directiva europea i transposada per llei estatal) de realitzar una
avaluació ambiental dels plans i programes. Així doncs, associa-
da al PMU, hi ha una memòria que incorpori un seguit d’indica-
dors ambientals a fi d’inspirar les actuacions a realitzar un cop
aprovat aquest pla.

Val a dir que els indicadors definits  són força ambiciosos,
teòricament en concordança amb el grau de contaminació que
està patint la ciutat de Barcelona i d’acord amb la urgent neces-
sitat d’aturar el fenomen del canvi climàtic. 

Des de la PTP esperem que aquesta primera fase de diag-
nosi es vegi reflectida en la resta del document i us encoratgem
a seguir de prop el PMU, que tindrà un període d’informació
pública d’un mes i que preveu la seva aprovació definitiva per a
la primavera d’enguany.●

Pla Estratègic de la Moto de
l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha dedicat un pla estratègic al
principal protagonista a dues rodes dels carrers de la seva

ciutat: la moto. I ho ha fet sense gaires novetats, tot sigui dit, ja
que no sembla posar fre a les reiterades actuacions incíviques,
tant d’aparcament com de contaminació acústica, generades.

Lluny de fer referència a la prohibició d’aparcar sobre la
vorera  de manera reglamentada –més enllà de citar-ho com a
objectiu–, el pla contempla la implantació de carrils per a
motos en alguns carrers de la xarxa bàsica de circulació i
l’increment del nombre de places de parking, tant subterranis
com a la calçada. 

Com a punt positiu, es fa èmfasi en la formació de conduc-
tors de cara a la millora de la seguretat i es continuarà la cam-
panya per al foment de l’ús del casc.

Cal recordar que la moto es posiciona com la primera cau-
sa de l’accidentalitat de la ciutat i com una gran font de conta-
minació ambiental i acústica, fets que precisarien actuacions
més contundents per part dels nostres governants. ●
VVaanneessssaa  BBaassttiiddaa

Una oportunitat per a 
la mobilitat sostenible

● Amb tant poc 
consens parlamentari, 
el PICT hauria de ser
reelaborat pel govern
que surti després de 
les eleccions de l’u 
de novembre
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S’amplien les relacions entre Barcelona i Martorell

Des del 5 de juliol, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha
reforçat el servei ferroviari entre Barcelona i Martorell amb dos

combois més, passant així a una relació de quatre a sis trens per hora i
sentit. D’aquesta manera, s’amplia el servei a les estacions de Marto-
rell-Enllaç i Martorell-Vila. Tal reforç resulta en realitat un perllonga-
ment de la línia S7 (Pl.Espanya-El Palau) fins a Martorell, de manera que

aquesta desapareix com a número i queda absorbida per la ja existent
línia S8. Aquesta millora té a veure amb l’adquisició de 13 noves unitats
per a reforçar la línia Llobregat-Anoia i la integració a la xarxa de l’esta-
ció Martorell-Central, actualment un cul-de-sac que es convertirà en un
bon intercanviador ferroviari amb Rodalies-RENFE. D’altra banda, també
es milloraran els ramals de les línies de rodalies cap a les comarques
del Bages i de l’Anoia. En definitiva, Martorell es preveu convertir en un
nus d’intercanvi i de comunicació que articuli i racionalitzi els serveis
ferroviaris cap a Bacelona, Manresa i Igualada.

La línia L76 modifica el seu recorregut

Amb l’inici del nou curs, a línia L76 entre Sant Boi Ll i Santa Coloma
de Cervelló, ha variat una part del seu recorregut entre la Colònia

Güell i l’estació dels FGC de Santa Coloma de Cervelló, acostant-se al
nuclis residencial, l’escola de Can Julià i a la zona esportiva “Eusebi
Güell”. Per tant, deixa de circular per l’avinguda de Barcelona per fer-
ho a través de la Via Cornisa i el carrer de la Torre Salvana, convertint-
se, encara més, en un servei de proximitat. Els horaris es modifiquen
lleugerament, circulant de dilluns a divendres des de Santa Coloma de
Cervelló de les 6:40 del matí  fins a les 21:40 del vespre; i des de Sant Boi
de Llobregat, de les 7:10 del matí fins a les 21:10 del vespre, amb inter-
vals de pas de cada 60 minuts.
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D’INTERÈS

TUSGSAL: millores a les línies TM i B14
El 23 de juny, TUSGSAL ha millorat el servei de la línia TM que con-

necta Montgat i Tiana. D’una banda, el recorregut s’ha perllongat per
la vila de Montgat i ara arriba a les urbanitzacions del Pla de Montgat.

Des del passat mes de gener ja es va millorar en el municipi de Tiana amb un
ramal fins a Can Gaietà i el camí d’Alella. D’una altra, millora la seva oferta
passant de dos a quatre autobusos de petites dimensions, la qual cosa el con-
verteix en un servei de proximitat al acostar-se a unes barriades de difícil
accessibilitat pel traçat estret i sinuós dels seus carrers.

D’altra banda, des del passat 17 de juliol, s’ha posat en servei una nova línia
d’autobusos anomenada B14 que connecta Sant Adrià de Besòs amb el barri de
Can Franquesa de Santa Coloma de Gramenet a través de tot el marge dret
del riu Besòs. Es tracta d’una relació fins ara inexistent que acosta a punts
d’interès com l’intercanviador ferroviari de Sant Adrià de Besòs de Rodalies-
RENFE i del Trambesòs, el centre comercial Carrefour, l’hospital de l’Esperit
Sant i l’estació “Santa Coloma” de la L1 de metro. També connecta els cen-
tres històrics i administratius de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gra-
menet i circula parcialment per Badalona per l’avinguda de Joan XXIII.
L’oferta es cobreix amb cinc autobusos i els intervals de pas són de cada 20
minuts els dies feiners i de cada 30 minuts els dissabtes i dies festius.

Finalment, esmentar que des del dia 28 del mateix mes s’ha perllongat el
recorregut de la línia B21 a Santa Coloma de Gramenet fins a l’avinguda de
Ramon Berenguer a través del parc d’Europa, l’avinguda de la Pallaresa i els
carrers de Prat de la Riba i Biscaia, enllaçant entre sí diversos equipaments
educatius i esportius concentrats per aquella zona.

IImmppoorrttaannttss  nnoovveettaattss  aa  FFGGCC
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Mentre es retarda la inauguració dels
primers trams de les línies L9 i L10
de metro, ja s’han començat a rebre

les noves unitats de la sèrie 9000 destinades a
aquesta doble línia. Aquest desajust, però, ser-
virà per a modernitzar definitivament tota la flo-
ta de trens de l’actual xarxa de metro en servei.
En primer lloc, els nous combois de la nova
sèrie 9000 aniran destinats principalment a la
L2. En segon lloc, els també moderns trens de la
sèrie 5000 serviran per a retirar els antics com-
bois de la sèrie 1000 dels anys 1970-71 de la L5 i
per a reforçar la L3. En tercer lloc, es preveuen
10 nous trens de la sèrie 6000 per a reforçar la
L1, idèntics als 5000 però adaptats a l’ampla ibè-
ric. En quart lloc, els 15 trens de la sèrie 2100 de
la L2, que daten de l’any 1997 però són força
moderns, aniran a la L4 i serviran per a retirar
bona part dels combois de la sèrie 1100 de l’any
1977. 
Tot plegat s’aconseguirà en un termini curt que
s’iniciarà del setembre d’enguany i es conclourà
al desembre de 2007. Finalment, i en cinquè
lloc, dir que els trens de la sèrie 3000 de la L3 i

de la sèrie 4000 de la L1 seran reformats i se’ls
dotarà d’un nou interiorisme molt similar als
dels nous combois de les sèries 5000, 6000 i
9000, i passaran a ésser unitats articulades. 
Això, però, és un procés que requerirà més anys
pel temps que requerirà aquesta transformació
interior i exterior però mereixerà la pena de cara
a assimilar-los a la nova estètica i a les noves
prestacions de comoditat, seguretat, confort,
accessibilitat i tecnologia.
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la paradeta

El teletransport
Les innovacions tecnològiques avancen de manera vertiginosa,

en un indret de Catalunya hem trobat indicis d'una nova mane-
ra de desplaçar-nos pel territori, el teletransport. Esperem que no
provoqui cap incompatibilitat amb les tasques del conegut super
heroi.

Nous busos urbans
a Molins de Rei

Molins de Rei compta amb dues noves línies d’autobús urbà
que són de gran utilitat pel seus recorreguts. Des del 12
de setembre, la línia MB3 uneix el centre de la vila amb

els nuclis aïllats de Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada i Vallpi-
neda fins arribar a l’estació de La Floresta dels FGC. D’altra banda,
la línia MB4 uneix el centre de la població amb la barriada de La
Pau i el cementiri municipal. Un cop més, l’Ajuntament de Molins
va palesar la seva aposta per la mobilitat sostenible i la promoció
del transport públic com un servei a les persones.

Més busos 
del barri
El passat 5 de setembre es
va posar en servei la nova
línia 130 de Bus del Barri,
que connecta la part més
alta de la barriada de Can
Caralleu amb el nucli histò-
ric de Sarrià. El recorregut
és de circumval·lació i cir-
cula per Torrent de Can
caralleu, major de Can
caralleu, avinguda de J.V.
Foix, Ramon Miquel i Pla-
nas, Duquessa d’Òrleans,
A.M.Negrevins, Clos de St.
Francesc, Pedró de la Creu,
Av.J.V. Foix, Esports, cape-
lla de Can Caralleu, Pins de
Can Caralleu i Torrent de
Can Caralleu. Estableix
correspondència a l’estació
“Reina Elisenda” de la L6
dels FGC. 

El metro modernitza la seva flota 
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La competitivitat de
l’avió, però, compta
amb certs avantatges
respecte els altres

modes de transport col·lectiu.
El combustible dels avions es
troba exempt d’impostos, i
mentre per carretera es paga
0,65 euros/l tan sols d’impos-
tos, el querosè dels avions es
paga a 0,20 euros/l. A més, els
diferents aeroports europeus
intenten ofertar els preus més
baixos de combustible, per tal
d’atraure l’establiment de les
companyies aèries.

I és que l’avió és un invent
increïble ja que permet realitzar
el somni humà de volar. Tan-
mateix, hi ha certs aspectes que
l’aviació provoca que cal ava-
luar seriosament (T&E i CAN
Europe 2006):

L’aviació crea el major
impacte climàtic de tots els
modes de transport (en quant a
òxids de nitrogen i diòxid de
carboni equivalent), mesurat en
passatger/km, tn/km, euros gas-
tats o hora utilitzada,

Els vols de passatgers no
són més eficients en l’ús de

combustible que fa mig segle,
La importància de l’aviació

sobre l’economia (1%) i l’ocu-
pació laboral (0,1%) és molt
menor que la importancia sobre
el canvi climàtic (4-9%),

Cada sector de la indústria
de l’aviació, incloent la fabrica-
ció, les línies aèries i els aero-
ports, està subvencionat i gau-
deix de la major exempció
d’impostos.

Per altra banda, el Protocol
de Kyoto no contempla el
repartiment d’emissions de
gasos d’efecte hivernacle en el
cas de vols transnacionals. En el

seu dia no hi va haver acord
sobre com realitzar les mesures
i el repartiment proporcional
de les emissions. La solució va
passar per no comptabilitzar
aquestes emissions. 

Quan i com actuar
Davant aquesta situació la

Unió Europea es planteja si ha
d’actuar independentment o si
bé ha d’esperar alguna actuació
per part de l’ICAO (Organitza-
ció d’Aviació Civil Internacio-
nal).

En el cas que la UE actués
en l’aplicació d’alguna taxa o
similar les línies aèries europees
no sortirien perjudicades, ja que
en rutes internacionals la Con-
venció de Chicago en el seu
article 11 especifica la no dife-
renciació segons nacionalitat
(és a dir, s’afectaria qualsevol
companyia que realitzés un vol
internacional amb origen o des-
tinació Europa).

Es dibuixen diferents alter-
natives per tal d’aconseguir un
‘preu just’ del transport col·lec-
tiu aeri. Una primera proposta
és carregar una taxa de 0,125
euros/l sobre el querosè (una
cinquena part del que s’aplica al
combustible per carretera). Els
Països Baixos ja apliquen aquest
impost sobre els (pocs) vols
domèstics interns. Diversos
estudis (com el de Wit and
Dings 2002) demostren que
aplicant aquesta taxa es produi-
rien efectes col·laterals benefi-
ciosos, com un augment de
llocs de treball a Europa i una
disminució de les emissions
d’efecte hivernacle.

Una segona proposta que es
planteja és el pagament de
l’IVA sobre els bitllets de vols
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MEDI

Els vols barats han creat  nous hàbits

Apunts sobre volar...
L’avió és el mode de 

transport col·lectiu més
ràpid i més econòmic per a

l’usuari. Un vol entre dues
ciutats europees pot sortir
a la meitat de preu que el
mateix trajecte en tren o
autobús, i en un 10% del

temps! La proliferació de
vols barats durant 

els darrers anys ha fet
augmentar el moviment

de persones i, per tant, de
l’economia. Gràcies a

aquest transport ràpid i
barat s’han creat els 

conceptes de shopping
day (dia de compres) o

party night (nit de festa,
típic de comiats de solter

anglesos a Barcelona).
Estades curtes, de tan 
sols unes hores, i per 

a una finalitat molt 
concreta (però realitzable

al país d’origen) a 
2.000 km de casa!

El Prat és un destí habitual dels vols barats.

● El transport aeri és
el que incideix més
directament sobre el
canvi climàtic, i en els
darrers 50 anys no ha
millorat la seva 
eficiència energètica

PPeerr  aa  mmééss  iinnffoorrmmaacciióó::
• T&E i CAN Europe (2006) Clearing the
Air. The Myth and Reality of Aviation
and Climate Change. Brussels, Bèlgica.
• Wit, Dings et al. (2002) Economic
incentives to mitigate greenhouse gas
emissions from air transport in Europe.
CE Delft, Països Baixos.
• Milieudefensie (2004) Luchtvaart en
Klimaatverandering. Deskundigen en
betrokkenen over eerlijke vliegprijzen.
Amsterdam, Països Baixos.
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internacionals, ja que no fer-ho
és una altra injusticia per als
altres sectors (els bitllets inter-
nacionals en tren, vaixell o auto-
bús paguen IVA, a excepció
d’Irlanda, Italia, Luxemburg,
Portugal i Regne Unit, on tots
els transports internacionals es
troben exempts d’aquest
impost).

Una taxa mediambiental
Per últim, hi ha una tercera

proposta d’impost que va pre-
sentar França l’any passat. Es
tracta de l’International air-tic-
ket solidarity contribution (o
contribució solidària del bitllet
d’avió internacional). Es tracta
d’una figura per compensar
l’exempció de l’IVA, amb una
finalitat d’ajuda al desenvolupa-
ment de les regions més pobres.
Tretze països (tres dels quals de
la UE: Xipre, França i Luxem-
burg) han acordat el març
d’aquest any 2006 crear aquest
nou impost per als vols interna-
cionals. De fet França havia de
començar a aplicar-lo durant el
juliol (amb preus d’entre 1 euro,
per a vols interns de classe turis-
ta, i 40 euros, per a vols interna-
cional de classe business), i es té
una previsió de recaptar uns 200
milions d’euros/any.

El Regne Unit ja aplica l’Air
Passenger Duty, i ha decidit
destinar una part per a ajut al
desenvolupament. Per últim,
Suècia també compta amb una
taxa similar, amb una finalitat
mediambiental. 

La creació de taxes compen-
satòries, tant per l’exempció
d’impostos actual de l’aviació
com pels danys al medi ambient
provocats, és l’inici per assolir
un preu just. El gran repte, si és
que Europa i el món volen par-
lar de sostenibilitat, és calcular el
llindar de pol·lució i d’emissió
de gasos d’efecte hivernacle cau-
sats per l’aviació que el planeta
Terra pot admetre. ●
SSííllvviiaa  CCaassoorrrráánn
Vocalia dela PTP de Barcelona
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Enguany es tornarà a celebrar la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i Segura entre els dies 22
i 29 de setembre. La majoria de municipis

importants participen en aquest esdeveniment.
Aquest any la convocatòria europea de la Setmana
gira al voltant del problema del canvi climàtic, mos-
trant d’aquesta manera la important relació entre
un mala mobilitat i un increment del canvi climàtic

Com cada any, la PTP realitzarà un conjunt
d’accions emmarcades dintre d’aquesta setmana
per sensibilitzar a l’opinió pública sobre la mobili-
tat.  El divendres, 22 de setembre, coincidint amb
el Dia Sense Cotxes, es farà una acció repartint
obsequis a les persones que accedeixen en trans-
port públic a Barcelona. 

La cursa de transports es farà el dimecres, 27
de setembre, a les 18 hores. Aquesta cursa fa una
comparativa del que costa en temps i diners des-
plaçar-se per la ciutat en sis modes de transport:
a peu, en transport públic, amb bicicleta, en taxi, a
peu i en cotxe La principal novetat d’aquesta edi-
ció són la incorporació a la cursa de rutes inte-
rurbanes entre Barcelona i ciutats com Mataró o
Granollers, a  més dels tradicionals itineraris que
discorren per dintre de la ciutat. 

El dijous, 28 de setembre, s’inaugurarà a la Pl.
Universitat de Barcelona l’exposició “Mou-te amb

el Planeta”. Està adreçada a tots els públics i el
seu objectiu és donar a conèixer els elevats
impactes ambientals que se’n deriven d’un model
de mobilitat decantat cap al transport privat i la
importància de l’ecomobilitat com a principal ins-
trument de canvi. Aquesta exposició romandrà
fins el dia 30 en aquest desplaçament. A partir
d’aleshores, comença una itinerància per tot el
territori català. 

També està prevista, però sense una data
concreta, la presentació del Llibre Blanc de Renfe
a Catalunya i la realització d’una acció favorable a
una Diagonal sense tants cotxes, amb més trans-
port públic i m és espai pels vianants i ciclistes.

Per a tenir una informació més detallada
sobre les accions podeu accedir al web de la PTP
www.laptp.org

Recordeu, també, que a partir del mes
d’octubre l’exposició sobre mobilitat i canvi
climàtic “Mou-te amb el Planeta!” estarà a
l’abast de tots els municipis de Catalunya:
ajuntaments, escoles, entitats socials, asso-
ciacions, etc. 

La manera d’aconseguir-la és fàcil, només has
de consultar el web de la PTP www.laptp.org, on
també trobaràs les característiques d’aquesta iti-
nerància. ●

Torna la Setmana de la Mobilitat
sostenible i segura

Identifica’t amb la PTP!
Amb motiu de la Setmana de la Mobiliitat sostenible i segura, la PTP ha confeccionat diferents

elements de promoció de l’associació. Així, podeu trobar un portatargetes de viatge amb el nos-
tre logotip i amb dos senyals, que també els presentem com a “distintius”, que resumeixen la filoso-
fia de l’entitat: la reducció de vehicles que emeten substàncies contaminants, i la promoció dels mit-
jans de transport col·lectiu.

APTP_6969  20/9/06  16:29  Página 19



La PTP té una gran
discrepància amb el
projecte de l’Ajunta-
ment, que està basat

en criteris obsolets del segle
passat i és incompatible amb el
Decret de la Generalitat de
lluita contra la contaminació i
amb els principis rectors con-
tinguts en el nou Estatut
d’Autonomia en política de
mobilitat. És per això que la
PTP ha formulat unes al·lega-
cions al projecte de “modifica-
ció del Pla General Metropo-
lità en l’àmbit de la Plaça de les
Glòries i el seu entorn”. La
síntesi de les al·legacions figura
tot seguit:

• S’aprofundeix en un
model de trànsit que fa prevaler

els drets del trànsit de vehicles
privats de pas sobre les necessi-
tats del transport públic i dels
veïns.

• Fixa en sentit únic el
carreres Aragó, Roma i Tarra-
gona, d’una banda, i Gran Via,
de l’altra, la qual cosa suposa
mantenir el greu impacte de la
mobilitat privada i continuar
perjudicant la fluïdesa dels
autobusos.

• Així mateix, el projecte de
carril bus d’entrada a Barcelona
per la Gran Via Nord queda
interromput a la plaça de les
Glòries, impedint la seva pro-
longació cap el centre de la ciu-
tat.

• El nou disseny de la plaça
impedeix la unió del Trambaix i
el Trambesòs en superfície: una
demanda viable, justa i cada
vegada més exigida per la ciuta-
dania. Es manté l’actual dicta-
dura del vehicle privat sobre la
Diagonal.

• No es contemplen mesu-
res de pacificació ni ambienta-
lització del trànsit en un focus
tant contaminat com el de plaça
de les Glòries

• El previst macro-inter-
canviador de Glòries és un pro-
jecte faraònic, innecessari I a
quinze anys vista, que no resol
els problemes del transport
públic del dia a dia. Són molts
els que pensen que aquest nou
gran intercanviador s’ha propo-
sat més per justificar la demoli-
ció del Tortell construït als
anys 90 del segle passat, que no
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La remodelació afectarà el sistema del trànsit

Reforma del tortell:
més pena que Glòria

El projecte de reforma 
de la plaça de les Glòries,

presentat per l’Ajuntament
de Barcelona, preveu un

canvi urbanístic amb grans
conseqüències sobre el

conjunt de la mobilitat 
de la ciutat. El projecte de

reforma és especialment
transcendental per a 

la ciutat perquè afecta 
tant l’esquema de trànsit

com les connexions 
del transport públic.

La futura plaça hauria de servir per connectar els dos tramvies.

● El disseny previst
per a la remodelació de
les Glòries és del tot
insostenible, ja que
impedeix la connexió
entre els dos tramvies
per superfície

MOBILITAT
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pas per una necessitat real de
transport.

• Els enllaços previstos al
nou intercanviador es podrien
realitzar d’una forma molt més
eficient, amb un cost molt
menor i ràpidament si es millo-
ressin els intercanviadors exis-

tents a tocar de plaça de les
Glòries i es resolguessin pun-
tualment algunes connexions.

• Cap ciutat europea té un
gran intercanviador cada quilò-
metre. Al costat de Glòries es
troben els intercanviadors
d’Arc de Triomf (metro-Renfe-
autobusos urbans-autobusos
interurbans), el de Clot (2
línies de metro i 2 de Renfe),
Sagrera Meridiana (4 línies de
metro i si es construeix una
estació, Renfe) i a relativament
poca distància l’estació Sagrera
d’alta velocitat.  ●
RRiiccaarrdd  RRiiooll
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Les lliçons del Congrés
de cardiologia

Barcelona ha acollit un gran esdeveniment com és el
Congrés de Cardiologia. Més de 30.000 persones s’han
desplaçat des de Plaça Espanya fins al recinte Firal de

Montjuïc-2 a través d’un potent servei d’autobusos, amb fre-
qüència de fins a 1 min, que unia aquests dos punts. Alguns
mitjans de comunicació havien anunciat autèntics cataclismes
de trànsit si no es reforçava el servei de taxis. Alguns col·lec-
tius de taxistes havien reclamat incentius econòmics per
donar el servei. Ara que el Congrés s’acaba és el moment de
felicitar l’Ajuntament de Barcelona i TMB per la bona organit-
zació d’aquest servei llançadora. Però també és hora d’arribar
a conclusions sobre com en el futur hem d’organitzar aquest
tipus d’esdeveniments massius.

S’ha demostrat que en
una ciutat el que de debò
assegura que no hi haurà
col·lapses són els autobu-
sos (o en el seu cas, tram-
vies) perquè és l’únic siste-
ma que és capaç de trans-
portar molta gent en un
reduït espai de superfície.
En aquest paràmetre és fins
a 20 vegades més eficient
que un taxi. Voler donar
prioritat als taxis per efec-

tuar aquest tipus de trasllats és oblidar que un taxi, encara que
adscrit al servei de transport públic, no deixa de ser un vehicle
que porta normalment un sol passatger.

Qui normalment col·lapsa aquests grans esdeveniments
són els cotxes, privats o de servei de taxi. Voler solucionar el
col·lapse a partir de més cotxes és un error. Això no vol dir que
el taxi no hagi de jugar cap paper, sinó que a qui s’ha de donar
la prioritat en l’accés i en la circulació és a l’autobús, perquè
és l’únic que assegura la solució del problema. A més, ho ha
d’una forma extraordinàriament econòmica com molts dels
assistents al congrés s’han encarregat de recordar-nos-ho
aquests dies.

Demanem a l’Ajuntament de Barcelona que perseveri en la
via iniciada en aquest congrés i que tingui molt en compte les
seves lliçons de mobilitat en el moment de planificar nous
grans esdeveniments. Concretament, demanem a l’Ajuntament
de Barcelona que apliqui aquest esquema de mobilitat en
l’accés a la Festa del Cel, que se celebrarà durant la Mercè. És
necessari que en aquest esdeveniment s’asseguri que és el
transport públic de superfície qui té la prioritat absoluta en la
circulació.  ●
RReeddaacccciióó

● El Congrés ha
palesat que allò que
garanteix una 
mobilitat fluïda són
els autobusos, o els
tramvies, capaços de
transportar molta
gent en poc espai

Les propostes de la PTP 
a la plaça de les Glòries

Amb la voluntat de potenciar el transport públic i la mobilitat
sostenible als barrisque rodegen la plaça, la PTP proposa les

següents alternatives:
• Canalitzar el flux sentit Llobregat dels carrers d’Aragó, Roma

i Tarragona per la Gran Via, fent-la de doble direcció, amb l’objec-
tiu de minimitzar l’empremta del trànsit a la ciutat. La Gran Via ha
de tenir carrils bus, en ambdós sentits, a la calçada central.

• Afavorir la circulació d’autobusos passants per la plaça de les
Glòries, tant cap el carril bus proposat per a la Gran Via entre Glò-
ries i Pl. Espanya com cap a l’Estació del Nord.

• Perllongament del Trambesòs fins a Arc de Triomf i millorar
l’intercanviador existent en aquest punt entre Metro L1 i Renfe,
Rodalies R1-R3-R4-R7i Regionals, i l’estació d’autobusos més
important de la ciutat.

• Abans de la transformació de la plaça, iniciar la unió dels dos
tramvies en superfície al llarg de la Diagonal, tenint en compte el
futur disseny de Glòries.

• Túnel de trànsit a Glòries amb el sentit Llobregat paral·lel al
del sentit Besòs, seguint l’eix de la Gran Via, per afavorir la conver-
sió de la Diagonal en una via cívica pensada pel transport públic i
per les activitats ciutadanes.

• Millora de l’intercanviador central de plaça Catalunya, amb
noves andanes per FGC i les línies 3 i 4 de Metro, tot acostant-les
a les andanes existents de les línies 1 i 2 de Metro i el túnel de
Renfe.

• El nou túnel entre Sants i Sagrera ha de ser per al sistema de
Rodalies. Això ha de fer possible la creació de nous intercanviadors
a Provença-Diagonal i a Sagrada Família, que millorarien i amplia-
rien les connexions que es proposen a Glòries pel tramvia.

• Reducció de la velocitat a la Gran Via nord a 50 km/h per
raons ambientals i de soroll, i incorporació de l’ideari de les àrees
30 al projecte de reforma de Glòries. ●
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S’entén que, amb aquesta
nova normativa,  la
mobilitat hauria de dei-
xar de ser conseqüència

de l’aplicació de plans d’infraes-
tructures de transport materia-
litzats principalment amb la
construcció de nova infraes-
tructura viària. Planificar la
mobilitat, a partir d'ara, suposa
impulsar noves polítiques de
gestió de la demanda atenent a
tots els mitjans de transport on
la planificació dels serveis de
transport públic i la creació de
nous mecanismes de finança-
ment, entre molts d’altres ele-
ments, intervenen en el procés.

Ara, a més de la llei de la
mobilitat, comencem a trobar
altres espais que ens serveixen
per a contextualitzar els plans
de mobilitat. Malgrat les defi-
ciències que pugui tenir el
“Plan Estratégico de Infraes-
tructuras de Transporte”

(PEIT) de l’Estat espanyol, pel
que fa a la construcció de noves
infraestructures viàries, aquest
pla conté un capítol dedicat
exclusivament al transport urbà
i metropolità, cosa que no
s’havia fet mai encara en un pla
d’aquestes característiques. La
principal idea que transmet el
PEIT és que la nova infraes-
tructura impulsada per l’Estat
cal que es faci de manera con-
certada i coordinada amb el sis-
tema de transport urbà i metro-
polità. 

En aquest sentit, per tal de
conèixer els sistema de trans-
port urbà i metropolità i iniciar
aquest marc de concertació
entre administracions, el PEIT
estableix el desevolupament de
la figura del “Plan de Movilidad
Sostenible”, el qual podria ser
l’equivalent del PDM o també
d’un PMU que tingui un caràc-
ter supramunicipal. A través del

“Plan de Acción 2005-2007 de
la Estrategia de Ahorro y Efi-
ciencia Energética en España
2001-2012” es concreta la figu-
ra del “Plan de Movilidad Sos-
tenible”. 

Millora de l’entron urbà
De manera coordinada

entre diferents ministeris impli-
cats s’estableix finançament per
a les comunitats autòcomes que
vulguin impulsar aquests plans i
es fomenta una actuació coor-
dinada entre l’AGE, les comu-
nitats autònomes i les adminis-
tracions locals.

D’altra banda, la Comissió
europea estableix un marc en
què cada vegada més la sosteni-
bilitat global esdevé un dels

punts estratègics i també
d’actuació per al conjunt de les
polítiques que desenvolupa.
Així, en l’actualitat, un 16,5%
del FEDER i un 50% dels fons
de cohesió es dediquen al medi
ambient, atès que la UE consi-
dera que les actuacions
mediambientals aporten un
benefici públic a tots els ciuta-
dans europeus. 

En relació a aquest fet, la
nova Estratègia Temàtica sobre
el Medi Ambient Urbà esta-
bleix la mobilitat sostenible i el
transport públic com un dels
eixos fonamentals per a la
millora de la qualitat de
l’entorn urbà de les ciutats. Així
com es planteja la necessitat
que les ciutats europees redac-
tin els corresponents plans de
transport urbà sostenible. 

Properament, la Comissió
preveu l’aportació tècnica dels
principals aspectes dels plans de
transport urbà i donarà a conèi-
xer exemples de les millors
pràctiques. Al mateix temps, el
proper VII Programa Marc
2007-2013 de la UE tindrà una
línia específica sobre mobilitat
urbana. Entre d’altres, es pre-
veu convocar CIVITAS III  i
un nou programa LIFE +, que
serà l’instrument financer per al
medi ambient amb una estreta
relació amb els continguts de
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Més enllà de pensar només en infraestructures

El Pla director de 
mobilitat de la RMB 
...i altres plans

● Planificar la mobilitat
ja no és com fer més
infraestructures, sinó
com gestionar la
demanda considerant
tots els mitjans de
transport públic i 
preveure’n el 
seu finançament

Fins ara, la millor referència que teníem per explicar o
posar en antecedents els plans de mobilitat a Catalunya
era el que incorpora la llei de la mobilitat en l’articulat
referent als instruments de planificació. En aquest s'indica
que, en l’àmbit geogràfic de les autoritats territorials de la
mobilitat, es requereix de l’elaboració d’un Pla director de
mobilitat i en l’àmbit més urbà, l’elaboració d’un Pla de
mobilitat urbana. 

MOBILITAT
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l’Estratègia Temàtica sobre el
Medi Ambient Urbà.

El Pla director de mobilitat 
de la Regió Metropolitana

En aquest nou context,
l’ATM (que ja ha assumit les
noves competències que li ator-
ga la llei de la mobilitat) ha
començat a redactar el Pla
director de mobilitat i, de
manera paral·lela, el correspo-
nent programa de participació i
la creació del  Consell de la
Mobilitat, constituït pels agents
implicats en el desenvolupa-
ment de la mobilitat en l’àmbit
metropolità.

En la primera fase del pro-
cés, s’han realitzat un conjunt
d’estudis instrumentals necessa-
ris per a poder redactar poste-
riorment el PDM. Entre
aquests, hi podem destacar
l’estudi on s’analitzen altres
experiències europees de la pla-
nificació de la mobilitat regio-
nal; així com també, un estudi
sobre la xarxa viària de la Regió
Metropolitana de Barcelona
(RMB) atès que a l’ATM ara li
pertoca ordenar també el tràn-
sit interurbà d’automòbils i
explotar la xarxa viària principal
de la zona. D’altra banda, tam-
bé s’ha redactat un estudi sobre
el creixement de l’activitat
econòmica a la RMB i també
del creixement territorial i
urbanístic atesa la relació que
existeix entre l’evolució de la

mobilitat  i els usos del sòl.
També destaca la redacció d’un
estudi instrumental específic
amb mesures útils per a la ges-
tió de la mobilitat. 

Un altre document prou
interessant és la guia metodolò-
gica, que ens serveix per enten-
dre l’estructura del document
d'on es pot extreure que s'uti-
litzarà la metodologia que es
basada en la creació d'escenaris.
A més, es preveu la redacció de
l’avaluació ambiental estratègi-
ca del pla tal i com ho marca la
llei de la mobilitat i també la
nova Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los
efectos de determinados planes
y programes en el medio
ambiente, aplicant la Directiva
2001/42/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 de
juny de 2001, relativa a deter-
minats plans i programes en el
medi ambient.

De les 6 fases que planteja
aquesta guia, ara ens trobem en
la segona en la qual mitjançant
els estudis instrumentals, s’ha
redactat una diagnosi de mane-
ra que ja tenim sobre la taula 22
”l’escenari zero” a través del
qual caldrà començar a treba-
llar. En la propera fase es pre-
veu l’establiment d’objectius
mitjançant indicadors ambien-
tals, de gestió i econòmics per
al període 2006-2012.  En una
quarta fase es definiran els eixos
d’actuació de manera que les

actuacions que es proposin
hauran de ser avaluades tant en
la seva viabilitat, com en el cost
econòmic que puguin suposar.
En les darreres fases del pla es
definiran els escenaris en funció
de diferents paquets de mesures
d’actuació i es seleccionarà
l’alternativa que millor pugui
satisfer els objectius pretesos.

Els reptes del PDM
El PDM és el primer docu-

ment que es redacta d’aquestes
característiques a Espanya i
molt probablement, serà l’ins-
trument i l’antecedent per als
Plans directors de la mobilitat
que promoguin la resta de
Consorcis del transport públic
que existeixen a Catalunya.
D’altra banda, aquest pla
s’avança a la planificació terri-
torial ja que el  Pla Territorial
Parcial de la RMB encara es
troba pendent d’aprovació, de

manera que al PDM se li enca-
rrega, de manera indirecta, la
funció de millora de l'equilibri
territorial. 

Al mateix temps, el PDM
haurà de constituir-se com el
principal referent per al desen-
volupament dels PMU de les
principals àrees urbanes de l'à-
rea metropolitana. En certa
manera, el PDM hauria de
marcar les prioritats d'actuació
per aquests espais per tal que
els PMU entressin a formar par
de l'estratègia global del propi
PDM.

Finalment, anotar que el
principal repte del PDM és el
de propiciar que ATM deixi de
ser exclusivament un instru-
ment amb la funció de distri-
buir els recursos econòmics per
al finançament dels sistemes de
transport públic a la RMB, i
passi a ser a més un consorci
que pugui tenir incidència real
sobre la planificació sectorial
relacionada amb la mobilitat.

Per tal de fer difusió del tot
el procés, l’ATM ha preparat
una plana web (www.atm-trans-
met.org/cat/pdm/web/benvin-
guda.htm) on podreu trobar
informació de tots els docu-
ments que s’han redactat, així
com també del programa de
participació que es durà a terme
fins a l’aprovació definitiva del
pla. Des de la PTP us animem
a tots a participar-hi. ●
NNúúrriiaa  PPéérreezz  
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● L’arribada de l’AVE a
Barcelona s’hauria
d’aprofitar per introduir
millores en la xarxa
més propera a les 
persones: les Rodalies

Esquerra: Desplaçament de residents amb origen i destinació i a la comarca, expressada en
milers (Font: Emef 2005). Dreta: Només s’han considerat fluxos de > 50.000 deplaçaments dia,
excepte connexions amb el Barcelonès, que s’han considerat totes.
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S’ha restablert novament
la connexió ferroviària
directa de Rosalies-
RENFE entre Barcelo-

na i l’aeroport del Prat. La
diferència és que ja no consti-
tueix un ramal de la línia C1
( M a ç a n e t - M a t a r ó -
Hospitalet/Aeroport) dels ser-
veis de rodalies, sinó que s’ha
reconvertit en una nova línia
amb un recorregut ben dife-
rent: la C10. El seu nou origen
i final és a l’Estació de França, i
té parades establertes a Passeig
de Gràcia, Sants, Bellvitge, El
Prat de Llobregat i Aeroport.
Funciona tots els dies de les

6:00/5:12h fins a les
22:29/22:42h amb uns intervals
de pas de cada 30 minuts i un
temps de viatge pel trajecte
complet de 30 minuts.
D’aquesta manera, deixa de
prestar servei la línia provisio-
nal entre el Prat de Llobregat i
l’aeroport i s’eviten els extre-
madament incòmodes i aglo-
merats transbordaments d’un
tren a un altre.

Com a avantatges de la
nova línia C10, esmentar que
connecta amb les línies L2, L3,
L4 i L5 de metro i amb totes
les línies de Rodalies-RENFE,
i que esdevé com una mena de

metro amb caràcter de llança-
dora. A més, aquest servei no
ha comportat l’eliminació de
cap tren passant, i l’Estació de
França ara passa a integrar-se
dins del Sistema Tarifari Inte-
grat de l’ATM i forma part de
la xarxa de rodalies.

Grans millores
Des del precís moment en

què va quedar suspès l’enllaç
dferroviari directe a l’aeroport,
la PTP va alertar llavors sobre
la manca de tacte del Ministeri
de Foment en les obres de
l’AVE. La realitat ha superat la
ficció perquè la penalització
que aquestes obres han causat
sobre el servei de rodalies ha
estat històrica i impròpia d’un
país desenvolupat. La PTP va
demanar que abans d’escometre
les obres de l’AVE calia incre-
mentar la capacitat de la línia
de Vilanova –una obra senzilla
de realitzar. Finalment, s’ha
produït aquest increment de
capacitat. Ens haguessin pogut
estalviar tot aquest enrenou.

El restabliment del servei
anirà a càrrec de la nova línia

C10 de Rodalies, que anirà de
l’Aeroport a l’Estació de
França, amb parada al Prat,
Bellvitge, Sants i Passeig de
Gràcia. La nova línia recupera
el pas del tren de l’aeroport pel
districte financer de Barcelona,
i recupera per a l’ús l’Estació de
França, coneguda per la seva
monumentalitat i fins fa poc
per l’escàs servei que els trens
donaven. 

Pitjor freqüència que al 1975
Ara, amb la línia C-10, els

Rodalies permetran treure pro-
fit d’una estació relativament
cèntrica que dóna servei a una
part important de Barcelona:
els barris de la Barceloneta i la
Ribera, les platges, el Port Vell,
el zoo, el Parlament de Cata-
lunya, les universitats i diversos
museus. La idea de la línia C10
va ser proposada per CC.OO.
de Catalunya, arran d’un estudi
per l’accés sostenible a l’aero-
port  presentat el 2003.

L’accés ferroviari a l’aero-
port del Prat fou la primera
connexió ferroviària d’Espanya
entre un aeroport i la seva ciu-
tat, inaugurada el 1975. Alesho-
res s’establí una llançadora que
des de Sants connectava amb
l’Aeroport cada 20 minuts, en
comptes de cada 30 com s’ha
previst amb la nova línia 10 o
com s’explotava anteriorment
als talls de les obres de l’AVE.
La PTP ha demanat reiterada-
ment a l’ATM una freqüència
mínima de 20 minuts, com hi
havia al 1975, i el perllonga-
ment del servei fins com a
mínim les 12 h de la nit, com la
resta del metro. ●
RReeddaacccciióó
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ACTUALITAT

Des de finals de juliol torna a funcionar

El tren de l’aeroport

El 22 de juliol va tornar a entrar en servei la connexió
ferroviària directa entre Barcelona i el seu aeroport, que
fou suprimida fa sis mesos amb motiu de la construcció
del tren d’alta velocitat entre Lleida i Barcelona. Des
d’aleshores, els usuaris i treballadors de l’aeroport s’han
vist obligats a realitzar autèntiques peripècies per arribar
en transport públic en el sistema de la tarifa integrada.
Han hagut de fer fins a dos canvis de tren o pujat a 
insuficients autobusos llançadora. 

L’aturada del
servei del tren
de l’aeroport 
va causar 
moltes 
molèsties, 
no només als
viatgers, sinó
també als 
treballadors 
del Prat.
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Un terç dels vehicles de l’administració
pública francesa funcionarà amb biocar-
burants d’aquí al 2007”. El president

francès Jacques Chirac va exposar recentment, en
un acte amb les forces vives del país celebrat a
l’Elisi, els eixos principals de la seva política
energètica. El president francès va advocar, com
Bush, por potenciar la investigació i producció
d’energies substitutives del petroli, com els bio-
carburants –la producció dels quals es multipli-
carà per cinc, va dir, en
el termini de dos anys–,
l’hidrogen o les piles de
combustible, així com
desenvolupar nous
models de vehicles elèc-
trics o híbrids en deu
anys. En aquest terreny,
es va comprometre a
que, d’ aquí al 2007, un
terç dels vehicles de
l’administració pública
utilitzin biocarburants. I
a suprimir, en vint anys,
tot consumo de petroli a
les flotes de les grans
empreses públiques de transport col·lectiu: la
RATP de París i la companyia ferroviària SNCF.

El biodièsel al transport públic de Catalunya
TMB (Transports Metropolitans de Barcelo-

na) té en període derova 15 autobusos que fun-
cionen amb biodiesesl des de el passat mes de
març.

Actualment l’empresa Soler i Sauret SA, tam-
bé utilitza biodièsel en els autobusos de les seves
línies urbanes (Sant Feliu del Llobregat, Vallira-
na, Molins de Rei, Cervelló, Can Sunyer i Vall
Daina), i interurbanes (de Sant Just, Torrelles,
Martorell, Vallirana, Molins de Rei, St. Vicenç a
Barcelona).

Des de l’any passat l’Ajuntament de Girona

en virtud d'un acord entre FCC, Ajuntament de
Girona, ICAEN i Associació Catalana del Biodiè-
sel fa una prova amb camions de recollida
d’escombreries amb biodièsel que donarà pas al
seu ús en la totalitat de la flota municipal.

L’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Tortosa ha implantat l’ús de biodièsel als vehicles
municipals. Els vehicles municipals que utilitzen
carburant ecològic pertanyen a les brigades muni-
cipals de parcs i jardins, zones verdes, obres

públiques i a la policia
local, amb una propor-
ció del 30 per cent de
biodièsel i del 70 per
cent de gas-oil. L’Àrea
de Medi Ambient vol
incrementar propera-
ment tant la proporció
de biodièsel com el
número de vehicles
municipals que utilit-
zen el carburant ecolò-
gic i ampliar la iniciati-
va al transport públic.

L’Ajuntament de
Castelldefels, també

disposa de vehicles que pertanyen a la seva flota
de neteja i recollida d’escombreries que utilitzen
biodièsel. 

El servei de recollida d’escombreries de
l’Ajuntament de Viladecans utilitza el biodièsel
des de novembre del 2004. 

Els autobusos urbans de l’Ajuntament de
Granollers utilitzen combustible biodièsel des del
passat mes de març. La flota de autobusos urbans
s'ha afegit a l'ús d'aquest tipus de combustible
que ja fan servir els vehicles de la Policia Local i
de la Unitat Operativa de Serveis. 

Els 40 taxis de Granollers funcionen amb bio-
dièsel, segons l’acord que van signar l'Ajuntament
i el col·lectiu de taxistes de la ciutat. ●
RReeddaacccciióó
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El seu ús, cada vegada està més extès

Biocombustibles
PPrrooppoosstteess  ddee  llaa
PPTTPP  ppeerr  uunn  nnoouu  
iinntteerrccaannvviiaaddoorr    

aa  llaa  BBaarrcceelloonneettaa

LLaa  PPTTPP  cceelleebbrraa  ll’’eennttrraaddaa
eenn  sseerrvveeii  ddee  llaa  nnoovvaa  llíínniiaa

CC1100  ii  llaa  iinncclluussiióó  ddee  ll’’EEssttaacciióó
ddee  FFrraannççaa  ccoomm  aa  eessttaacciióó  ddee
RRooddaalliieess,,  ppeerròò  aammbb  uunn  ppeettiitt
eessffoorrçç  aaddddiicciioonnaall  eess  ppooddrriiaa
ccoonnvveerrttiirr  ll’’eessttaacciióó  ddee  BBaarr--
cceelloonnaa  eenn  uunn  iimmppoorrttaanntt
iinntteerrccaannvviiaaddoorr..  PPeerr  aa  aaiixxòò,,
pprrooppoosseemm  lleess  sseeggüüeennttss
mmeessuurreess::  

••  DDoonnaarr  ccoonnnneeccttiivviittaatt  aa
ll’’eessttaacciióó  ddee  FFrraannççaa  aammbb
ll’’eessttaacciióó  ddee  MMeettrroo  ddee  llaa  LL44  aa
BBaarrcceelloonneettaa,,  mmiittjjaannççaanntt  llaa
ccoonnssttrruucccciióó  dd’’uunnaa  vvoorreerraa
eennttrree  llaa  bbooccaa  ddeell  mmeettrroo  ii  lleess
vviieess  11,,  22  ii  33  ddee  ll’’EEssttaacciióó  ddee
FFrraannççaa,,  aapprrooffiittaanntt  ll’’aaccttuuaall
zzoonnaa  dd’’oobbrreess..

••    FFeerr  sseerrvviirr  ll’’EEssttaacciióó  ddee
FFrraannççaa  ccoomm  aa  tteerrmmiinnaall
dd’’aallgguunn  sseerrvveeii  ddee  llaa  llíínniiaa  CC11
ddeell  MMaarreessmmee  ccoomm  aa  rreeffoorrçç
ddeell  sseerrvveeii..  AAiixxòò  ppeerrmmeettrriiaa
iinntteennssiiffiiccaarr  eell  sseerrvveeii  eenn
aaqquueessttaa  llíínniiaa  sseennssee  ccooll··llaapp--
ssaarr,,  eennccaarraa  mmééss,,  eell  ttúúnneell  ddee
PPllaaççaa  CCaattaalluunnyyaa..

••  FFeerr  uunnaa  ccuurrttaa  pprroolloonn--
ggaacciióó  ddee  mmeennyyss  dd’’11kkmm  ddee  llaa
vviiaa  ddeell  TTrraammbbeessòòss,,  ddeess  ddee
ll’’aaccttuuaall  aa  tteerrmmiinnaall  aa  CCiiuuttaa--
ddeellllaa--VViillaa  OOllíímmppiiccaa  ffiinnss
ll’’EEssttaacciióó  ddee  FFrraannççaa,,  qquuee  eess
ccoonnssttiittuuiirriiaa  ccoomm  uunn  iinntteerreess--
ssaanntt  iinntteerrccaannvviiaaddoorr  eennttrree
ttrreess  ssiisstteemmaa  ffeerrrroovviiaarriiss::
RREENNFFEE,,  MMeettrroo  ii  TTrraammvviiaa..  ●●
RReeddaacccciióó

La imparable escalada del preu del petroli, el seu segur esgotament i el
ràpid avenç del canvi climàtic han obert, fa temps, el debat sobre les
energies alternatives i renovables. En el camp del transport públic, l’ús
del biodièsel com a combustible substitutiu del gasoil convencional ide la
benzina guanya adeptes dia a dia.
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Terrassa
L'Ajuntament egarenc ha posat en

funcionament un sistema que per-
met als conductors d’esbrinar si hi ha
usuaris esperant-se a les parades. Es
tracta d’un rètol lluminós que s'acciona
des de la parada i permet al conductor
saber amb temps si s'ha d'aturar. El nou
i singular sistema només funciona en
una parada del barri de Can Rodó de la
línia urbana 13, i es preveu estendre-ho
a tota la xarxa d’autobusos urbans
d’aquesta la ciutat vallesana.

Figueres
La línia 2 del transport urbà de

Figueres, que uneix els barris de les
Forques i de l'Horta Capellera, ha allar-
gat el seu recorregut fins al nucli dels
Cendrassos i s’ha ampliat l’oferta
doblant la freqüència de pas gràcies a la
incorporació d’un nou vehicle de
dimensions més reduïdes. El nou traçat
atén les necessitats dels usuaris que
volen desplaçar-se a l’hospital comarcal,
i més endavant es contempla la possibi-
litat que arribi als Cendrassos pel pas-
seig de Lluís Companys de la capital
empordanesa.

Aeroport
Girona-Costa Brava
Des del passat primer d’agost, la

Generalitat de Catalunya ha posat
en servei una nova línia regular d’auto-
busos que connecta l’aeroport de Giro-
na-Costa Brava amb els municipis de
Palamós, Calonge, Platja d'Aro, s'Agaró
i Sant Feliu de Guíxols. D'aquesta

manera, el govern vol potenciar el
transport públic per a permetre connec-
tar aquest aeroport cada vegada més
important amb algunes de les localitats
més turístiques de la costa. L’oferta
consta de quatre expedicions diàries
(dues al matí i dues a la tarda) coordina-
des amb els horaris dels vols dels avions.
Aquests, però, no són els únics munici-
pis turístics de la Costa Brava beneficiat
per un servei de transport d’aquestes
característiques, doncs existeixen dues
relacions entre l’aeroport gironí i Lloret
i Tossa de Mar, i amb Figueres i Roses.

Conca de Barberà:
Servei a la demanda
El passat 16 de juny va entrar en ser-

vei a la comarca tarragonina de la
Conca de Barberà una nova línia d’auto-
bús que connecta entre sí els municipis
de Segura, Conesa, les Piles i Santa
Coloma de Queralt. Es tracta d’una
línia «a la demanda» en tant que els
viatgers són els qui demanen el servei
unes hores abans, per telèfon, com si es
tractés d’un taxi però amb cost de trans-
port públic. Aquest sistema, iniciativa
del Consell Comarcal, permet dotar de
transport públic als municipis petits on
el nombre d’usuaris és força baix però
que també mereixen tenir un mitjà
col·lectiu de desplaçament. Aquest siste-
ma funciona amb bons resultats, i un
exemple ja és l’existència d’una altra
línia d’autobús estrenada l’any passat
entre les localitats de Passanant, Forés,
Sarral i Montblanc. Més endavant pre-
veu una tercera línia entre Senan i
l’Espluga de Francolí.

Blanes
El transport urbà de Blanes compta

amb una nova línia d’autobusos
amb un itinerari per Sa Palomera fins a
Ca la Guidó a través de Los Pavos, La
Plantera i Els Pins fins a la terminal
d’autobusos del municipi. Aquest nou
servei permet la reducció del temps
d’espera de 24 a 12 minuts i de pas s’ha
aprofitat per a estrenar nous autobusos
que contribueixin a rejuvenir l’actual
parc motor. Amb la nova línia, es pre-
veu que es superi el nombre de passat-
gers de l’any passat, una xifra que va
arribar a 1.701.500 persones.

Montcada-Bellaterra
Apartir del 15 de setembre, les

empreses Sarbús i Font han posat
en servei sota explotació conjunta una
nova línia d’autobús que connecta entre
sí els municipis de Montcada i Reixac,
Ripollet i Cerdanyola del Vallès amb la
Universitat Autònoma i Bellaterra. En
el seu recorregut, que connecta tots els
centres històris i administratius dels tres
municipis, estableix correspondència
amb les estacions de Montcada-Bifurca-
ció (línies C3, C4 i C7), Montcada i
Reixac (línia C2) i Cerdanyola-Ripollet
(línies C4 i C7) de Rodalies-RENFE i
amb l’estació de Bellaterra dels FGC.
La nova línia circula de dilluns a dissab-
te de les 6:00h a les 22:00h amb uns
intervals de pas de cada hora, i repre-
senta un nou itinerari fins ara inexistent,
una nova relació amb un lloc d’interès
com és la Universitat Autònoma, i la
dotació de transport públic al nucli de
Bellaterra. ●
RRiiccaarrdd  FFeerrnnàànnddeezz
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AUTOBUSOS

Gràcies a les empreses i a l’administració

Els busos locals
segueixen avançant
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El nou model es va
estrenar a Madrid
l’any 2004, i com
principals novetats

incorpora una zona de pis baix
per a persones amb mobilitat
reduïda i bicicletes, i un ample
passadís que recorre el tren de
punta a punta entre els dife-
rents cotxes. 

Des del punt de vista tec-
nològic i ambiental cal destacar
menor consum energètic,
reduït un 34%, i una millor
acceleració respecte els trens
actuals. Es tracta del primer

tren de rodalies adaptat a
minusvàlids que entra en servei
a Catalunya, però el gran nom-
bre d’andanes no adaptades
impedeix treure’n profit. 

S’ha millorat el confort del
viatger amb una millor suspen-
sió i insonorització, a més
d’incoporar noves pantalles
TFT amb informació de les
parades i vídeos d’entreteni-
ment. Renfe Rodalies ha anun-
ciat que s’incorporaran un total
de 80 trens Civia entre 2006 i
2012, a raó de 4 l’any 2006, 14
el 2007, 23 el 2008, 10 el 2010 i
17 el 2012.

Declaracions històriques.
Els Civia no arriben per casua-
litat a Barcelona. Després de
moltes mobilitzacions ciutada-
nes, nombroses mocions al par-
lament espanyol i queixes dels
usuaris; el president de Renfe,
José Salgueiro va reconèixer el
mal servei ofert per la compan-
yia a Catalunya. 

Durant la presentació dels
trens Civia el responsable
màxim de Renfe va demanar,

per primera vegada, disculpes
als ciutadans perquè sabien que
el temps de resposta era llarg. 

Tot i que els retards encara
són el nostre pa de cada dia, cal
esmentar les millores produïdes
el darrer estiu, com són el res-
tabliment del tren directe a
l’aeroport amb la nova línia
C10 i l’establiment definitiu

dels perllongaments de la línia
C1 entre l’Hospitalet i Molins
de Rei. Per fer possible aquests
increments s’han incorporat els
2 nous trens Civia i 4 unitats
sèrie 440 procedents d’altres
nuclis de Madrid.●
RReeddaacccciióó
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TRENS

Un nou concepte de ferrocarril modular

Renfe incorpora els
“Civia” a Barcelona
El 10 de juliol Barcelona va
estrenar els dos primers
trens Civia de Renfe a la
línia l’Hospitalet-Mataró-
Calella. Civia és un nou
concepte de tren de 
rodalies basat en una sèrie
de cotxes articulats de
tipus modular; o el que és
el mateix, amb nombre de
cotxes ampliable sense
detriment de potència ni
prestacions. 
La configuració mínima 
del tren són dos cotxes
articulats, però 
és ampliable fins a
4 cotxes addicionals. 

El Civia, un dels trens més moderns de Renfe.
Foto Emili Carbonell

● El nou model 
redueix el seu consum
energètic en un 34 % 
i està a adaptat per a
persones amb mobilitat
reduïda
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El  juny passat, els caps
de govern de la UE
van acordar una revi-
sió de l’estratègica

sostenible comunitària, que
conté “objectius operacionals i
fites” per a un transport soste-
nible en vuit àrees, incloent-hi
el canvi climàtic, l’ús de l’ener-
gia, i la contaminació atmosfè-
rica i acústica. Alhora, defineix
els objectius per desvincular el
creixement econòmic del crei-
xement del transport.

Tanmateix, sis dies més
tard es va aprovar la revisió de
la Política Comuna en Trans-

port: a més de no esmentar el
compromís de l’estratègia sos-
tenible per a reduir les emis-
sions de gasos d’efecte hiverna-
cle del sector del transport, i
reduir els nivells de contamina-
ció atmosfèrica i acústica fins a
nivells acceptables per la salut i
el medi ambient, la nova PCT
abandona el compromís de des-
lligar el creixement econòmic
del del sector del  transport,
que fou l’aspecte fonamental
del llibre blanc de la PCT del
2001.

El director de T&E, Jos
Dings, afirma que “és estrany i

equivocat que la Comissió
Europea hagi aprovat una revi-
sió de l’estratègia en transport
que ignora els objectius esta-

blerts pels líders de la UE tan
sols sis dies abans. Aparent-
ment, la Comissió considera
més importants els desitjos de
la indústria europea del trans-
port que aquells dels nostres
líders polítics, que encertada-
ment tenen una perspectiva
més àmplia.”

Els temors que la revisió de
la PCT porti així mateix a
l’abandonament del compromís
de la UE pel canvi modal de la
carretera i l’avió al ferrocarril i
al vaixell s’han complert a mit-
ges. La nova estratègia manté el
principi del canvi modal, però
l’objectiu d’incrementar el
transport de mercaderies per
ferrocarril als nivells de 1998
s’ha deixat de banda.

La nova política en Transport
passa al Parlament Europeu 

El comissari de transports,
Jacques Barrot, ha declarat que
“continuarem treballant per
assolir un canvi modal, sobretot
en el transport de llarga distàn-
cia.” Però referint-se a les nor-
mes de taxació de l’Eurovinyeta
per l’ús de la carretera va afegir
que: “També ens assegurarem
que el ferrocarril obtingui una
major quota de mercat, però
això no vol dir que reduïm el
trànsit d’altres modes”.

Abans de conèixer en ferm
les directrius de la nova PCT,
T&E, formant part del grup de
deu ONG mediambientals ano-
menat Green-10, s’havia dirigit
al president de la Comissió
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Notícies aparegudes en el Butlletí de la Federació Europea pel Transport i el Medi Ambient, de la qual la PTP n’és membre 

El transport fluvial de mercaderies és dels més eficients.

● Per a la Comissió, 
són més importants 
els interessos de la
indústria europea 
del transport que 
la reducció dels 
combustibles fòssils

Revisió de la política de transport de la UE

Insostenible 
i il·legítima
La Comissió Europea ha aprovat una revisió de la Política Comuna en Transport (PCT) que
contradiu l’estratègia de desenvolupament sostenible de la UE publicada només sis dies
abans. La juxtaposició dels dos documents ha portat la T&E a descriure la nova PCT com
a “insostenible i il·legítima”.
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Europea, José Manuel Barroso,
alertant-lo perquè no permetés
la debilitació dels compromisos
de sostenibilitat en l’esmentat
procés de revisió.

Així, se li va enviar una car-
ta expressant en la qual es deia
que “La premissa fonamental
de la nova direcció política
sembla ser que cal encoratjar la
mobilitat per tal de crear les
condicions pel creixement i la
creació de llocs de treball.
Aquesta premissa entra en con-
flicte directe amb altres políti-
ques d’importància capdal
estretament lligades, com ara
l’estratègia de desenvolupa-
ment sostenible de la UE, o la
seva política energètica, de can-
vi climàtic, salut pública, la uti-
lització dels recursos naturals i
la protecció de la biodiversitat.”

Reduir la dependència dels
combustibles fòssils

També es criticava el fet
que s’assumís que l’encoratja-
ment del creixement del trans-
port estigui en la línia de
l’estratègia de Lisboa pel crei-
xement econòmic i la creació
de llocs de treball, i la idea que
la utilització de fons estructu-
rals i de cohesió per a la cons-
trucció de carreteres ajudi al
desenvolupament i a la cohesió.

D’altra banda, el Parlament
Europeu ha fet una crida per
seguir “una estratègia com-
prensible per reduir progressi-
vament els combustibles fòssils
en el sector del transport”, dins
d’una resolució no legislativa
aprovada la primavera passada
per encoratjar una “transforma-
ció del mercat” en els produc-
tes que consumeixen energia.
Aquesta resolució diu que
l’esmentada estratègia hauria
d’incloure un major nombre
d’incentius fiscals per a vehicles
de baix nivell d’emissions i
implantar una legislació urgent
per assolir vehicles eficients en
el consum de combustible. ●

RReeddaacccciióó
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El Parlament Europeu ha
fet un pas endavant que
pot accelerar els

esforços per fer front a l’impac-
te ambiental del transport aeri.

Concretament, a principis
d’estiu es va aprovar (amb 439
vots a favor, 74 en contra i 102
abstencions) un paquet de
mesures per afrontar l’impacte
de l’aviació, en el clima i aplicar
el principi que “qui contamina
paga” als vols.

La resolució conté dues
recomanacions principals:
l’aviació ha d’assumir un esque-
ma de quotes d’emissions espe-
cífic per al transport aeri, i el
preu del querosè ha d’estar gra-
vat amb taxes.

La votació no és vinculant
però posa pressió en els mem-
bres de la Comissió Europea,
els quals actualment estan tre-
ballant en l’adopció de mesures
per fer front a l’impacte de
l’aviació en el canvi climàtic i

que s’han de fer públiques a
finals d’any. 

Segons Caroline Lucas, del
partit dels Verds, “el nivell
actual d’increment d’emissions
de l’aviació neutralitza en més
d’una quarta part la reducció
necessària per assolir la fita de
la Unió Europea pel 2012
segons el protocol de Kioto”.
Així mateix, setmanes abans
havia assegurat que “els impac-
tes de l’aviació en el medi
ambient no deguts al CO2
poden ser de dues a tres vega-
des més nocius que el propi
impacte del CO2.” 

Veus crítiques
Com a reacció a la votació

del Parlament Europeu, Ulrich
Schulte-Strathaus, de l’Associa-
ció d’Aerolínies Europees, va
afirmar que si s’introduïen les
mesures “les economies de les
regions turístiques europees
quedarien devastades”. Tanma-
teix, no totes les companyies
aèries reaccionen de la mateixa
manera. Així, mentre algunes
reclamen que la qüestió s’ana-
litzi a nivell global i no  només
europeu o que cal centrar-se en
millorar la tecnologia per a
reduir les emissions, d’altres es
mostren favorables a l’adopció
de l’esquema de quotes d’emis-
sions. En aquest darrer cas, les
companyies aèries podrien
estar esperant que amb aquesta
mesura es reduís la pressió per
adoptar noves accions  ambien-
tals. ●
RReeddaacccciióó

● Les emissions de
l’aviació neutralitzen 
la reducció necessària
per assolir els objectius
fixats per la UE per al
compliment del 
protocol de Kioto

Iniciativa del Parlament Europeu

Reduir l’impacte
de l’aviació
En un altre article publicat en aquestes pàgines, ja que
quedat prou clara ina influència de les emissions dels
transport aeria sobre el clima. En aquest sentit, el Parla-
ment Europeu ha dicat una resolució adreçada a minimt-
zar aquest impacte,,, però ja s’han sentit veus contràries
dels operadors aeris.

Els avions són el transport més contaminant.
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Aprincipis de juliol, la
PTP va posar a dis-
posició dels usuaris
un formulari on

poder col·laborar enviant quei-
xes i observacions per a poder
elaborar una base de dades on
recollir estadísticament les
incidències i les deficiències del
servei. 

La resposta ciutadana no va
tardar en fer-se notar. Al llarg
de la primera setmana es van
rebre més de dues-centes quei-
xes, i han continuat arribant
durant els mesos d’estiu a un
ritme mitjà de deu queixes dià-
ries. 

Dos mesos després d’iniciar
la campanya, hem extret les pri-
meres dades estadístiques a par-
tir de les queixes rebudes els
mesos de juliol i agost. Insistim
en que són dades provisionals i
que encara continuem afegint
noves entrades al nostre regis-

tre diàriament. Destaquem els
següents aspectes:

Segons estació i línia
Les estacions de Barcelona

ciutat acaparen el 30% de les
queixes, essent la de “Sants” la
que en enregistra més (prop del
10 % del total), seguida de
“Passeig de Gràcia” i de “Cata-
lunya”. Les dues estacions de
Montgat, fan que aquest muni-
cipi ocupi el segon lloc en
quant a número de queixes,
amb un 6’5% del total. 

El Vendrell, on es troba un
dels principals nusos ferroviaris
de Catalunya (Sant Vicenç de
Calders) enregistra un 5% de
les queixes totals. Altres esta-
cions amb gran nombre de
queixes són, en ordre descen-
dent: Badalona, Gavà, Vilade-
cans, Martorell, Castelldefels i
Sitges, que juntes sumen el
15% del total.

La línia que més queixes
enregistra és la C2 (Vilanova i
Granollers), amb un 35%,
seguida de la C1 (Maresme)
amb un 20% i la C4 (Vilafranca
i Terrassa) amb un 18%. La
resta està força repartit entre
les altres línies de rodalies,
regionals i llarga distància.

Segons el tipus d’incidència
Els retards suposen el 22%

de les queixes rebudes, seguit
de les aglomeracions als trens
(20%) i el mal estat de les ins-
tal·lacions (17%). Les queixes
sobre poc servei ferroviari aca-

paren el 14%, i sobre el tracte
del personal el 12%. Filant més
prim, destaquem un 11% de
queixes sobre poca freqüència
de pas, un 10% de seguretat i
comoditat, i un 8% de manca
d’informació.

Principals observacions
· L’enllaunament que es

produeix als trens en diferents
franges horàries a moltes línies,
degut a baixes freqüències,
trens curts i retards, fa que
molta gent viatgi de peu i apre-
tada durant més de trenta
minuts.

• La poca capacitat d’algu-
nes andanes (especialment
Plaça de Catalunya i Passeig de
Gràcia), provoca inseguretat,
incomoditat i aglomeracions.

• Els continus retards i atu-
rades que es produeixen a diari
sense rebre cap informació del
que està passant.

• La desaparició de perso-
nal, bàsicament a bord dels
trens, que ha comportat l’aug-
ment del frau, el vandalisme i la
inseguretat.

Des de la PTP continuem
tramitant tots els formularis
rebuts, incorporant les noves
entrades a la nostra base de
dades, per poder presentar aviat
una àmplia explotació estadísica
i demanar als polítics mesures
per a solucionar els principals
problemes detectats. Us ani-
mem a col·laborar des de
www.laptp.org/renfe. ●

XXaavviieerr  LLuujjaann
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USUARIS

De poc han servit les campanyes de millora

Renfe: el formulari 
de queixes no s’atura

Renfe segueix acaparant queixes d’usuaris.

L’any 2005, la PTP, en
col·laboració amb CCOO i
la OCUC, va lliurar 10.000
signatures d’usuaris de
Rodalies a la Delegació del
Govern Central, demanant
una millora urgent dels
nostres serveis de rodalia.
A dia d’avui, ni Renfe ni
Foment han pogut posat fi
als continus retards i
molèsties als usuaris. 
Les obres del tren d’alta
velocitat no han fet més
que empitjorar la situació,
fent del retard i les 
congestions el pa de cada
dia per a molts usuaris.
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Incompliment dels horaris,
supressions sobtades del
servei, aglomeracions,
barreres d’accessibilitat,

dificultats per adquirir un títol
de transport, manca d’informa-
ció, mal tracte del personal...
Són nombrosos i ben diversos
els motius que poden generar
una queixa per part dels usuaris
del transport públic. Ara bé, on
ens podem adreçar quan això
ocorre? Quins mecanismes
tenim a l’abast per trobar solu-
ció a aquests dèficits que, en
alguns casos, esdevenen estruc-
turals? 

La majoria de les empreses
compten amb un departament
d’atenció al client a fi de resol-
dre els problemes amb què es
troben els consumidors i usua-
ris que adquireixen els seus ser-
veis. En el cas del transport
públic, aquest fet està esdeve-
nint gairebé simbòlic i és comú
trobar cares d’indignació quan
aquests organismes es desente-
nen del problema o, simple-
ment, ni existeixen.

No obstant això, existeix
legislació en matèria de trans-
port que empara els drets dels
usuaris a l’accés a la informació,
al retorn dels diners i, en alguns
casos, a la indemnització. En
aquest sentit, és de gran utilitat
la figura de la Junta Arbitral de
Transport (òrgan de l’Adminis-
tració) per resoldre de manera
ràpida, i sense els costos que
caracteritza la via judicial, els
conflictes derivats de la relació

entre empreses i clients. Malau-
radament per als últims, aquest
òrgan és de caire voluntari per
a les parts, tot i que les deci-
sions que es prenen tenen efec-
tes jurídics.

Canalitzar, gestinar... 
i sancionar

Donades les circumstàncies
actuals, des de la PTP conside-
rem del tot necessària la figura
del “Defensor de l’Usuari del
Transport Públic”; un ens
públic que, actuant com a
intermediari, absorbeixi les
reclamacions dels usuaris i les
gestioni de manera adequada,
canalitzant-les posteriorment
cap a les empreses operadores
que les han pogut motivar. 

Aquest instrument hauria
de tenir també la potestat
d’imposar sancions en cas de
manca de resposta o no
assumpció del càstig, així com
també d’assessorar els usuaris
del transport.

Un dels principals reptes
per a aconseguir una mobilitat
més sostenible és incrementar
la quota d’usuaris del transport
públic, en detriment dels
modes de transport privat
motoritzat. Evitar situacions de
desatenció o desemparament i
donar resposta en cas
d’incidència és incrementar la
qualitat del servei, un motiu
més per apostar pel transport
públic. ●
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El volum i diversitat de queixes el fan necessari

Reclamant la figura 
del Defensor de l’usuari

Els usuaris tenen dret a què les seves recla-
macions siguin ateses.

Les queixes que fan els usuaris del transport públic són
d’una gran diversitat en funció de la incidència. Les com-
panyies operadores, objectiu de la queixa, tot i disposar
d’uns departaments d’atenció al client, rara vegada oferei-
xen una resposta satisfactòria... si és que donen alguna
resposta. Tot ia legislació que garanteix els drets dels viat-
gers, des de la PTP trobem a faltar la figura d’un Defensor
de l’usuari que canalitzi les queixes i, arribat el cas, tingui
potestat sancionadora.

● Atendre els usuaris i
evitar situacions de
desatenció també 
és una manera de 
promoure la
mobilitat sostenible
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