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EDITORIAL

ACTUALITAT

RReennffee  mmiilllloorraa  ll’’aatteenncciióó
aallss  uussuuaarriiss
Les incidències que
s'han produït a rodalies
de Renfe han causat un
greu perjudici als usuaris
de la xarxa i a la imatge
pública de la companyia,
que ha perdut una bona
part de la seva credibili-
tat i fiabilitat. Ara, Roda-
lies ha posat en marxa un
Pla d’Actuacions Urgents
a partir de més i millor
oferta de trens i més
informació, comunicació
i atenció als usuaris.
(pàgs. 4-6)

ACTUALITAT

MMiilllloorraa  hhiissttòòrriiccaa
ddeell  NNiittbbúúss
El passat abril, el servei
nocturn de transport de
viatgers per carretera al
Baix Llobregat, sota la
tutela de l’EMT, va reduir
l’interval de pas a totes
les seves línies de mane-
ra similar a com es va fer
al Barcelonès Nord a la
tardor del 2006. Aquestes
millores unifiquen tota la
xarxa de Nitbus amb un
interval de pas de 20
minuts a totes les línies i
tots els dies de l’any.
(pàgs. 8-9)

ESTUDIS

¿¿PPllaanneess  ddee  mmoovviilliiddaadd  
eenn  llaass  eemmpprreessaass??
Los polígonos industria-
les y empresariales proli-
feraron en las afueras de
los pirncipales  núcleos
urbanos con un déficit
patente en infraestructu-
ras de transporte público
que “obliga” a una movi-
lidad basada en  el vehí-
culo privado. Los planes
de movilidad en las
empresas deben ser el
primer eslabón para un
cambio radical en la
movilidad.
(pàgs. 12-15)

ESTUDIS

LLaa  mmoobbiilliittaatt  aall  sseerrvveeii
ddee  lleess  vviieess  llooccaallss
El 2003 el Parlament va
aprovar la Llei de Mobili-
tat, vinculant el desenvo-
lupament econòmic i
urbà amb la redacció de
plans de mobilitat. Alho-
ra, el Servei de Vies
Locals de la Diputació de
Barcelona va començar
a treballar en les pro-
blemàtiques locals de
mobilitat; en tot aquest
temps, el Servei ha
assessorat una cinquan-
tena de projectes.
(pàgs. 18-20)

FERROCARRIL

UUnnaa  qqüüeessttiióó  ssoocciiaall
ffoonnaammeennttaall
Ara que ja sabem que el
TAV no arribarà a Girona,
com a mínim, fins al 2012
és un bon moment per
posar debatre la qüestió
ferroviària a l’Alt Em-
pordà. Els poders públics
i socials han de defensar
l’estació del tren al cen-
tre de Figueres com a pri-
mera passa per a la dig-
nificació de la línia entre
Barcelona, Figueres i
Portbou i la connexió
amb Perpinyà.
(pàg. 26)

PTP LLEIDA

PPrrooppoosstteess  ddee  mmoobbiilliittaatt
ppeerr  aa  PPoonneenntt
El passat 27 de juny es va
presentar en societat la
secció territorial de Llei-
da de la PTP. Aquest
grup de treball es crea
per donar resposta efec-
tiva a la inquietud mani-
festa de ciutadans i ciu-
tadanes que, a títol parti-
cular, han decidit treba-
llar pel foment de la
mobilitat sostenible dins
de l’àmbit metropolità de
Lleida i a les comarques
de Ponent.
(pàgs. 30-31)

SUMARI

Parlem d’infraestructures. Fa anys
que alertem de la manca de ferro-
carrils i de carrils bus-VAO, així
com de l’excés en la dotació

d’autopistes. Tot plegat una alternativa en
contraposició amb un model desenvolupista
que aspira a tot i a qualsevol preu, fent-nos
menys competitius i més insostenibles.

Cap a quin model de mobilitat es mou
Catalunya? La trajectòria de les licitacions
d’obra pública ens confirma una trista màxi-
ma: les grans inversions es concentren en el
metro de Barcelona i en autovies per a la
resta del país. Aquestes dues prioritats, tan
antagòniques com costoses, ofeguen el
desenvolupament d’una mobilitat més sos-
tenible a la resta de realitats metropolitanes
de Catalunya, és on s’hi concentra la majo-
ria dels desplaçaments quotidians fora de
Barcelona.

Les últimes revisions del projecte de la
Línia 9 del Metro de Barcelona ja xifren en
5.000 milions d’euros el cost dels seus 46,6
quilòmetres, una xifra escandalosa que
dobla les temeràries previsions inicials i que
multiplica per deu qualsevol projecte de
transport públic metropolità d’arreu de
Catalunya.

Mentrestant el Pla d’Infraestructures
del Transport de Catalunya (PITC), tot i
trobar-se en mig d’un procés contenciós
administratiu i estar oficialment en revisió,

desenvolupa ràpidament el bloc de carrete-
res amb el Quart Cinturó, l’Eix Diagonal o
el desdoblament de l’Eix Transversal. Men-
tre les carreteres avancen, les alternatives
ferroviàries s’ajornen indeterminadament.
Les úniques obres ferroviàries en marxa no
són pròpies del PITC, ja que corresponen
al Pla Director d’Infraestructures de
l’ATM, aprovat l’any 2002, i l’AVE del
Ministeri de Foment. 

On són les infraestructures de mobilitat
sostenible fora de Barcelona? De moment,
no passen dels programes electorals. El pre-
sident Montilla va prometre una revisió del
PITC amb més consens social, a un Pacte
Nacional per a les Infraestructures que no
s’acaba de convocar. Mentre tant, les roda-
lies ferroviàries de Lleida, Tarragona i
Girona, així com els diversos trens-tramvia
previstos al pacte del Govern d’Entesa i
–amb menor vehemència– dins del PITC,
hauran d’esperar estudis i contraestudis de
demanda que al final només faran que pale-
sar una determinada voluntat política.

Confiem que la Generalitat escollirà
sostenibilitat i equitat. El Govern tindrà tot
el nostre suport per potenciar les infraes-
tructures sostenibles per a la mobilitat quo-
tidiana, però cap si vol aixecar de nou corti-
nes de fum que prometin  faraonismes per
al 2026. ●

Metro per a Barcelona,
autovies per al país?
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La comissió es consti-
tueix un mes després
de l’aprovació per
majoria, amb l’abs-

tenció del Grup Popular, de la
modificació del PGM de Glò-
ries per part del Ple de l’Ajun-
tament de Barcelona.

El Compromís per Glòries
incorpora les garanties tècni-
ques del pas del tramvia per
Glòries i garanteix que no serà
inconvenient la seva futura
connexió al llarg de la Diago-
nal. Aspecte que la PTP ha
defensat en tot moment, no
només el pas definitiu del tram-
via per Glòries sinó el possible
pas provisional de la línia T4 al
costat muntanya de la Diago-
nal, un cop analitzades les
millores de transport públic
que la Comissió de Mobilitat
ha de prendre.

Compromís per Glòries
inclou altres apartats relatius a
mobilitat i accions de control
de la contaminació atmosfèrica
a l’entorn de Glòries i àrea
d’influència. Un dels primers
compromisos és la creació del
Grup de Treball de Mobilitat,
que arrenca el dia 26 d’abril, els
altres apartats fan referència a
l’increment del transport públic
en superfície, a la modificació
de freqüències i extensions del

bus i  tramvia;  i al creixement
dels desplaçaments a peu i en
bicicleta. A més situa dos
moments clau en el desenvolu-
pament del projecte de Refor-
ma de Glòries: un moment pre-
vi a l’enderroc de l’anella viària
i un altre en la fase d’execució
d’obres de construcció del pas
soterrat dels vehicles privats
sobre les alteracions previstes
en la circulació viària.

Cal destacar, de les accions
prèvies a l’enderroc de l’anella
viaria, l’arribada de la línia T4
del Trambesòs des de Meridia-
na a Arc de Triomf, passant per
Ali Bei, aspecte aquest cabdal
perquè potencia l’intercanvia-
dor d’Arc de Triomf amb el

tramvia i facilita l’accessibilitat
al districte 22@ del Poblenou,
per connectar amb les línies de
Renfe R1, R3, R4, R7 i regio-
nals de Manresa Lleida i Puig-
cerdà, metro línia 1 i estació de
bus del Nord i els busos urbans
i interurbans. 

Entre els compromisos
aprovats, està la creació del
carril bus per Gran Via abans
de Glòries i passat Glòries,
carril bus en els laterals de
Gran Via, la creació d’un carril
bus VAO sortida de Glòries al
Maresme i l’establiment d’un
màxim de velocitat a 50 Km
(amb control efectiu de veloci-
tat amb radars) en tot el tram
de Gran Via de la C31 a la sor-
tida i entrada de Barcelona. Cal
destacar per últim (tot i que
també hi ha més aspectes) que
el Compromís per Glòries també
preveu incorporar unitats de
control ambiental al voltant de
Glòries per conèixer en temps
real els nivells d’òxid de nitro-
gen i partícules en suspensió
derivats de la circulació del
trànsit.

Les novetats d’aquest pro-
cés de participació i assessora-
ment als veïns ha estat vincular
urbanisme i mobilitat, i la crea-
ció de la Comissió de Treball
de Mobilitat, que ha d’establir i
concretar les millores de trans-
port públic a curt termini i no
haver d’esperar una dècada per
fer-ho, un cop estigui acabada
la reforma de Glòries, garantint
que la reforma incorpora els
criteris de la mobilitat sosteni-
ble i segura. ●
MMaanneell  FFeerrrrii  
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ACTUALITAT

● L’anella viària 
de les Glòries deixarà
pas a un eix on 
el protagonisme
recaurà en mitjans de
transport sostenibles
com el tramvia, 
l’autobús, bicicletes 
i els desplaçaments 
a peu

La reforma de Glòries compromet el futur de
la xarxa viària i de transport públic a Barcelo-
na. Foto: Toni MartÌnez

El 26 d’abril d’enguany prenia cos la constitució de la Comissió de Treball de Mobilitat 
formada pels representants veïnals i l’assessor dels veïns en matèria de mobilitat, que
éès membre de la PTP, i representants d’urbanisme i mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, de desenvolupar els aspectes específics de millora del transport públic al vol-
tant de la plaça de les Glòries recollits en el document Compromís per Glòries, document
que forma part dels documents del planejament de la modificació de PGM de Glòries

Un pas endavant per 
a la mobilitat sostenible a Barcelona

Compromís per Glòries
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El compromís de
Rodalies Renfe de
Barcelona és tornar a
oferir un servei regu-

lar i fiable i recuperar la con-
fiança dels milers de viatgers
que cada dia es desplacen en els
seus trens. Som conscients que
redreçar la situació és complicat
i que encara trigarem uns
mesos a recuperar els estàn-

dards de qualitat que els usuaris
es mereixen, però crec que
estem treballant en la bona
línia. A Adif li pertoca executar
les obres de condicionament de
tota la infraestructura (vies,
catenàries, senyalització, etc.) i
a Rodalies Renfe, l'empresa
operadora del servei, la resta. I
la resta, no cal dir-ho, és
àmplia. De moment, a més del

Pla d'Actuacions Urgents, hem
posat en marxa tres grans línies
d'actuació per millorar de so-
carrel el servei. La primera té a
veure amb la mobilitat, i es tra-
dueix en més i millor oferta. La
segona fixa l'atenció en la
millora dels sistemes d'informa-
ció als usuaris i la tercera
amplia els canals de comunica-
ció i l'atenció als clients.

Mobilitat Sostenible 42 /  estiu 20074

ACTUALITAT

Rodalies Renfe es posa les piles

Millora l’oferta, 
la informació i 
l’atenció als usuaris

La capacitat està millorant gràcies a l'adquisició de nou material mòbil

Les incidències que 
s'han produït al servei de
Rodalies Renfe durant els
darrers mesos han causat

un greu perjudici als 
usuaris de la xarxa i a la

imatge pública de la 
companyia, que ha perdut

una bona part de la seva
credibilitat i fiabilitat. 

L'execució de les obres
que permetran l'entrada a

Barcelona dels trens 
de gran velocitat, 

l'obsolescència d'alguns
trams de la infraestructura

per on circulen els trens
de rodalies –que gestiona

Adif–, el desequilibri 
existent entre l'oferta i la

demanda en hores punta i
la manca de canals

d’informació centralitzats
amb els trens, han condi-

cionat constantment la
qualitat del servei 
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Creiem que totes les mesures
planificades permeten corregir
la situació actual i avançar amb
seguretat cap el futur. Estem
segurs que el nostre compromís
amb la societat i amb els usuaris
és realista i, alhora, ambiciós.

Més oferta
Durant el primer semestre

del 2007 s'ha incrementat la
capacitat en hora punta de les
principals línies de la xarxa.
Actualment, el 93 % dels trens
que circulen per la línia C2, el
80 % dels que ho fan per la C1
i el 67 % dels que passen per la
C4 en aquesta franja horària
porten dos combois. De mane-
ra global de tota la xarxa de
rodalies, aquest mes de juliol
circularan “doblats” prop del
75 % dels trens, el mes de
setembre el 80 % i a finals
d'any el 100 %. 

Aquesta situació contrasta
amb la realitat de fa mig any,
quan només circulaven combois
dobles en el 48 % dels trens. A
més d'aquestes accions també
s'ha incrementat notablement
el parc de trens. Hem passat
dels 160 que teníem el mes de
novembre del 2006 als 174
actuals, i acabarem l'any amb
196 trens. La major part dels
nous trens, 26, són del nou
model Civia, que avança en
qualitat tecnològica i comoditat
als anteriors. 

La millora de l'oferta tam-
bé es reflectirà durant els pro-
pers mesos en la racionalització
de les freqüències de pas dels
trens. De cara a l'any 2008
també volem canviar el concep-
te que es té actualment de l'ho-
rari, més basat en la capacitat
que en la freqüència, i acostar-
nos al concepte horari del
metro, on l'usuari sap que cada

certs minuts passa un tren i no
ha d'interioritzar ni preocupar-
se per cap rigidesa horària.
Aquest canvi de concepte com-
porta l'activació d'altres mesu-
res complementàries que afec-
ten a la marxa i les aturades dels
combois, a la reestructuració de
la malla dels diferents serveis, i
a la especialització del material
i el personal per línies. Així
mateix, amb l'arribada de 
l'AVE pel sud s'alliberaran
nous solcs de pas (espai entre la
circulació de dos trens) en la
línia C2 i en el túnel del Pas-
seig de Gràcia, fet que possibi-
litarà incrementar l’oferta i el
nombre de serveis d'aquesta
línia.

Per assumir els nous reptes
de l'oferta amb uns marges de
fiabilitat elevats hem creat un
equip d'assistència tècnica for-
mat per 55 tècnics repartits
estratègicament per 18 esta-
cions, que s'encarrega de donar
una resposta ràpida en cas d'in-
cidència o avaria i de revisar
diàriament els pantògrafs dels
trens. També hem apostat per
incrementar amb 80 nous efec-
tius la plantilla de maquinistes,
38 dels quals ja s'han incorpo-
rat, i la resta ho farà progressi-
vament des d'ara fins a finals
d'any. Així mateix s'està
reforçant el manteniment en
tallers de tot el material mòbil

cercant aliances avantatjoses
amb els constructors.

Més informació
Una de les queixes més fre-

qüents dels usuaris del servei de
rodalies ha sigut la manca d'in-
formació. Per solucionar aquest
dèficit històric, s'ha activat un
ampli dispositiu a fi i efecte que
l'usuari pugui rebre informació
puntual sobre l'estat de la xarxa
o sobre qualsevol incidència
abans d'emprendre el viatge –a
casa i a l'estació– i a bord del
tren. A partir d'ara, la informa-
ció transmesa per les emissores
de ràdio, via TransMet i d'al-
tres, s'actualitzarà cada 10
minuts en comptes dels 15
actuals, i la pàgina web de
Rodalies Renfe cada 15 minuts
en cas d'incidències.

A les estacions també han
entrat en funcionament recent-
ment dos nous sistemes d'infor-
mació que alerten l'usuari, en
temps real i abans d'adquirir el
seu títol de transport, sobre
qualsevol eventualitat. 

El primer –uns banners
dinàmics– s'ha instal·lat a les
pantalles de les taquilles i el
segon als displays de les màqui-
nes automàtiques de venda de
bitllets. A partir del proper mes
d'agost, també millorarà consi-
derablement la fiabilitat del sis-
tema de megafonia centralitza-
da que connecta les estacions
amb el centre d'informació de
rodalies, que també ha reforçat
el seu personal. S'ha invertit
prop de mig milió d'euros en la
posada al dia d'aquest servei, i
prop de tres en la contractació
d'un nou sistema de megafonia
automatitzada per a totes les
estacions de la xarxa que
entrarà en funcionament
durant el primer semestre del
2008. Aquest nou sistema per-
metrà anunciar el pas dels trens
automàticament, per megafonia
i mitjançant uns teleindicadors
(en les principals estacions)
que, com fan els del metro,

Mobilitat Sostenible 42 /  estiu 20075

● Rodalies de Renfe ha
posat els mitjans a
l’abast per evitar que 
es tornin a produir les
situacions de desaten-
ció del servei que han 
provocat la reacció
unànime de la societat
catalana

Properament,
es milloraran 
els sistemes 

d'informació a trens i
estacions
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informaran sobre els minuts
que resten per a l'arribada del
proper tren. 

A bord dels trens, està en
període d'implantació i proves
un nou sistema que informa en
temps real sobre qualsevol
incidència que es produeixi. El
sistema connecta directament
el centre de control amb la
megafonia interna i els displays
dels trens. De moment, ja fun-
ciona en el 60 % dels trens i
serà operatiu en tot el parc a
finals d'any. Per implementar el
sistema ha calgut una inversió
de 2,2 milions d'euros. Com a
complement a totes aquestes
accions, també s'ha creat un
call center des d'on es distri-
bueix informació, via telèfon
mòbil, a tot el personal de la
unitat d'assistència al viatger
perquè, en cas de necessitat,
aquest pugui atendre correcta-
ment qualsevol demanda infor-
mativa del passatge. La millora
dels sistemes d'informació es
completa amb una altra inver-
sió important, la construcció
del nou centre de control cen-
tralitzat del Clot, on s'hi inver-
tirà un milió d'euros.

A les estacions de Sants i
Passeig de Gràcia –gestionades
per Adif– s'adoptaran mesures
per especialitzar la informació
acústica i visual del servei mit-
jançant la connexió amb el sis-
tema d’informació centralitzat
de Rodalies. També s'ins-
tal·laran equips d’àudio autò-
noms a les andanes que com-
plementaran la megafonia
general de l’estació. Aquests
equips s'utilitzaran en situa-
cions especials per informar, de
manera focalitzada i personalit-
zada, sobre qualsevol incidència
que es pugui produir. 

Més atenció al client
La millora integral del ser-

vei de rodalies també passa per
optimitzar l'atenció que es
presta als seus clients. Hores
d'ara estem treballant en diver-

sos fronts. Un dels més impor-
tants és la creació d'una xarxa
d'oficines comercials distribuï-
des per les sis línies que Roda-
lies Renfe té a Catalunya. Les
oficines s'ubicaran a les esta-
cions més importants. Per
reforçar el personal actual,
s’han contractat 85 nous agents
fixos, especialment formats per
atendre totes les necessitats dels
usuaris. 

També tenim bastant
avançada l'obertura d'una ofici-
na virtual que agruparà tots els
serveis comercials adreçats als
clients en el web de Renfe
Operadora. L'objectiu és agili-
tar tots els tràmits, queixes i
suggeriments que els clients
puguin plantejar i ampliar els
canals de comunicació mit-
jançant el correu electrònic.

El compromís amb els
clients també ens ha portat a
incorporar durant les darreres
setmanes un nou element, la
Devolució Xpress. Amb aquest
sistema de compensació, tots
els usuaris que es vegin afectats
per retards superiors a quinze
minuts rebran un bitllet gratuït
(de Renfe o integrat), utilitza-
ble en el mateix trajecte que
l'original, que es podrà fer ser-
vir durant els 30 dies següents.

Fins ara es compensaven els
retards de 60 minuts amb la
meitat de l'import del bitllet i
els de 90 minuts amb l'import
íntegre. Els criteris horaris de
compensació, com es pot apre-
ciar, s'han retallat considerable-
ment a favor del client.

La Devolució Xpress és una
atenció comercial que només
s'aplicarà en el nucli de rodalies
de Barcelona. Aquesta nova
mesura facilita una compensació
immediata, amb una tramitació
ràpida i senzilla, que es pot rea-
litzar directament a les taquilles
de l'estació o en qualsevol ofici-
na comercial de la companyia.
També es pot sol·licitar per
correu postal o per correu
electrònic. Som conscients que
la Devolució Xpress no supleix
les necessitats de transport dels
ciutadans ni compensa sufi-
cientment els perjudicis causats;
però volem, si més no, que l'u-
suari rebi una compensació per
la deficiència del servei i que
aquest gest sigui una prova del
nostre compromís per oferir un
servei de qualitat.

El futur que s’acosta
Totes aquestes mesures

aporten millores a curt termini,
però en caldran d'altres per
continuar avançant, com ara
l'increment dels solcs per a
rodalies conforme es vagi tras-
lladant tràfic de llarga distancia
a la infraestructura d’alta veloci-
tat o la instal·lació del sistema
Ermts per incrementar la capa-
citat de tràfic dels túnels de
plaça de Catalunya i passeig de
Gràcia. L'embranzida definitiva
però, l'ha d'aportar el Pla de
Rodalies que actualment està
elaborant el Ministeri de
Foment i que permetrà afrontar
el futur amb uns marges sufi-
cients per donar resposta, en
quantitat i qualitat, a la deman-
da creixent dels propers anys. ●

MMiigguueell  ÁÁnnggeell  RReemmaacchhaa  
Director de Rodalies Metropolitanes
de Barcelona
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El nucli de Rodalies Barcelona Ès l’únic de
Renfe que compta amb la Devolució Xpress

● Una oficina virtual
centralitzarà els serveis
comercials en el web
de Renfe i agilitarà 
els tràmits i gestions
administratius i la 
resolució de les
queixes i dels
suggeriments 
presentats pels usuaris

APTP_2577  6/8/07  12:58  Página 6



Molts de nosaltres
hem seguit amb
interès l’evolu-
ció de la cam-

panya electoral a les municipals
2007, especialment a la ciutat
de Barcelona, ja que és la capi-
tal catalana qui marca la
tendència a seguir a la resta de
municipis. En els darrers temps
s’ha estat parlant força d’auto-
busos  –l’autobús, l’oblidat de
molts polítics–  en part per la
pressió que des d’entitats com
la PTP es fa a favor d’aquest
sistema de transport, el més
senzill de tots i per tant el de
més aplicació, i en part també
per les demandes de transport,
insatisfetes des de fa molts
anys.

Aquesta ha estat la primera
campanya electoral en què hem
sentit parlar els polítics d’auto-
busos. Molt bé. Un primer
resultat pràctic. Ara bé, els

resultats dels acords de govern,
començant pels de Barcelona,
són, en línies generals, franca-
ment decebedors. La PTP
havia demanat a través d’un
comunicat la inclusió de
(almenys) quatre demandes
mínimes sobre mobilitat soste-
nible en els acords de govern.

Se n’hagués pogut posar
més de punts, en la relació per
exemple alguns tan senzills com
demanar el compliment de
l’ordenança de circulació pel
que fa a les motos, perquè
l’incompliment actual és cla-
morós. Les polítiques en favor
de la motocicleta, moltes vega-
des per sobre del transport
públic, han donat mals resultats
pel moment, amb un fort incre-
ment de la sinistralitat viària i
una pèrdua considerable
d’espais per al vianant. Cal
regular l’ús de la moto perquè
no entorpeixi altres formes de

mobilitat molt més sostenibles,
com són els vianants o els auto-
busos. Per analitzar el paper
reservat a l’autobús en el debat
polític hem pres el Pacte de
Govern que han subscrit PSC i
ICV-EUiA a Barcelona. 

La primera conclusió és
que el pacte diu molt poc sobre
dos punts sobre un total de gai-
rebé setanta que conformen
l’acord de govern. La segona és
que no recull el pacte estratègic
de l’autobús que la PTP havia
demanat. Com tampoc no
recull, tercera conclusió, la
unió dels dos tramvies per la
Diagonal; tot limitant-se a par-
lar d’una connexió Trambaix –
Trambesòs repetint el que el
PDI deia fa uns anys. Per tant,
cap novetat. I per a mi –quarta
conclusió– el que és més greu:
ni una ratlla de la necessitat
d’un pla per descontaminar
l’atmosfera de Barcelona.

Aquesta contaminació que en
un 90 % s’origina en el trànsit
està matant de manera prema-
tura unes 3.000 persones a
l’àrea de Barcelona. Això ho diu
l’OMS, el govern espanyol i
recents estudis de salut pública
de la ciutat. Per això un es que-
da de pedra quan el nou govern
no hi fa esment com a proble-
ma. Ni una línia. Això sí, en
l’acord de govern trobem un
apartat dedicat a la contamina-
ció lumínica, la que no mata. 

Cal que el govern de Barce-
lona es posi les piles, perquè si
no afrontem d’una vegada els
greus problemes del trànsit pri-
vat, que origina tantes afecta-
cions a la salut i a altres formes
de mobilitat, l’únic que aconse-
guirem és que cada cop més
gent se senti allunyada de les
institucions i busqui alternati-
ves fora d’elles. ●
PPeerree  FFiissttrreellll  SSaallaatt
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Les demandes de la PTP 
1. Construcció del tramvia al llarg de la Diagonal, entre les places de

Francesc Macià i de Glòries. Aquesta és avui l’operació de mobili-
tat que més pot ajudar, per cada euro invertit, a dotar la ciutat
d’un altre model de mobilitat més sostenible.

2. Extensió de les àrees verdes als barris que ho han sol·licitat, per-
què aquesta regulació de l’aparcament en superfície s’ha demos-
trat com dissuasiva per desplaçar-se en cotxe a la ciutat.

3. Aprovació i execució posterior d’un Pla Estratègic de l’Autobús de
Barcelona perquè s’ha de posar fi a l’actual situació en la qual els
autobusos naufraguen en el caos del trànsit de la ciutat. La gran
inversió que la ciutat fa en autobusos només té sentit si protegim
la seva circulació i s’estableix una jerarquia de xarxa, perquè dei-
xin de ser els autobusos més lents d’Espanya. Moltes ciutats han
demostrat que és possible que l’autobús sigui un transport més
eficient i Barcelona també ha de ser capaç de fer-ho.

4. Aprovació del Pla de descontaminació atmosfèrica de Barcelona
que té en el trànsit el principal responsable de les emissions con-
taminants d’òxid de nitrogen, NOx, i partícules en suspensió, PM-
10. Ens hi va la salut de la ciutadania.

Què diu el Pacte de Govern 
entre PSC i ICV-EUiA ?
3.5.3. Estendrem la pacificació del trànsit. Continuarem implantant
l’Àrea Verda i augmentarem la xarxa d’aparcaments subterranis.
Estendrem la zona 30 a tots els carrers, excloent-hi les vies bàsiques pre-
ferents i les de prioritat per als vianants, i restringirem el trànsit als
nuclis antics dels districtes. Potenciarem l’ús de les bicicletes (sistema
bicing) com a transport habituals tot garantint la convivència amb els
vianants i el conjunt d’usuaris de la via pública.
3.5.5. Treballarem per a la millora i modernització del transport públic
a la ciutat, amb la construcció de noves estacions i més kilòmetres de
metro, incrementant la freqüència de pas, impulsant l’obertura del
metro tota la nit durant el cap de setmana i ampliant mitja hora
l’horari entre setmana. Millorarem i ampliarem la qualitat del servei i
de la flota d’autobusos—amb més eficiència energètica-, millorant-ne la
freqüència, i els intercanviadors. Concretarem l’ampliació de la xarxa
de tramvia i en particular la connexió Trambaix-Trambesòs. Potencia-
rem la millora del taxi per donar serveis a persones amb mobilitat
reduïda, així com també potenciarem la renovació de la flota de taxis
amb vehicles eficients ambientalment i energèticament. 

Ressons de la campanya electoral

El transport i la política 

ACTUALITAT

APTP_2577  6/8/07  12:58  Página 7



Perquè aquest repte
sigui possible, l’em-
presa que gestiona
aquest servei, Mohn,

SL, ha reordenat i reforçat les
sis línies de la xarxa nocturna al
Baix Llobregat posant cada nit
al servei 46 autobusos. Aquesta
actuació ha permès les següents
millores:

• Reducció de l’interval de
pas a 20 minuts a totes les línies
durant les 365 nits de l’any.
Això representa un increment
del servei del 50 % a les línies
N12, N13 i N15 i del 200 % a
les N14, N16 i N17. Així
mateix, s’han cobert determi-
nats buits amb les primeres i
darreres sortides entre els ser-
veis diürns i nocturns.

• Realització de sortides
suplementàries els dissabtes
abans de finalitzar el servei a les
línies N13 i N14.

• Perllongament de la línia
N16 fins el barri de Bellamar
passant pels barris del Poal i
passeig Marítim de Castellde-
fels, així com millora de la
cobertura als barris de Vistale-
gre i Centre amb la N14, per-
metent la supressió del servei
local nocturn durant la tempo-
rada d’estiu “BusNit Jove”.

• Recorregut més directe
per a la línia N16 entre Castell-
defels i Viladecans i millora de
la cobertura territorial a Gavà i
Viladecans amb la N14.

• Coordinació horària per
corredors, per tal que hi hagi
un autobús cap a determinades

destinacions cada 10 minuts
(centre de l’Hospitalet amb les
N13 i N15, el Prat amb les
N16 i N17, Viladecans, Gavà i
Castelldefels amb les N14 i
N16, Cornellà Centre i Sant
Boi (ctra. C-245) amb les N13 i
N14, barri de Torreblanca de
Sant Joan Despí amb les N12 i
N15 i el Pont/Centre d’Esplu-
gues amb les N12 i N14)

Aquestes millores han estat
ràpidament acollides pels usua-
ris. Així, en nombre de viatgers
per setmana, s’han passat dels
17.000 abans de la millora als
gairebé 30.000 de la segona set-
mana de juny. Per dies, els dis-
sabtes són el dia de la setmana
amb un major nombre d’usua-

ris, que ha passat dels 3.000 als
5.800. Les línies que han tingut
un major increment en el nom-
bre de viatgers corresponen a
les que han incrementat en un
major grau l’oferta, les N14,
N16 i N17, destacant-se espe-
cialment la línia de l’Aeroport.
(Veure gràfic 1).

La història d’un èxit
El servei Nitbus neix l’any

1990, quan l’EMT va convocar
dos concursos per a la gestió de
la xarxa d’autobusos nocturns al
seu àmbit. Fins aquell moment,
els serveis nocturns en superfí-
cie eren explotats per Trans-
ports de Barcelona (TB) i molts
provenien de la transformació
de línies de tramvies que havien
funcionat en servei permanent.
En aquelles dates, les quatre
línies de Metro oferien un ser-
vei molt limitat, només fins a
les 23 h excepte els divendres i
dissabtes, que es perllongava
fins a la una de la matinada.

Com a resultat de les licita-
cions, van resultar adjudicatà-
ries les empreses Tubsal –avui
Tusgsal-, per a les línies entre
Barcelona ciutat i el Barcelonès
Nord; i Mohn, SL per a les tres
línies cap al Baix Llobregat:
LN-1 (Sant Feliu), LN-2 (Sant
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● Si hi ha oferta de
transport públic, la
demanda existeix... així,
el nou servei de Nitbús
ha passat dels 17.000
usuaris setmanals als
30.000, duplicant el
nombre de viatgers que
l’utilitzaven en dissabte

L'ampliació del servei ha estat possible grà-
cies a 26 nous autobusos. Foto: Paco Feria

De Barcelona al Baix Llobregat, cada 20 minuts

Millora històrica 
del Nitbus

Just abans de Sant Jordi, el servei nocturn de transport de viatgers per carretera al Baix
Llobregat, sota la tutela de l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), va reduir l’interval
de pas a totes les seves línies de manera similar a com es va fer al Barcelonès Nord
durant la tardor del 2006. Aquestes millores unifiquen tota la xarxa de Nitbus de l’EMT
amb un interval de pas de 20 minuts a totes les línies i tots els dies de l’any, un fet històric

ACTUALITAT
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Boi) i LN-3 (Castelldefels).
Totes les línies tenien com

a origen comú la plaça Catalun-
ya de Barcelona, convertint-se
en el primer hub d’autobusos de
Catalunya. Les sortides eren
cada hora fins a les 2,30 h. El
preu del bitllet quedà fixat en
100 pessetes. Més endavant es
va permetre el transbordament
entre les línies Nitbus, un fet
especialment significatiu tenint
en compte l’absència de tarifi-
cació integrada del moment i el
fet de comptar amb dos opera-
dors. Com a fet anecdòtic, van
restar al marge d’aquesta inte-
gració dues línies nocturnes
gestionades per TB: la EN
(Barcelona-Aeroport) i el servei
nocturn de la línia CO (Barce-
lona-Cornellà).

Des de llavors, l’evolució
del servei ha tingut les següents
fites:

• 1992 Canvi de nomencla-
tura de les línies LN-1, LN-2 i
LN-3, passant a denominar-se
N12, N13 i N14 respectiva-
ment. (vegeu contraportada)

• 1998. Reestructuració de
la xarxa al voltant de la nova
línia N15 (Barcelona – Sant
Joan Despí) per l’Hospitalet
Centre i Cornellà, que allibera
la línia N12 del pas per Sant
Joan Despí i que funciona amb
un interval de 30 minuts.
S’amplia l’horari del servei fins
aproximadament les 4 de la
matinada, reduint el forat entre
les darreres sortides del bus i
l’inici del servei de Metro. Poc
després la N12 redueix l’inter-
val de pas de 60 a 30 minuts.

• 2001. Culminació de la
integració tarifària amb tots els
títols de transport, més enllà de
la T-Mes i T-Dia integrades el
1999. Des d’aleshores es poden
utilitzar línies no adscrites ini-
cialment al Nitbus.

• 2005. Segona reestructu-
ració de la xarxa, aquesta vega-
da al voltant del Prat de Llo-
bregat. Durant el mes de maig
es posa en marxa la línia N16

(Barcelona – Castelldefels) pel
Prat de Llobregat, de manera
que es resol la comunicació
d’aquest amb l’àmbit els muni-
cipis veïns del Delta fins i tot
amb millors condicions que
durant la resta del dia. El nou
servei es coordina amb el N14
preexistent per oferir uns inter-
vals de pas de 30 minuts a les

connexions de Castelldefels,
Gavà i Viladecans amb la Gran
Via de l’Hospitalet i Barcelona. 

El mes de setembre es crea
la nova línia N17 (Barcelona Pl.
de Catalunya – Aeroport) pel
Prat de Llobregat. La seva
coordinació amb la N16 per-
met oferir un interval de pas de
30 minuts en la comunicació

entre el Prat de Llobregat i
Barcelona. Aquesta línia substi-
tueix la 106 de TMB, que amb
un sol autobús oferia un inter-
val de 80 minuts. Actualment
s’ofereix més servei amb tarifa-
ció integrada a l’Aeroport de
nit que de dia. ●

JJoosseepp  AAnnttoonnii  MMoorreennoo  ii  GGuuaallllaarr
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Després de les darreres millores, les línies N14, N16 i N17 han dupli-
cat el passatge en només dos mesos

Gràfic 1

El creixement de les línies del Nitbus de l’EMT a l’àmbit del Baix Llo-
bregat ha estat constant

Gràfic 2
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El REVA (Revolutio-
nary Electric Vehi-
cle Alternative) és
un cotxe fabricat a

l’Índia i que va sortir al mercat
l’any 2001, aconseguint des de
llavors molts reconeixements a
nivell internacional com el Pre-
mi de Mobilitat Sostenible de
Montecarlo, el Premi al Cotxe
Més Ètnic en el Regne Unit i
el Premi Thomas Alva Edison
a la Innovació. És una opció de
mobilitat sostenible i 100 %
respectuosa amb el medi
ambient. Reflecteix un nou
concepte de mobilitat.

És un cotxe totalment eco-
elèctric que utilitza l’electrici-
tat com a única font d’alimen-
tació, per aquest fet, no té tub
d’escapament ni dipòsit de
gasolina, no generant així emis-
sions de CO2. Inclou unes
bateries, totalment reciclables,
que es carreguen connectant
l’endoll del cotxe a la xarxa
elèctrica. Només necessita un
endoll comú de 220 V / 15 A,
igual que un telèfon mòbil,
aconseguint que les bateries es
carreguin en un 80 % en sols
2,5 hores.

Un cotxe que no contamina, 
és silenciós i net

Gràcies a la seva tecnologia
i al fet que no incorpora un
motor de combustió, el REVA
és, a més, un vehicle 100 %
silenciós prevenint així els pro-
blemes de contaminació acústi-
ca de les ciutats.

Pensat específicament per a
la seva conducció en ciutat, el
cotxe ecoelèctric REVA pre-
senta una velocitat màxima de
70 km/h i una autonomia fins a
80 km, cobrint així les necessi-
tats de mobilitat urbana. A més
s’ha fabricat de manera que
faciliti una conducció pràctica i
adequada a la ciutat. En aquest
sentit és un vehicle compacte,
automàtic, és a dir, sense mar-
xes ni embragatge, fàcil de
maniobrar i aparcar. És un
quadricicle que ha superat els
complets tests de seguretat

aplicats, fins i tot sota severes
condicions, aconseguint tots els
estàndards de qualitat interna-
cionals requerits per la seva
categoria i essent aquests apro-
vats i homologats per la Unió
Europea.

L’ús i el manteniment del
vehicle és, a més, molt econò-
mic. La càrrega de la bateria al
100 %, amb què es cobreix un
dia de desplaçaments, té un
cost de sols 1 euro. A més no té
pràcticament costos de mante-
niment ja que incorpora
poques peces mòbils que

puguin patir desgast o deterio-
rament. Com que conté menys
peces i elements mecànics que
un vehicle tradicional alimentat
per gasolina o dièsel, el seu
manteniment és un 50 % més
econòmic. 

El REVA, a més, també
facilita la conducció i l’aparca-
ment a la ciutat d’una manera
molt econòmica i segura. 

Tecnologia puntera
Tècnicament està format

per un motor AC d’inducció de
tres fases amb una potència
màxima de 13 kW i un par
motor màxim de 52 Nm. El
motor pot girar fins a una velo-
citat màxima de 8.000 rpm. Les
bateries que inclou són vuit de
6 V de plom àcid, unides en
sèrie, donant una tensió nomi-
nal de 48 V. 

Així mateix, incorpora un
carregador a bord que conver-
teix el corrent altern de la xarxa
en corrent continu, per així
carregar el conjunt de les bate-
ries. Un cop carregades les
bateries, el carregador s’apaga
automàticament. El cotxe
REVA té, a més, un controla-
dor electrònic del motor que
permet regular el flux d’energia
que es transfereix des del con-
junt de bateries fins al motor i
que depèn de la pressió que
s’exerceix sobre el pedal d’acce-
leració.

El “cervell” del cotxe és el
Sistema de Gestió d’Energia
(Energy Management System,

Mobilitat Sostenible 42 /  estiu 200710

MEDI AMBIENT

El REVA utilitza una única font d’alimentació

El primer cotxe 
ecoelèctric a Espanya

El REVA, primer cotxe 100 % elèctric

Conduir un cotxe elèctric a Espanya és ja una possibilitat
real. A partir d’ara ja es pot adquirir un cotxe REVA, el 
primer íntegrament elèctric que s’introdueix al mercat
espanyol de la mà de l’empresa Emovement Iberia, SL,
empresa establerta a Sabadell i que té la distribució en
exclusiva de la marca per a tot Espanya
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EMS) que monitoritza i con-
trola totes les funcions bàsi-
ques. L’EMS és un sistema
computeritzat que optimitza el
procés de càrrega i transferèn-
cia d’energia de les bateries
per maximitzar l’autonomia de
recorregut i millorar-ne el
rendiment. El sistema controla
l’estat de càrrega de les bate-
ries i mostra al conductor
informació sobre el nivell
d’energia restant. A més conté

un registre electrònic del fun-
cionament del vehicle, cosa
que permet al personal tècnic i
de manteniment realitzar un
diagnòstic complet del funcio-
nament del vehicle.

El cotxe elèctric REVA es
va introduir internacionalment
l’any 2001 i és un vehicle ja
consolidat en països com el
Regne Unit, Itàlia, Grècia,
Malta, Xipre, Sri Lanka i
Índia. Per la seva banda, països
com Israel, Alemanya, Suïssa,
Àustria, Romania, Irlanda,
Noruega, Japó, Estats Units i
Austràlia estan treballant en la
introducció del vehicle en els
seus mercats. ●

RReeddaacccciióó
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Imagineu com seria l’enterra-
ment d’un cotxe? Però no
un cotxe qualsevol... un cot-
xe amb motor elèctric, silen-

ciós, ràpid, no contaminant i en
perfecte estat.

Així comença la pel·lícula de
Chris Paine, Who killed the elec-
tric car, guardonada amb un dels
premis del Festival Internacional
de Cinema de Medi Ambient
(FICMA) d’enguany.

Als volts de 1990, any en
què es van enregistrar els més
alts nivells de contaminació
atmosfèrica i de malalties respi-
ratòries i cardiovasculars a
Califòrnia), l’empresa General
Motors (GM) va llençar al mer-
cat un nou producte: l’EV1. Un
cotxe de motor elèctric, de
grans prestacions i amb un preu
competitiu respecte els utilitaris
tradicionals. Malgrat l’èxit tec-
nològic i la demanda del mercat
(llistes d’espera de 4.000 perso-
nes), en 6 anys aquests vehicles
van desaparèixer de les carrete-
res californianes. Els van retirar,
un a un, per portar-los al desba-
llestament

Al documental es presenten
els principals “sospitosos”
d’aquesta desaparició, deixant de
manifest l’enorme poder que els
actors econòmics, governamen-
tals, científics i socials poden
tenir en l’avenç cap a una mobili-
tat més sostenible.

D’una banda, els mateixos
consumidors, influenciats per
constants impactes publicitaris,
manifestaven dubtes respecte
l’autonomia dels vehicles elèc-
trics o por per la manca de segu-
retat.

Les companyies petrolieres,

sens dubte, també van esdevenir
un lobbie de pressió contra qui
podria ser una gran enemiga:
l’energia elèctrica. Així mateix,
les empreses automobilístiques
veien en aquest nou model, un
fort competidor per al motor de
combustió, la pedra angular de la
seva economia.

Una altra de les mans invisi-
bles en aquesta operació va ser
el govern, ja que les legislacions

sobre qualitat de l’aire (molt més
restrictives a Califòrnia que a la
resta dels Estats Units) van ser
modificades per l’administració
Bush. Aquesta iniciativa va tenir
el suport d’un grup de la comu-
nitat científica, que veia en la tec-
nologia de l’hidrogen (molt
menys desenvolupada i amb un
elevat cost de producció) la sal-
vació als problemes de contami-
nació atmosfèrica. No obstant
això, una altra part del món cien-
tífic afirmava que aquesta no era
més que una estratègia per enda-
rrerir l’aplicació de les tecnolo-
gies renovables.

Qui va matar el cotxe elèctric?
barreja subtilment ironia, crítica i
reflexió per mostrar aquest epi-
sodi paradoxal en el suposat
camí cap a la sostenibilitat. Ja ho
diuen, de vegades la realitat,
supera la ficció... ●
Més informació a:
/www.whokilledtheelectriccar.com/ 

Vanessa Bastida

L’escàndol de 
National City Lines

Amb aquest nom es coneix un dels escàndols més greus de la
història del transport públic dels Estats Units. Entre 1936 i

1950, un holding format per les empreses GM, Firestone, Stan-
dard Oil de Califòrnia i Phillips Petroleum, anomenat National
City Lines, va adquirir més de cent xarxes tramviaires d’Estats
Units amb l’objectiu de fer-les desaparèixer. L’estratègia consis-
tia en causar el deteriorament del servei i una intensa campanya
publicitària per a la venda de cotxes GM. Tot plegat, va culminar
amb la substitució d’importants tramvies com el de Nova York,
Philadelphia, Detroit o Los Ángeles per autobusos, òbviament
GM. L’any 1948 l’escàndol va arribar a la Cort Suprema dels
Estats Units per una pràctica de doble monopoli. Però el jutge
tant sols va multar GM amb 5.000 dòlars i a cada executiu amb
un miserable dòlar. ●

● Utilitza l’electricitat
com a única font 
d’alimentació, no té tub
d’escapament ni 
dipòsit de gasolina 
no generant emissions
de CO2; les bateries
són  reciclables, 
i es carreguen 
connectant l’endoll 
del cotxe a la 
xarxa elèctrica

Qui va matar 
el cotxe elèctric? 
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Los polígonos indus-
triales y empresaria-
les, o grandes centros
de actividad, son

ámbitos con una elevada con-
centración de empleo, genera-
dores de multitud de desplaza-
mientos recurrentes que, en
general, causan fuertes impac-
tos, ya que se realizan en poco
tiempo y espacio. Los impactos
de este esquema de movilidad
son tanto medioambientales
(contaminación atmosférica y
acústica, cambio climático,
etc.), como relacionados con la
siniestralidad vial in itinere y
con la subsiguiente reducción
de la productividad: absentismo
laboral, impuntualidad, aumen-
to del estrés, etc. A la lista hay
que añadir las crecientes pérdi-
das de tiempo de los trabajado-

res en sus desplazamientos y los
importantes costes económicos
que la congestión produce, tan-
to a escala de las empresas
como del conjunto de la socie-
dad.

Enfrentarse a ese problema,
que se extiende por todas par-
tes, es un reto actual de los paí-
ses desarrollados. Las adminis-
traciones públicas tienen la
obligación de liderar este desa-
fío y por ello dictan normas,
como por ejemplo el Plan
Nacional de Asignación de
Emisiones, que se refiere a la
necesidad de introducir cambios
en el sector del transporte para
poder disminuir las emisiones
de gases del efecto invernadero;
el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras de Transporte
(PEIT), que declara que la ges-

tión de la movilidad es una for-
ma para alcanzar escenarios de
mayor sostenibilidad; y particu-
larmente, la Estrategia de Aho-
rro y Eficiencia Energética en
España (2004-2012), que pro-
pone, como uno de sus objeti-
vos centrales, la realización de
planes de movilidad de empre-
sa.

Llegados a este punto, la
pregunta “¿Para qué los planes
de movilidad de empresa?” tie-
ne como respuesta: “Para ges-
tionar los desplazamientos de
personas y mercancías con el
objetivo de disminuir todos los
efectos indeseables apuntados
hasta aquí y que se desarrollan a
continuación.”

La gestión de la movilidad
puede hacer posible que los des-
plazamientos en vehículo priva-
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La accesibilidad a polígonos industriales y centros 

¿Para qué sirven 
los planes de movilidad e

Imagen
aèrea del
polígono de
la Zona
Franca en
Barcelona,
la futura
Línea 9 del
metro
mejorará
la accesibi-
lidad al
recinto

Los polígonos industriales
proliferaron  como 

respuesta a la necesidad
de agrupar en un mismo

espacio la actividad 
industrial que se había

desarrollado en llas 
ciudades, especialmente

en Barcelona y su entorno
metropolitano. En el siglo

XXI, la versión de los 
polígonos industriales son
los centros empresariales

y de negocios que acogen,
fundamentalmente, a

empresas de servicios que
huyen de los núcleos urba-

nos ante la escalada de
precios del suelo y de los

alquileres. En uno y otro
caso, existe un déficit en

infraestructuras de 
transporte público que

“obliga” a una movilidad
basada en  el vehículo pri-

vado. Los planes de 
movilidad en las empresas

deben ser el primer 
eslabón para un cambio

radical en la movilidad
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do utilizado en solitario, ahora
claramente dominantes, dejen
de ser mayoría, y que, por el
contrario, se potencie el uso del
coche con acompañante (Car-
pooling o car-pool), para que jun-
to con los otros modos de trans-
porte colectivo, el peatonal y el
uso de la bicicleta, vayan
aumentando sus cuotas de parti-
cipación y ayuden a arrinconar
los antiguos hábitos. Es decir,
estamos poniendo los cimientos
de la gestión de un nuevo para-
digma que se llama movilidad
sostenible y segura. Con este
nuevo modelo se ahorra ener-
gía, se contamina menos, local y
globalmente, se reduce la
siniestralidad vial, se mejora la
salud de las personas, y se aho-
rran gastos para todos y cada
uno: personas, empresas y país.

Costes del actual modelo 
Los costes directos que

soportan los trabajadores y
empresas operadoras y/o con-
cesionarias, que comprenden
los del propio funcionamiento
del vehículo (consumos, mante-
nimiento, tasas, seguros, sala-
rios si es un transporte público,
etc.), son claramente favorables
al transporte público por viaje-
ro/km; mientras el coche tiene
un coste de 0,52 euros/km, en
el caso del transporte colectivo
es sólo de 0,10 euros/km
(ATM, 1998, actualizado con
IPC’S a 2006).

En el caso de los costes

externos, de cuantificación más
difícil, el estudio más importan-
te hasta la fecha publicado es el
realizado por INFRAS y la
Universidad de Karlsruhe para
la UIC, en el que se hace una
estimación del valor de los cos-

tes externos unitarios, ponde-
rándolos con el número de via-
jeros y las distancias recorridas
en cada modo. La tabla adjunta
contiene los valores unitarios
(Euros/1.000 viajeros/km) de
los costes medios en Europa,
para cada modo de transporte y
su descomposición conceptual.
En el caso de los costes exter-
nos, el uso del transporte públi-
co, autobús y ferrocarril, supo-
ne un gran ahorro en relación
con el coche.

Hay que añadir, además,
que las emisiones del creciente
tráfico rodado deterioran clara-
mente la calidad del aire, espe-
cialmente en las grandes áreas
urbanas, lo cual afecta a la salud
de sus habitantes. Un reciente
informe del Parlamento Euro-
peo (2002) expone que la con-
taminación atmosférica genera-
da por el transporte afecta a las
funciones respiratorias y provo-

ca otro tipo de alteraciones
como cáncer y patologías car-
diovasculares. Según este mis-
mo estudio, las emisiones del
tráfico, principalmente óxidos
de nitrógeno y partículas en
suspensión, suponen anualmen-
te en España unas 16.000
muertes prematuras, entre cua-
tro y cinco veces más que los
accidentes de tráfico.

Consecuencias sociolaborales
Por otra parte, el actual

esquema de transporte tiene
consecuencias sociolaborales,
por su impacto sobre la salud y
la calidad del trabajo de los
propios trabajadores, y en la
productividad de la empresa.
Cada vez más destinamos
mayor tiempo a viajar hasta el
lugar de trabajo y realizamos
distancias más largas en unas
regiones metropolitanas que
cada vez son más extensas. Ello
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ros empresariales es insostenible

 en las empresas?
● El actual modelo 
tiene un impacto 
negativo para todas 
las partes: para la
empresa supone menor
productividad al perder
tiempo en los 
desplazamientos, y
genera estrés en las
personas que sufren
largas colas

Accidentes 30,9 2,4 0,8

Ruido 5,2 1,3 3,9

Contaminación atmosférica 12,7 20,7 6,9

Cambio climático 17,6 8,3 6,2

Naturaleza y paisaje 2,9 0,7 0,6

Sobre el agua 5,2 3,9 3,4

Efectos urbanos 1,6 0,4 1,3

(Euros/1000 viajeros/km) Automóvil Autobús Ferrocarril

TOTAL 76,1 37,7 23,1
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produce congestión circulatoria
y unas pérdidas de tiempo en la
vida de las personas que se
detraen directamente del tiem-
po de descanso. En una área
industrial y empresarial como
la Zona Franca, Puerto y ZAL
de Barcelona, por ejemplo, el
tiempo medio de viaje de acce-
so al trabajo es de 52 minutos
mientras que un tercio de las
personas emplean más de una
hora (SET, 2006, encuesta de
movilidad a los trabajadores del
ámbito).

Según ponen de relieve las
estadísticas de movilidad, los
desplazamientos al trabajo son
cada vez más inseguros. En
estos desplazamientos se pro-
ducen los accidentes denomi-
nados in itinere. Desde el año
1995 al 2004 ha crecido el
número de víctimas de 36.607 a
84.644 (DGT, del Ministerio
del Interior y Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales,
anuarios de accidentes); en
Cataluña entre los años 1996 y
2001, según el Servei Català de
Trànsit, un 45,7 % de los con-
ductores implicados en acci-
dentes con víctimas realizaban
desplazamientos por motivos
laborales. Se conocen estos
accidentes como in itinere. En
el área industrial de la Zona
Franca, Puerto y ZAL de Bar-
celona, que acoge 40.000
empleos directos, las empresas
encuestadas que disponen de

datos de accidentalidad in itine-
re, en las que trabajan 3.300
personas, declararon que en los
últimos cinco años perdieron
4.589 jornadas debido a este
motivo (SET, 2006, encuesta
de movilidad a las empresas).

También directamente
relacionado con el desplaza-
miento al trabajo en coche
debe evidenciarse el estrés y el
cansancio, que se añaden al rit-
mo y a la actividad laboral,

especialmente cuando se circu-
la por vías congestionadas y se
trata de desplazamientos pro-
longados; todo ello acaba gene-
rando absentismo laboral,
impuntualidad en el trabajo y
merma en el rendimiento de  la
jornada de actividad. ●
JJuuaann  RRaammóónn  DDoommíínngguueezz  
PPaauu  NNooyy
Ingenieros
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● Con un nuevo 
modelo de movilidad
sostenible y segura
en el acceso a las
empresas y centros 
de trabajo
ahorramos energía, se
reduce la siniestralidad
vial y se mejora la salud
de las personas

Los polígonos y centros de negocios concen-
tran un gran volumen de vehículos privados

El modelo actual de
movilidad responde a
unas pautas de desplaza-

mientos al trabajo que sin duda
van a ser difíciles de cambiar.
Para avanzar hacia el paradig-
ma social de movilidad sosteni-
ble y segura en los polígonos
industriales y empresariales, es
necesario lograr la participa-
ción de todos los afectados,
desde los trabajadores a las
empresas, junto con sus asocia-
ciones sindicales o empresaria-
les,  así como de todos los otros
agentes que participan en el
modelo de movilidad, empe-
zando, naturalmente, por las
administraciones públicas con
responsabilidad sectorial. 

Unos y otros, personas y
entidades, entienden de lo que
se trata, pero para que les con-
venza y les convenga hay que
combinar voluntades y medios
materiales y económicos que
coadyuven a la consecución del
fin. 

Por ello, los planes de
movilidad de empresas se
deben entender también como
una “mesa” de encuentro de
todas las partes, donde se argu-
menten las motivaciones que
pueden hacer posible un cam-
bio del modelo de movilidad y
se avance en la ejecución de
actuaciones. Así pues, para la
realización del “Plan” es
importante la formación de una
comisión de la que formen par-
te todas las partes implicadas, y
la elección de un coordinador
que puede tener la denomina-
ción de “gestor de la movili-
dad” de empresa o de polígono.
Finalmente, se pueden consti-
tuir grupos de trabajo específi-
cos (peatones, coche comparti-
do, etc.) para el desarrollo de
las actuaciones propuestas por
el Plan.

La fase de elaboración del
diagnóstico va a requerir des-
cribir con detalle el escenario
actual de la movilidad. Este
escenario exige el conocimien-
to detallado de las empresas
radicadas en el ámbito, de sus
puestos de trabajo, de los desa-
rrollos previstos, de las redes
viarias y ferroviarias de acceso y
de los servicios de transporte
público en su oferta y deman-
da, datos con los que se define
el modelo actual de movilidad.

¿Cómo se desplazan?
La caracterización del

modelo actual de movilidad se
inicia con la realización de
encuestas a las empresas y a los
trabajadores, en número sufi-
ciente para proporcionar la fia-
bilidad requerida. Paralelamen-
te, debe obtenerse una matriz
de desplazamientos, distribu-
yendo territorialmente las per-
sonas que acceden diariamente,
mediante, por ejemplo, el
registro de sus códigos posta-
les. 

La encuesta a las empresas
contendrá cuestiones referentes
a la opinión sobre las infraes-
tructuras de acceso existente, y
sobre la accesibilidad en trans-
porte público, a pie, en bici y
en coche. Asimismo, hay que
pedir a los encuestados que
realicen propuestas para mejo-
rar el transporte, y la predispo-
sición a adoptar o fomentar la
ecomovilidad, ya sea con medi-
das financieras o de gestión de
movilidad.

Las encuestas a los trabaja-
dores permiten obtener la dis-
tribución modal de los despla-
zamientos, medir la exclusión
social que significa no disponer
del permiso de conducir, la dis-
tribución y la media del tiempo
de acceso al trabajo y establecer

Las fases de los p
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el coste mensual de los despla-
zamientos. Por otra parte, es
del máximo interés conocer por
qué utilizan el coche y los
inconvenientes que encuentran
en el transporte público exis-
tente, a la vez que se les pre-
gunta por la predisposición y
condiciones para realizar el
cambio hacia un sistema de
movilidad más sostenible y más
seguro. Por ejemplo, a través
de compartir el coche para ir a
trabajar, utilizar el transporte
público, o realizar el desplaza-
miento a pie o en bicicleta, en
el caso que la longitud del des-
plazamiento haga viable hacer-
lo.

Elaborando una propuesta
La fase propositiva debe

desarrollar unos objetivos
alcanzables a corto o medio
plazo, en la consideración ya
enunciada de la necesidad de
un proceso de concienciación y
sensibilización de los grupos
objetivo, y adaptándose a la
problemática que se intenta
corregir. 

En esta fase se exponen las
actuaciones necesarias para la
consecución de los objetivos y
escenarios planteados en el
futuro, y se detallan pormeno-
rizadamente cada una de las
medidas asociadas a los objeti-
vos planteados. Las actuaciones
desarrollarán, sin ánimo de ser
exhaustivos, todos y cada uno
de los siguientes puntos:

• Gestión del aparcamien-
to. Se trata de un conjunto de
medidas para la ordenación y
contención de la oferta de pla-
zas de aparcamiento en el
ámbito, con el objetivo de con-
tribuir a reducir la generación
de viajes en vehículo privado,
dando prioridad en su uso al
personal que comparte vehículo

o a los que no disponen de
alternativas en transporte
público, etc.

• Transporte público. Para
potenciar su uso se pueden
implantar nuevas líneas, incre-
mentar las frecuencias en las ya

existentes o crear servicios más
rápidos (Exprés) y mejorar las
estaciones y el equipamiento de
las paradas, etc. Las empresas
también pueden incorporar en
sus convenios colectivos ayudas
a la adquisición de los abonos
de transporte.

• Accesibilidad peatonal y
ciclista. Se debe verificar y pro-
yectar medidas que garanticen
la creación de itinerarios de
acceso transitables y seguros
(señalizados,  iluminados, etc.),
crear redes internas de carril-
bici y caminos (aceras y pasos
de peatones) que den acceso a
las paradas de bus desde los
centros de trabajo, equipamien-
tos para bicicletas, sobre todo
aparcamientos, pero también
dando acceso a vestuarios y
duchas, etc.

• Gestión de la demanda.
Mediante la potenciación y
coordinación del autobús de
empresa, para lograr una mayor
ocupación de los vehículos lle-
gando a compartirlos, si fuera
el caso, con usuarios de distin-
tas empresas; organizar una red
de utilización del coche com-

partido (carpooling) para que sea
algo más que el acuerdo espon-
táneo entre diferentes viajeros;
y el establecimiento del van-
pool, un sistema combinado
entre el bus de empresa y el
carpooling, cuando el número de
usuarios sea inferior al necesa-
rio para disponer un autocar.

• Proyecto de comunica-
ción. Se trata de implantar un
conjunto de actuaciones desti-
nadas a la divulgación, promo-
ción e información del Plan,
creando un portal de movilidad
del ámbito de estudio en lugar
web, editando guías de acceso
sostenible al puesto de trabajo,
etc.

• La última fase es la de
puesta en marcha del Plan, y su
seguimiento y su renovación
continuada mediante un proce-
so que se vaya retroalimentan-
do en el tiempo, conforme se
avanza en los logros, con vistas
a su perfeccionamiento. Llega-
dos a este punto, la comisión
constituida para el “Plan” se
transforma en un grupo de tra-
bajo que impulsa, planifica,
articula, organiza y lleva a cabo
el seguimiento de las actuacio-
nes reuniéndose de forma
periódica. 

De la gestión diaria se
encarga el gestor de la movili-
dad que, con la colaboración
del coordinador de transporte
de cada una de las empresas del
ámbito, tiene como cometidos:
la gestión para la ejecución de
las actuaciones del Plan; la
divulgación y difusión de aque-
llas actuaciones previstas o ya
ejecutadas en las empresas del
ámbito y coadyuvar a la consti-
tución de un vínculo sólido
entre empresas, organismos del
ámbito e instituciones relacio-
nadas con la movilidad. ●
JJ..RR..DD  //  PP..NN
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● La propuesta de
movilidad debe recoger
unos objetivos 
fácilmente alcanzables
a corto y medio plazo,
junto a un proceso de
sensibilización de los
grupos sobre los que
queremos incidir en los
cambios de conducta

Un autobús enlaza el polígono de Can Sant
Joan, en Sant Cugat, con la estación de FGC

planes de movilidad de empresa
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Nous metros a la Línia 1 

L’11 de juliol va entrar en servei el primer dels deu nous trens de la
sèrie 6000 de la Línia 1 del metro. Els nous trens són una adaptació
de la sèrie 5000 al gàlib especial de la línia 1, més ample, i disposen
de pantalles TFT i passadís d’interconnexió, entre d’altres millores.
La incorporació d’aquests nous trens, valorats en 65 milions
d’euros, permetrà reduir l’interval de pas d’aquesta línia i, sobretot,
suplir els problemes de manca de trens que caracteritzaven l’única
línia de metro de via d’ample ibèric de Barcelona. 

Tramvia
L’èxit 

continua
El 21 d’abril va entrar en servei

el perllongament de 600 metres
de via doble del Trambaix que

porta el tramvia a les portes de
Sant Feliu de Llobregat. Alhora,

va entrar en servei la primera
estació pensada per als trans-
bordaments bus-tramvia de la

regió metropolitana de Barcelo-
na. Aquesta és la primera passa
per l’endinsament del tramvia a
la capital baixllobregatina, que
haurà d’esperar el soterrament

de Renfe i que generarà un
potent intercanviador de trans-

port públic amb les línies 1 i 4 de
Rodalies.

El 6 de maig, a l’altre extrem de
la Diagonal, la línia T5 del Tram-

besòs va inaugurar-se fins el
centre de Sant Adrià de Besòs
amb 2,2 km de nova via doble.

Aquesta extensió porta el tram-
via al barri de La Mina i consti-
tueix la fase prèvia a l’arribada
del Trambesòs a Badalona. Els

tramvies continuen batent
rècords de viatgers i les diver-

ses propostes de perllongament
van centrar part de la campanya

electoral a Barcelona.

Avançant en
l’adaptabilitat
L’adaptació de les estacions de

Plaça del Centre (L3), Torras i
Bages (L1) i Besòs (L4-T5) ele-

ven a 70 el nombre d’estacions
accessibles per a tots els

públics. De la resta d’estacions,
35 estan en obres d’adaptació i
16 en fase de redacció de pro-

jecte. Quan finalitzi el procés, el
metro de Barcelona serà el pri-

mer del món de principis del
segle XX adaptat a tot tipus

d’usuaris.  

MetroNit
Una de les novetats del trans-
port públic metropolità ha estat
la implantació del servei ininte-
rromput de metro durant les
nits de dissabte a diumenge. El
servei ininterromput es troba
en període de proves i ha servit
per verificar el bon funciona-
ment de les instal·lacions i del
personal encarregat. Teòrica-
ment, l’evolució de la demanda
permetrà avaluar la continuïtat
de la proposta o, en cas contra-
ri, procedir a una potenciació i
descentralització del Nitbus
actual.

L’EMT
segueix
millorant
L’Entitat Metropolitana del
Transport, que actua a 18
municipis de l’àrea metropoli-
tana de Barcelona, continua
mantenint-se com l’adminis-
tració catalana que més trans-
port públic posa al carrer.
Celebrem la incorporació de
quatre noves línies urbanes a
Badalona (BD2), Esplugues de
Llobregat (EP2 i EP3) i Vila-
decans (VB3). 
També es millora la mobilitat
generada per l’Hospital de
Can Ruti de Badalona amb la
nova línia interurbana B12,
que enllaça aquest important
centre hospitalari badaloní
amb Montcada i Reixac. Des-
taquem la prova pilot  practi-
cada sobre aquesta nova línia.
En un tram de la carretera
entre Montcada i Badalona,
les parades han estat ubicades
segons les peticions dels usua-
ris durant una fase que va
començar sense definir punts
de parada fixos.
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Martorell
Intercanviador de rodalies
Després d’unes llargues obres, es va inaugurar l’intercanviador de
Martorell Central, el primer pensat per als transbordaments entre
Rodalies Renfe i FGC fora de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Martorell es converteix en una peça clau del transport públic
entre el Bages, l’Anoia, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Vallès
Occidental. El nou intercanviador facilitarà les connexions entre
autobusos, les línies C4 i C7 de Rodalies Renfe, les línies R5, R6,
S4, S8 d’FGC i els propers metros comarcals de l’Anoia i del
Bages d’FGC. Aquesta nova infraestructura ha estat possible grà-
cies a una variant sobre el traçat dels FGC que els ha acostat a
l’estació de Renfe de Martorell. En una segona fase, ja en obres, es
crearà una connexió més directa entre els dos serveis ferroviaris i
s’arranjarà l’estació de Renfe de Martorell, en un estat lamentable. 

Foto: Bernat Borràs
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Més finançament = 
Més transport públic
Nombrosos municipis catalans han
aconseguit millorar el seu transport
públic urbà gràcies a unes subven-
cions aconseguides per l’AMTU
(Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà) procedents del
DPTOP. Com a conseqüència
d’aquesta millora en el finançament,
s’estenen les prestacions del trans-
port públic a més ciutadans i usos
amb noves línies. Destaquen el bus
urbà de Llinars del Vallès a Dosrius,
primer bus urbà de Llinars i respos-
ta a una demanda veïnal històrica; la
nova línia 8 de Manresa, que enllaça
les estacions d’autobús, FGC i Ren-
fe amb els hospitals i centres
comercials cada 20 minuts; la nova
línia 11 de Sabadell, entre la Gran
Via Sud i l’Hospital Taulí per Plaça
Catalunya; la nova línia 6 de Sant
Cugat, que serveix també al polígon

industrial Can Sant Joan i la segona
línia urbana de Santa Perpètua, que
enllaça amb Renfe a La Llagosta.
Amb la mateixa fórmula s’ha acon-
seguit reduccions significatives del
temps d’espera a algunes línies de
Sabadell (línies 10 i 80) i Granollers
(línia 1). 
En paral·lel, el programa de mobili-
tat del DPTOP ha posat en marxa
una nova línia per als polígons
industrials, en aquest cas de Can
Magarola, Can Prat i Polígon de
Martorelles, i que enllaça amb les
estacions de Renfe de Parets (C3) i
Mollet | Sant Fost (C2).
Per la seva banda, l’ATM de Giro-
na ha rebaixat l’interval de pas a
les línies 1, 2 i 11 de Transports
Municipals de Girona i ha creat
una nova línia entre Banyoles,
Camós i Melialta.
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la paradeta

Esplugues estrena
un nou intercanviador
Paradetes n’hi ha de tota mena. A la fotografia us mostrem una

parada on cal tenir el carnet de moto per poder baixar correc-
tament. Un lloc un xic especial per a un intercanviador bus-moto...

Dr. Tr@ffic news reporters

Trobeu a faltar els números telefònics sense prefix? Els paga-
ments en pessetes? La Línia 2 del Metro de Barcelona amb

només 6 estacions? El “ramal” de la Universitat Autònoma? Que
no us pugui la malenconia, l’estació de Gelida us retorna al passat
de franc! 

Retroestació de Gelida

Nova estació d’FGC

El passat 13 de maig es va inaugurar la nova estació d’Europa-
Fira de la Línia 8 del Metro d’FGC. La nova estació dóna
accés al desenvolupament urbanístic en construcció de la plaça
d’Europa de l’Hospitalet i servirà d’intercanviador amb el
ramal de l’Aeroport de la Línia 9 del metro, també en cons-
trucció. Aquesta actuació, prevista al Pla Director d’Infraes-
tructures 2001-2010 de l’ATM, esdevé la primera connexió
ferroviària entre els dos recintes de la Fira i situa en catorze el
nombre d’estacions de Metro de l’Hospitalet.
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L’any 2003 el Govern
de la Generalitat de
Catalunya va aprovar
la Llei de la Mobili-

tat. Aquesta llei representa un
punt d’inflexió en l’àmbit de la
mobilitat perquè, per primera
vegada, s’estableixen els criteris
per a una planificació de la
mobilitat orientada cap a la sos-
tenibilitat i, sobretot, pel fet
que integra la planificació de la
mobilitat amb la  planificació
urbanística. 

Així mateix, l’esmentada
llei incorpora tots els mitjans
de transport, fins i tot els des-
plaçaments a peu i en bicicleta,
mitjans tradicionalment exclo-
sos en els estudis de mobilitat,
estudis que, fins a aquest
moment, se centraven princi-
palment en la gestió del trànsit
a motor.

Un altre dels aspectes més
importants de la llei és que
dóna un paper protagonista al
municipi, dotant-lo de la figura
del Pla de mobilitat urbana i
d’altres eines importants de
planificació com els estudis
d’avaluació de la mobilitat
generada o els plans de mobili-
tat per a polígons industrials.

El mateix any 2003, des de
la Diputació de Barcelona i a
través del Servei de Vies Locals
es comença a treballar en
l’àmbit de la mobilitat, per
donar resposta a la demanda
creixent per part dels municipis
d’assessorament per a la realit-
zació d’estudis en aquest àmbit.

Des de l’any 2003 fins a
l’actualitat s’ha produït un pro-
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La mobilitat al Servei de Vies Locals 
de la Diputació de Barcelona

2003, punt de partida

Mapa dels municipis de la província de Barcelona que han realitzat o
estan realitzant estudis o plans de mobilitat urbana

El 2003 va marcar una fita en la concepció global de la mobilitat al nostre país. 
Ara fa quatre anys, el Parlament de Catalunya va aprovar amb un ampli consens la Llei 
de Mobilitat, que vinculava el desenvolupament econòmic i urbanístic amb la redacció de
plans de mobilitat per avançar cap a la sostenibilitat. Al mateix temps, el Servei de Vies
Locals de la Diputació de Barcelona va començar a treballar a nivell municipal per donar
resposta efectiva a les problemàtiques locals vinculades amb la mobilitat; en aquest
temps, el Servei ha assessorat una cinquantena de projectes

ESTUDIS
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cés de consolidació del concep-
te de la mobilitat, sobretot en
l’àmbit local. Durant aquests
quatre anys el Servei de Vies
Locals ha anat consolidant les
seves línies de treball per adap-
tar-se a les necessitats que han
anat sorgint durant aquest
perío de de consolidació.

Planificar la mobilitat, 
a tots els municipis

Una de les principals línies
de treball del Servei de Vies
Locals és l’assistència tècnica
als municipis per a la realització
d’estudis de mobilitat. La Llei
de mobilitat determina l'obliga-
torietat de realitzar plans de
mobilitat per a tots aquells
municipis que tinguin més de
50.000 habitants o siguin capi-
tal de comarca,  és a dir els
municipis que estan obligats a
oferir el servei de transport
públic urbà.

Tot i això, a la demarcació
de Barcelona hi ha un centenar
de municipis mitjans, d’entre
5.000 i 50.000 habitants que no
podem obviar. En primer lloc,
perquè entre tots sumen 1,5
milions d’habitants, i en segon
lloc, perquè la majoria
d’aquests municipis es troben a
la segona corona metropolitana
i per tant contribueixen, en
gran part, en l’increment de la
mobilitat en vehicle privat a la
regió metropolitana de Barce-
lona. En aquest sentit el pla
d’actuació en els 40 municipis
de la zona de protecció especial
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona redactat pel Depar-
tament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, ja
exigeix la realització d’un pla de
mobilitat per a tots ells, inde-
pendentment de llur grandària.

Des de l’any 2003 el Servei
de Vies Locals ha realitzat una
cinquantena d’estudis de mobi-
litat, tant per a municipis de
més de 50.000 habitants, com
per a municipis mitjans. Actual-
ment treballa en la realització

de diversos plans de mobilitat,
com per exemple els de Badalo-
na, Mollet del Vallès, Sant
Cugat o Sant Feliu de Llobre-
gat, però també de municipis
més petits com Santa Margari-
da i els Monjos, Olèrdola o
Sant Vicenç de Castellet.

La relació amb l’urbanisme
Urbanisme i mobilitat són

dues disciplines de gestió del
territori que van estretament
lligades. La mobilitat condicio-
na l’urbanisme, ja que un bon
accés a una zona la fa més
atractiva urbanísticament. De la
mateixa manera l’urbanisme
condiciona la mobilitat,  ja que
qualsevol espai urbà genera una
mobilitat associada per arribar-
hi. 

La recent incorporació dels
estudis d’avaluació de la mobili-
tat generada a les figures de
planificació urbanística i llurs
revisions obligatòries des de
setembre del 2006,  han de
garantir l’accés als nous desen-
volupaments urbanístics mit-
jançant els modes de transport
més sostenibles.

Des del Servei de Vies
Locals s’està treballant per a la

realització d’aquests estudis en
plans d’ordenació urbanística
municipal i en plans de millora
urbana principalment.

El gestor de la mobilitat, 
la clau de l’èxit

El procés de realització del
pla de mobilitat, a part d’esta-
blir les línies d’actuació en
mobilitat, té un efecte derivat,
també molt important, i és que
comporta un fort impuls per al
concepte de la mobilitat soste-
nible dins de l’ajuntament.

Des del Servei de Vies
Locals es treballa per aprofitar
aquest impuls inicial per conso-
lidar el rol del gestor de la
mobilitat, que ha de ser la per-
sona (o equip de persones)
encarregada de desenvolupar
les diferents actuacions propo-
sades en el pla de mobilitat.

Per aquest motiu, des del
Servei de Vies Locals, s’ha ini-
ciat una línia de formació espe-
cífica per als gestors de la
mobilitat, amb l’objectiu de
dotar-los dels coneixements
necessaris per poder implemen-
tar els plans de mobilitat.
Aquesta línia s’ha concretat en
la realització de dos cursos: Pla-
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Un exemple de prioritat invertida en una travessera urbana al munici-
pi de Sant Iscle de Vallalta al Maresme

● La mobilitat 
condiciona l’urbanisme,
ja que un bon accés a
una zona la fa més
atractiva. 
De la mateixa manera
que l’urbanisme 
condiciona la mobilitat,
ja que qualsevol 
espai urbà genera 
una mobilitat associada
per arribar-hi
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nificació de la mobilitat i Ges-
tió de la mobilitat. Aquests cur-
sos s’han realitzat en col·labo-
ració amb l’Escola SERT del
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
lunya, i està previst realitzar-los
anualment.

I després del pla de mobilitat, 
la gestió

Com ja s’ha comentat, el
pla de mobilitat representa un
punt de sortida. Per tal que
aquest impuls inicial tingui
continuïtat és necessari impul-
sar un procés de gestió de la
mobilitat. 

Des del Servei de Vies
Locals s’ha constatat la necessi-
tat d’oferir productes específics
d’assessorament municipal
orientats a aquesta tasca de ges-
tió de la mobilitat. En aquest
sentit s’està treballant en dife-
rents aspectes: gestió del tràn-
sit, estudis de seguretat viària,
millora del transport públic,
estudis d’aparcament, camins
escolars o estudis de viabilitat
de determinades actuacions,
per citar-ne alguns.

També és important conèi-
xer els resultats obtinguts pels
municipis després de realitzar
el seu pla de mobilitat. Està
previst iniciar una línia de tre-
ball de seguiment i avaluació
dels plans de mobilitat que
s’han realitzat des del Servei de
Vies Locals, que ens permeti
tenir un retorn per part del
municipi de la tasca realitzada.

Creant xarxa,
junts millor que separats

A la demarcació de Barce-
lona hi ha 81 municipis que han
realitzat o estan realitzant un
pla de mobilitat. Tots aquests
municipis estan desenvolupant
línies comunes de treball
donant solucions a problemes
comuns i que poden ser
d’interès per a la resta de muni-
cipis. La mobilitat també és un
fenomen que supera els límits
municipals i que cal treballar en

l’àmbit de les àrees urbanes, tot
incorporant diferents municipis
en una mobilitat interrelaciona-
da. 

El Servei de Vies Locals,
per fomentar la cooperació
entre municipis, i sobretot,
entre els gestors de la mobilitat
local, ha creat el web MOBAL,
“xarxa de mobilitat local”
(http://xarxamobal.diba.cat).

Aquest projecte és, principal-
ment, un banc d’informació útil
per al gestor de la mobilitat que
ajudarà al desenvolupament
dels plans de mobilitat, tot
incorporant-hi informació
sobre plans de mobilitat realit-
zats, bones pràctiques, base de
dades d’informació municipal,
directori d’empreses del sector
o recursos sobre el finançament
d’actuacions relacionades amb
la mobilitat. 

Un altre objectiu del web
MOBAL és posicionar la Dipu-
tació de Barcelona i els munici-
pis de la demarcació de Barce-
lona, com un conjunt d’àrees
urbanes que treballen coordi-
nadament per a una mobilitat
més sostenible. Aquesta con-
cepció del territori com una
xarxa de ciutats és un element
clau per defensar els interessos
de la demarcació de Barcelona
davant de les administracions
de caràcter supramunicipal, i
sobretot davant de l’Adminis-
tració Europea.

Aprendre i explicar repre-
sentava un important esforç per
difondre i comunicar tot allò
que pogués ser d’interès per als
municipis. Així, des de l’any
2004 es realitza la Jornada Tèc-
nica de Mobilitat i la Jornada
Tècnica de Seguretat Viària. 

També s’organitzen dife-
rents seminaris de temes que
generen una demanda d’infor-

mació per part del món local,
per exemple, es va realitzar el
passat mes de gener del 2007
un seminari sobre els estudis
d’avaluació de la mobilitat
generada. 

Així mateix s’ha previst
publicar articles que tractin
sobre diferents aspectes relacio-
nats amb la mobilitat. Es difon-
dran dins del web MOBAL i
seran documents sintètics amb
criteris tècnics per orientar als
gestors de la mobilitat. De
moment se n’ha elaborat un,
relacionat amb les plataformes
reductores de velocitat (PRV)
en carreteres i travesseres urba-
nes.

Un altre producte comuni-
catiu molt important pel Servei
de Vies Locals és el Butlletí de
Mobilitat Local, una publicació
de caràcter mensual que s’envia
a totes les persones inscrites al
web MOBAL i que incorpora
un recull d’informació i recur-
sos d’interès per als gestors de
la mobilitat local.

Coneixement, comunicació i
qualitat

Així doncs, des del Servei
de Vies Locals, s’ha fet una for-
ta aposta per la mobilitat local.
Una aposta que no es pot
entendre sense tenir present la
filosofia de treball que la
impulsa. En primer lloc, un
assessorament tècnic als muni-
cipis basat en criteris tècnics i
que permet millorar la presa de
decisions. En segon lloc, una
aposta per la comunicació, la
formació i la cooperació entre
municipis com a eina per
fomentar la capacitat de treball
i d’actuació de les corporacions
locals. I per últim, i no menys
important, l’assoliment d’un alt
nivell de qualitat en tots els
productes i serveis que s’oferei-
xen des del Servei de Vies
Locals. ●
VViicceennçç  IIzzqquuiieerrddoo  
Cap del Servei de Vies Locals de la 
Diputació de Barcelona
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Moment del seminari sobre el Decret dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
Febrer del 2007

● A la demarcació de
Barcelona hi ha 81
municipis que han rea-
litzat o estan realitzant
un pla de mobilitat. Tots
ells desenvolupen 
línies comunes de 
treball donant 
solucions a problemes
comuns i que poden 
ser d’interès per a la
resta de municipis. 
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El strippenkaart és un
tipus de bitllet que es
compon de 15 o 45
‘tires’ (strippen) o bé

de 2,3 o 8 tires en cas que
s’obtingui a bord d’un autobús
o d’un tramvia. El nombre de
tires que val cada viatge depèn
de les zones que es travessen
entre l’origen i el final del des-
plaçament, i el temps de trans-
bordament (variable des dels 60
minuts a les 24 hores) s’esta-
bleix en funció d’aquest nom-
bre de tires.

Un tret característic del sis-
tema actual neerlandès és el fet
que cada usuari ha de passar el
control del conductor (o per-
ceptor en el cas del tramvia),
per tal de segellar les tires
corresponents. Aquest aspecte
sembla poc àgil en cas d’aglo-
meracions.
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Des de fa 
25 anys, 
l’strippenkaart
integra en un
sol títol de 
viatge els 
diferents modes
de transport.

Holanda: sistema tarifari descentralitzat

La responsabilitat 
de l’administració local

Els Països Baixos són
coneguts per la seva 

tradicional integració
tarifària en l’àmbit 

nacional, fonamentada en
l’strippenkaart, que inclou
tots els serveis d’autobús
urbà i interurbà, tramvia,

metro i els trajectes
urbans de cinc ciutats en
tren (segona classe), des

de fa ja 25 anys

La política tarifària de
transport públic actual compta
amb dos pilars segregats: per
una banda el sistema tarifari de
la xarxa ferroviària del país
(operada principalment per
NS, encara que darrerament
existeixen altres operadors al
nord i est del país) i, per l’altra,
el sistema nacional per al
transport de ciutats i regions.
Tradicionalment aquests dos
sistemes han estat altament
influenciats per l’administració
nacional.

Descentralitzar 
per ser eficients

Durant els darrers temps
les diferents necessitats i
opcions de cada regió i ciutat
han conduït a una descentralit-
zació funcional del sistema
tarifari. És a dir, a banda del
tradicional strippenkaart o dels
títols específics de transport
del servei ferroviari, darrera-
ment s’han creat nous títols
locals de transport, com ara
una T-dia per anar a fer com-
pres al centre els dissabtes, o
bé un títol que combina l’ús
del transport urbà amb aparca-
ment dissuasiu a les afores de
la ciutat, etc. Altres iniciatives
locals són l’establiment de tari-
fes socials, com el cas d’Eind-
hoven, on els menors de 12
anys i els majors de 65 anys
poden utilitzar gratuïtament el
transport públic.

Per tal de satisfer les noves
necessitats de la realitat actual,
els Països Baixos han decidit

INTERNACIONAL
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donar per finalitzat el sistema
actual, per deixar pas a un nou
sistema integrat que inclogui
també el servei de ferrocarril i
que concedeixi més poder a les
administracions regionals i
locals. Pròximament la tradi-
cional targeta de cartró serà
substituïda per una targeta xip
sense contacte, que s’adquirirà
per 7,5 euros (aproximada-
ment).

Amb el nou sistema les
administracions locals i regio-
nals tindran tota la responsabi-
litat per decidir sobre la tarifi-
cació del transport públic din-
tre dels seus límits administra-
tius, tenint en compte les

directrius del govern central
en l’ús de la targeta xip sense
contacte i prenent com a base
de la tarificació la distància
real (kilòmetres) entre l’origen
i la destinació del desplaça-
ment (i no el sistema zonal
actual).

Un dels punts negatius del
sistema que troben les associa-
cions d’usuaris és que s’auto-
matitzarà més encara la venda
de bitllets (fet que complicarà
l’adquisició de bitllet a la gent
gran o a les persones amb
mobilitat reduïda i que s’elimi-
naran descomptes existents
avui dia, com el descompte que
ofereix NS (els ferrocarrils

holandesos) en trajectes d’ana-
da/tornada.

Cap a la integració  total
L’operador ferroviari NS

disposa actualment d’una tar-
geta nominal amb un descomp-
te del 40 % en horari vall, que
costa 50 euros anuals, molt
popular entre els usuaris de
ferrocarril. Un debat interes-
sant que ha sorgit entre NS i
l’Agència de Protecció de
Dades neerlandesa és que la
introducció de la targeta xip
sense contacte facilitarà la loca-
lització en temps real de cada
usuari i l’històric de tots els
desplaçaments realitzats. NS
proposa utilitzar aquesta infor-
mació per millorar el servei de
cara a l’usuari, però l’Agència
de Protecció de Dades opina
que cal autorització prèvia de
cada usuari per disposar i
emmagatzemar aquesta infor-
mació.

Els Països Baixos serà el
primer país en el món en dis-
posar d’un sistema integrat que
inclogui tots els possibles siste-
mes de transport públic. És
curiós que a la vegada es des-
centralitzi la decisió sobre el
sistema de tarificació. Se’ls pre-
senta un repte organitzatiu,
segur que podrem aprendre de
la seva experiència.

Per acabar, una dada com-
parativa del sistema tarifari
actual:

• Preu trajecte urbà llarg
(de Glòries a Francesc Macià,
(3 strippen): 1,34 euros en tar-
getes de 45 tires, 1,36 euros en
targetes de 15 tires, i 2,40
euros en targetes de 3 tires
(bitllet senzill). ●
PPaattrriicckk  KKaappppeerrtt  
SSííllvviiaa  CCaassoorrrráánn
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● Les diferents 
necessitats de 
transport de cada 
ciutat i regió, han portat
a crear títols locals de
transport; d’aquesta
manera són les 
administracions més
properes al ciutadà les
que tenen poder 
per decidir sobre la
tarificació dins dels
seus àmbits d’actuació

Plànol tarifari de la
xarxa ferroviària
holandesa 
(en diferent color els
diferents operadors)
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Suiza encabeza la prime-
ra posición en el infor-
me de competitividad
global del Forum Eco-

nómico Mundial, entre otras
razones "por sus excelentes
infraestructuras." Sin lugar a
dudas, gran parte de este éxito
se debe a la prioridad económi-
ca que Suiza otorga al transpor-
te público y al transporte de
mercancías por ferrocarril. La
red de transporte público
alcanza los 25.000 kilómetros
de longitud y combina diversos
medios de transporte, perfecta-
mente integrados y comple-
mentarios. 

El ferrocarril es, con dife-
rencia, la verdadera columna
vertebral del sistema: sus 5.400
kilómetros de vía férrea (sin
incluir las redes tranviarias) se

coordinan con 15.300 kilóme-
tros de autobús interurbano y
1.200 de vías navegables. La
mayoría de los transportes
están integrados en un solo
billete, como lo demuestran
los más de 315.000 titulares de
un abono general o los más de
dos millones de abonos de
media tarifa. Cifras que invitan
a una profunda reflexión en
nuestras latitudes, donde la
integración tarifaria reduce su
alcance a ámbitos metropolita-
nos.

Los cada vez más notables
efectos y concienciación del
cambio climático, vuelven a
situar a Suiza, con sus 7,4
millones de habitantes, como el
gran referente europeo en
movilidad, sostenibilidad y
desarrollo.

"Suiza mueve montañas" 
Estas palabras pronuncia-

das por el consejero federal,
Moritz Leuenberg,  durante la
inauguración del túnel base del
Lötschberg el pasado 15 de
junio, muestran el ímpetu, las
fuerzas y las ganas de este país
europeo al apostar de verdad
por un desarrollo sostenible. El
nuevo túnel ferroviario de 34,6
kilómetros prevé la circulación
de 80 convoyes de mercancías y
42 de viajeros, a sumar a las 60
circulaciones por el sinuoso tra-
zado original de montaña que,
lejos de cerrarse, continuará
dando servicio a los pueblos
alpinos. 

El otro gran paso alpino
helvético, el del Gotthard, cuya
primera conexión ferroviaria
cumple este año su 125 aniver-
sario, se verá ampliado en el
2016 con el mayor túnel de
base ferroviario del mundo, de
57 kilómetros.

Estas obras se financian
gracias al peaje finalista aplica-
do sobre los camiones que cru-
zan los Alpes, lo que demuestra
cómo una adecuada fiscaliza-
ción puede favorecer el cambio
modal de la carretera al ferro-
carril sin comprometer el
medio ambiente ni el desarrollo
económico. No en vano, los
suizos protegen el transporte
ferroviario de mercancías tanto
en su constitución como en los
diferentes referéndums realiza-
dos hasta ahora. 

Podríamos continuar con
buenas prácticas como los tre-
nes tranvía; los trolebuses, pre-
sentes en 15 ciudades suizas; el
carsharing, con 70.800 personas
asociadas y una flota de 1.850
coches; la bicicleta, con más de
90.000 aparcamientos frente a
los 23.000 de coches junto a
estaciones; el gran uso del
coche compartido…

Aquí aún nos miramos el
ombligo, creyendo que al supe-
rar nuestra ya extraordinaria
dotación de autopistas mejora-
remos nuestra competitividad.
¿Cuándo daremos un giro real
hacia una nueva cultura de la
movilidad? ●
CCaarrllooss  OOrrttíí
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● Les nuevos túneles
se financian gracias al
peaje finalista aplicado
sobre los camiones que
cruzan los Alpes, lo que
demuestra cómo una
adecuada fiscalización
puede favorecer el
cambio modal de la
carretera al ferrocarril
sin comprometer el
medio ambiente ni el
desarrollo económico. 

Suiza es el paradigma de la ecomovilidad

Suiza: movilidad y accesibilidad

Donde la utopía
se hace realidad

Tres de las cuatro mayores 
ciudades helvéticas figuran entre

las diez primeras con mejor 
calidad de vida del mundo, según

un estudio de una consultora de
recursos humanos. Zurich y 

Ginebra ocupan el primer 
y segundo lugar, mientras que 

Berna está en  novena posición
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França: Es pot reduir la presència del cotxe

Un punt d’inflexió 
en la mobilitat?

Al país veí, la presència del cotxe als carrers cada vegada és menor. Cal prendre nota

Per primera vegada, les enquestes de mobilitat fetes a Lilla i Lió mostren una disminució significativa 
de la mobilitat, especialment la del cotxe. Aquestes enquestes, que permeten obtenir una “fotografia” dels 

desplaçaments realitzats pels habitants d’un perímetre definit un dia representatiu de la setmana, són realitzades 
cada 9 o 10 anys segons una metodologia estàndard elaborada pel CERTU –Centre d’Estudis sobre les Xarxes, 

els Transports, l’Urbanisme i les Obres públiques– un  departament tècnic del Ministeri francès de l’Equipament. 
Això permet d’establir comparacions a nivell nacional

Per MMaarriiee--FFrraannççooiissee  GGuuiillllaauummee

INTERNACIONAL
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En general: els lionesos 
es desplacen menys

El 2006, els habitants de l’aglomeració
lionesa van fer de mitjana 3,36 desplaça-
ments cada dia. Aquesta mobilitat represen-
ta una disminució del 7,5% respecte al
1995. Aquest descens de la mobilitat global
confirma els primers resultats de l’enquesta
de mobilitat de Lilla que mostraven una
davallada del 6 % de la mobilitat global.

Tenen més cotxes, 
però els utilitzen menys...

El 2006, un lionès només fa 1,24 des-
plaçaments en cotxe com a conductor cada
dia, i 0,36 com a acompanyant, o sigui un
descens uniforme del 15 % respecte del
1995. Després de molts anys de creixement
continu, aquesta disminució de la mobilitat
en cotxe és espectacular a França. Tanma-
teix, els lionesos segueixen comprant cotxes
(el 88 % de les famílies tenen com a mínim
un cotxe).

...però fan trajectes molt més llargs, cosa
que provoca un augment del trànsit

No obstant això, aquest descens de l’ús
individual del cotxe no ocasiona una dava-
llada global del trànsit a l’aglomeració. Al
contrari, l’allargament de les distàncies

recorregudes pels automobilistes (+25 % en
10 anys) provoca un augment global del
trànsit.

Utilitzen més el transport 
públic urbà

El 2006, un habitant de l’aglomeració
lionesa va fer de mitjana 0,51 desplaçaments
en transport públic urbà cada dia, en comp-

tes de 0,47 el 1995, és a dir un increment
d’un 9 %. Amb una mobilitat mitjana de
0,67 desplaçaments, l’ús del transport
públic urbà a l’aglomeració de Lió augmen-
ta d’un 15 %.

Aquesta progressió de la mobilitat en
transport públic urbà confirma que l’aglo-
meració lionesa és capdavantera en l’ús dels
transports col·lectius.

Per fi tornen a utilitzar 
la bicicleta!

Encara que l’ús de la bicicleta sigui baix,
s’ha multiplicat per 3 de mitjana en 10 anys:
ha passat de 0,02 a 0,06 desplaçaments dia-
ris entre 1995 i 2006, especialment pel que
fa als habitants de Lió i Villeurbanne, amb
l’impacte contundent del sistema de lloguer
Velo’v. En canvi, l’ús dels vehicles motorit-
zats de dues rodes resta estable des del
1995.

No caminen més
Anar a peu ha evolucionat molt poc els

darrers 20 anys: 1,15 desplaçaments diaris
per habitant en 1986, 1,17 en 1995, i 1,13
en el 2006. Anar a peu és més utilitzat en
les zones urbanes denses: a Lió i Villeur-
banne mateix, un 50 % dels desplaçaments
es continuen fent a peu.

Una regressió dels desplaçamentse en cot-
xe, en benefici dels realitzats en transport
públic, en bicicleta i a peu

S’evidencia un capgirament en la distri-
bució dels modes de transport dels lionesos,
ja que per primera vegada el cotxe privat no
és el mitjà de transport majoritari: menys
d’un de cada dos desplaçaments es
fa en cotxe. La part del transport
públic s’incrementa fortament
(+18 %) i la de la bicicleta es
dobla.

Els objectius del pla de mobilitat
urbana (PDU) s’han ultrapassat

Les evolucions del 2006 quant

al repartiment dels desplaçaments entre
modes de transport superen contundent-
ment els objectius fixats pel PDU, amb el
fort decreixement de la quota del cotxe i
una progressió important del transport
públic. Aquests resultats reforcen les políti-
ques dutes a terme des de fa 10 anys i són la
conseqüència de les accions implementades

gràcies al PDU: millora de la qualitat de
servei i de l’oferta de transport públic, polí-
tiques d’aparcament, polítiques de desenvo-
lupament dels modes no motoritzats, etc

Després de Lille, Lió és la segona ciutat
francesa que evidencia un descens significatiu
de la mobilitat, ja sigui de tots els modes de
transport en general, o del cotxe privat en par-

ticular. Aquest fenomen s’observa
per primera vegada a França i
s’haurà d’analitzar conjuntament
amb d’altres factors per tal d’enten-
dre si la vertaderes causes són con-
junturals (vinculades entre d’altres
a l’encariment del preu de la benzi-
na), o si són més estructurals.

Objectius Enquesta 
PDU 2005 de mobilitat 2006

Anar a peu 31,5 % 33,6 %

Vehicles de dues rodes 2,1 % 2,2 %

Transport públic 15,4 % 16,8 %

Cotxe privat 51,0 % 47,4 %

Les grans tendències de 
l’enquesta de mobilitat a Lió

Les seves repercussions sobre 
el repartiment entre modes de transport

Lió: la incorporació del 
tramvia ha estat clau per
recuperar espais i usuaris
cap el transport públic
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Necessàriament això
implica, d’una
banda, el mante-
niment de l’esta-

ció del tren convencional al
centre de Figueres, convenient-
ment integrada i soterrada; i, en
paral·lel, l’explotació d’una línia
de rodalies entre Portbou i
Girona, tot complementant els
regionals cap a Barcelona.

És necessari engegar una
profunda reflexió sobre les defi-
ciències de la xarxa ferroviària
convencional a la regió de
Girona i, particularment, a l’Alt
Empordà. Sobre això seria
important conèixer la societat
altempordanesa que es mou,
especialment el grup Salvem
l’Empordà, que agrupa moltes
entitats en l’àmbit de Figueres i
comarca. Des de l’any 2005 es
porta a terme una gran tasca
pedagògica, amb xerrades a
diferents poblacions, sobre la
necessitat social de mantenir i
millorar el tren convencional al
nostre territori. 

A finals del 2006 es va ini-
ciar una campanya específica
per sol·licitar el manteniment
de l’estació del tren convencio-
nal al centre de Figueres, tot
demanant que l’actual barrera
s’integrés amb el soterrament i
no pas amb l’expulsió d’aquest

servei públic fins el terme de
Vilafant. En aquesta campanya
es van recollir més de 1.500
al·legacions individuals i un
bon grapat de col·lectives pro-
vinents d’associacions de la
comarca i d’altres àmbits, com
la PTP. A més, a instàncies del
nostre grup es van aprovar
mocions a diversos ajuntaments
de la comarca per dignificar el
tren a l’Alt Empordà. 

Tot aquest moviment cívic
a favor del tren va desembocar
en la constitució, el passat 8 de
maig de la plataforma “Defen-
sem el tren de l’Empordà” amb
un manifest a favor d’una
millora del tren convencional al
nostre territori.

El trasllat de l’estació a
Vilafant genera grans inconve-
nients i cap avantatge: 

• La proximitat de l’estació
conjunta Regionals-TGV a
Girona fa inútil un segon inter-
canviador a Vilafant, especial-
ment si tenim en compte que
l’escassa població resident entre
Vilajuïga i Portbou, té més
necessitat d’arribar al centre de
Figueres i Girona que a l’alta
velocitat cap a Barcelona i
Madrid. 

• La variant del tren con-
vencional, a més de perjudicar
greument l’accessibilitat al
ferrocarril dels usuaris quoti-
dians, posa en perill la línia, pels
elevats costos que comporta, la
complexitat i els grans impactes
entre Vilafant i Vilajuïga. 

• La futura línia del TAV
només podria absorbir entre un
15 % i un 20 % de les merca-
deries que actualment es trans-
porten per carretera (La Jon-
quera); cosa que fa indispensa-
ble comptar amb la línia Barce-
lona–Figueres–Portbou actual
per evitar el col·lapse diari de la
carretera. 

Cal que els poders públics i
socials defensin de manera jus-
ta, democràtica i efectiva,
l’estació del tren al centre de
Figueres com a primera passa
per a la dignificació de la línia
fèrria entre Barcelona–Figue-
res–Portbou i les seves conne-
xions amb Perpinyà, avui sub-
desenvolupades. ●
JJoosseepp  MM..  LLoossttee
Plataforma Defensem el tren de l’Empordà 
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FERROCARRIL

● Els poders públics i
socials han de defensar
l’estació del tren al
centre de Figueres 
com a primera passa
per a la dignificació 
de la línia fèrria entre
Barcelona, Figueres i
Portbou i la connexió 
amb Perpinyà 

L'especulació avança a millor ritme que la
integració del ferrocarril a Figueres.

La continuïtat del tren de l’Empordà 

Una qüestió social
fonamental
Quan ja sabem que el TAV no arribarà a Girona, com a
mínim fins al 2012 (a banda de la incertesa del pas per
Barcelona) seria un bon moment per posar una mica de
sentit comú a la qüestió ferroviària a l’Alt Empordà
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AUTOBUSOS

La patronal catalana
del transport en
autobús i autocar
–FECAV– s’ha diri-

git, en una primera fase, als
ajuntaments de Catalunya de
més de 10.000 habitants (i pre-
veu en una segona fase fer-ho a
la resta d’ajuntaments de Cata-
lunya) per tal d’exposar-los i
sensibilitzar-los sobre determi-
nades mesures que molts ajun-
taments estan adoptant, de
manera cada vegada més habi-
tual, per reduir la velocitat dels
vehicles a les carreteres i
carrers de la seva competència,
en benefici d’una pacificació del
trànsit i d’una major qualitat
per als vianants i residents.
Mesures que, d’altra banda,
estan produint efectes perjudi-
cials per al transport públic en
autobús i, en conseqüència, per
als usuaris d’aquests serveis.

Molts dels sistemes emprats
per reduir la velocitat consistei-
xen en actuacions sobre la via
pública mitjançant elevacions
de la calçada, de formes dife-
rents, que en la circulació dels
vehicles repercuteix en les mol-

tíssimes  vegades que els auto-
busos han de superar aquests
obstacles. Aquestes elevacions
de la calçada produeixen dife-
rents efectes negatius en els
autobusos i autocars, així com
sobre els seus passatgers. 

Sobre els passatgers, ja que
les sotragades que provoquen
comporten una reducció del
confort en el trajecte, i fins i
tot, cops i caigudes dels passat-
gers d’avançada edat i nens.
També produeixen una reduc-
ció important de la velocitat
dels autobusos en detriment
d’aquests viatgers.

Sobre els autobusos, en
especial aquells de pis baix, fent
malbé les seves carrosseries i
altres elements tècnics i mecà-
nics que van situats a sota seu,
produint avaries dels motors i

de certs elements, principal-
ment en les plataformes d’accés
de persones amb mobilitat
reduïda, i en això cal tenir en
compte els importants esforços
que en els darrers anys han fet
les empreses de transport i dife-
rents administracions per a
l’accessibilitat de les flotes
d’autobusos.

Mitjançant aquesta iniciati-
va es pretén que els ajunta-
ments prenguin consciència
d’aquesta problemàtica i ho tin-
guin present, tant en les actua-
cions actualment implantades
en carrers pels quals circulen
autobusos, com en les actua-
cions futures, en les que en el
seu disseny ja es tingui en
compte que no afectin als auto-
busos que per aquests carrers
puguin transitar. ●

● Moltes de les 
mesures són 
actuacions sobre la 
via pública que acaben 
per convertir-se 
en obstacles per als 
autobusos i 
incomoditats 
per als passatgers

Cal pacificar el trànsit sense perjudicar el transport públic

La patronal FECAV es mostra preocupada

L’impacte de reduir la
velocitat dels autobusos

Moltes mesures que 
tenen com a finalitat la

pacificació del trànsit
poden tenir un efecte

rebot sobre el transport
públic, perjudicant la 

qualitat del servei 
d’autbobús
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La PTP, ha estat guardo-
nada amb una menció

honorífica, en la segona edició
dels premis Medi Ambient de
la Generalitat de Catalunya,
en la modalitat d’iniciatives de
protecció i millora del medi
en mobilitat sostenible, per la
seva iniciativa d’introduir el
carsharing a Catalunya i
Espanya. Pau Noy, en nom de
l’associació, va recollir el pre-

mi el 5 de juny. Després de
dos anys de servei del carsha-
ring a Barcelona s’ha assolit la
xifra de 950 clients, uns 60
cotxes distribuïts en més de 20
aparcaments, i una clara
expansió del servei a Grano-
llers, Sabadell, altres ciutats
catalanes, i projectes ben con-
crets per fer arribar el carsha-
ring a les principals ciutats
d’Espanya.
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ACTIVITATS PTP

Ressons del Dia 
del Medi Ambient

El president d’ICV, Joan Saura, lliura el pre-
mi Cipriano García al president de la PTP,
Ricard Riol

D’esquerra a dreta: Josep Garriga, Llorenç
Serrano i Ricard Riol.

La cursa de transports va ser una de les
activitats més esperades

PPrreemmii  MMeeddii  AAmmbbiieenntt

PPrreemmii  CCiipprriiaannoo  GGaarrccííaa

PPTTPP  ii  CCCCOOOO::    
cceelleebbrraacciióó  ccoonnjjuunnttaa
La PTP i CCOO van oferir la projecció del film Una Verdad

Incómoda a la sala d’actes del sindicat. Prèviament es va fer
una xerrada amb Josep Garriga, director de l'Oficina de Canvi
Climàtic de la Generalitat; Llorenç Serrano, secretari de Salut,
Ambient i Treball de CCOO i Ricard Riol, president de PTP.

SSeettmmaannaa  ddeell  MMeeddii  AAmmbbiieenntt  
aa  CCiiuuttaatt  VVeellllaa

La PTP i Eco-Union van organitzar una cursa de transports
de petita escala al districte de Ciutat Vella. Com a novetats es

pot destacar la incorporació del bicing, sistema de bicicletes
públiques de Barcelona, i dels patins. La ruta circular s’havia de
realitzar passant per tres punts de control que els participants
havien de fotografiar amb els telèfons mòbils. Els cinc primers
concursants en arribar a la meta van arribar sobre rodes i sense
fums: bicicleta privada 1, bicicleta pública 1, bicicleta privada 2,
bicicleta privada 2, patins, moto, cotxe, transport públic i vianant.

Ressons del Dia 
del Medi Ambient

Per primera vegada la trajectòria de la PTP és premiada per un
grup polític. En edicions anteriors, el premi Cipriano García,

que atorga ICV, ha estat lliurat al president del Brasil, Lula da
Silva (2003), a la Plataforma Aturem la Guerra (2004), a l’Asso-
ciació Catalana d’Expresos polítics (2005) i a la històrica militant
del PSUC, Carme Casas (2006). Durant el lliurament del premi
el president de la PTP va celebrar la progressiva conscienciació
política pel problema de la mobilitat i va emplaçar el conjunt de
les forces polítiques a un autèntic canvi de rumb. Les tres raons
per les quals el premi ha recaigut en mans de la PTP són:  perquè
"com a ONG reivindica l’ús del transport públic"; "per la seva
proposta i perquè han estat tossuts i han liderat un nou model de
mobilitat" i, perquè "són un referent per a la mobilitat d’aquest
país". El premi és un aiguafort del pintor Antoni Tàpies, que fou
lliurat pel conseller d’Interior i president d’ICV, Joan Saura.
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Els socis estrenen tramvia
El passat 27 d'abril, els socis de la PTP i l'AAFCB van tenir l'oportu-

nitat de visitar les cotxeres del Trambesòs i de ser els primers usua-
ris de la línia T5 entre Besòs i Sant Joan Baptista, quan encara funciona-
va en proves. 25 socis de les dues associacions van gaudir d'una agrada-
ble visita amb tota mena d'explicacions per part d'Albert Rodon, direc-
tor adjunt d'explotació al Trambesòs i d'Ignasi Ruiz, responsable del
material mòbil al Trambesòs. Agraïm les atencions rebudes per part de
Tramvia Metropolità i us facilitem conèixer una mica més el Tram amb
aquesta galeria fotogràfica realitzada durant la visita. 

Comissions d’usuaris
• FGC. El 13 d’abril va tenir lloc la Comissió d’Usuaris de FGC, on es

convocava la PTP, la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona),
l’OCUC (Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya) i la
CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya).
L’ordre del dia constava de sis punts: el programa d’adaptació a per-
sopnes amb mobilitat reduïda de la xarxa d’FGC, l’evolució dels auto-
busos d’aportació, la resolució de l’incident de Provença, els plans
immediats de capacitat al Metro del Vallès i el balanç del primer any
d’explotació de la línia Lleida – Pobla de Segur de la mà de FGC. La
reunió va ser molt satisfactòria i FGC va tractar tots els temes propo-
sats amb profunditat i extensa documentació.

• Renfe. Per primera vegada en molts anys, la PTP ha pogut reunir-se
amb dirigents de Renfe a Catalunya. Així, el nou director de Rodalies
Metropolitanes de Barcelona, Miguel Ángel Remacha va rebre la
PTP en una reunió celebrada a l’Estació de Sants durant el passat
mes d’abril. Aquesta reunió fou especialment significativa per a la
PTP, ja que s’obre una nova etapa de diàleg amb un dels operadors
més importants del transport públic a Catalunya. De moment la PTP
ha lliurat una bateria de propostes de millora per a Renfe Operadora,
un informe sobre les deficiències detectades sobre l’ampliació de
l’estació de Sants (competència d’Adif) i una proposta de comissió
d’usuaris a Renfe Rodalies i Mitja Distància.

Per la segregació del
carril bus per millorar
la seva efectivitat
L’augment dels serveis d’autobusos a la ciutat de Girona, coinci-

dint amb la posada en funcionament de l’ATM ja fa vuit mesos,
no ha estat motiu suficient per disminuir el trànsit de vehicles pri-
vats per la ciutat. Continuen els col·lapses en certes zones, sobre-
tot a determinades hores del dia. El centre i les entrades a la ciutat
segueixen amb la tònica dels embussos, la qual cosa fa que l’efec-
tivitat del transport públic es vegi notablement reduïda. Hem de
tenir en compte que, perquè l’usuari es decideixi a triar-la, aquesta
opció ha de ser competitiva, i per ser-ho caldria poder utilitzar una
“via preferent”, és a dir, segregar el carril bus de la resta del trànsit
urbà rodat. Això implicaria donar-li prioritat, escurçar el temps del
viatge i fer-lo realment eficient i competitiu. L’adequació dels auto-
busos a les persones amb mobilitat reduïda s’ha de preveure en
cada nou vehicle o adaptant-ne els vells. És important tenir en
compte també l’adequació del volum dels vehicles a l’ocupabilitat i
a les dimensions dels carrers de la  ciutat.

D’altra banda, la proposta defensada darrerament pels caps de llis-
ta d’ERC a Girona, Salt i Sarrià de Ter, d’unir Salt amb el campus de
la UdG de Montilivi i el Mas Gri amb el Trueta, el Pont Major i Sarrià
de Ter, sembla que ja està fa temps sobre la taula, però no s’acaba
de materialitzar. L’estiu de 2005 ja es publicava al diari El Punt de
Girona que l’hipotètic tramvia Salt-Girona, projecte de l’enginyer
Jordi Alegre, superaria els 3 milions de viatgers a l’any. Tindria un
recorregut de set quilòmetres, que arribaria fins a la zona univer-
sitària de Montilivi, i amb parades suficients perquè la majoria dels
habitants de la zona tinguessin una estació a menys de cinc minuts
i una freqüència de pas d’uns tres minuts. Per aquest treball, Alegre
va ser premiat per la Càtedra Iter i qui aleshores era vicepresident
de la Diputació, Jaume Torremadé, va defensar la viabilitat del pro-
jecte i va instar les administracions a materialitzar-lo.  
PTP de Girona Interior defensa i dóna suport al projecte del tramvia
com a transport públic del futur, amb avantatges mediambientals,
d’eficiència i millora de la mobilitat urbana, així com la segregació
del carril bus a la ciutat. ●
MM..  AAssssuummppcciióó    RReeyy
Vocal de la PTP Secció Territorial Girona Interior

Agenda d’actes per a la tardor
Setmana de la Mobilitat Sostenible
22, 23 i 24 de setembre. Estand de la PTP al Festival Solar del Parc de
la Ciutadella, amb activitats infantils.

25, 26 i 27 de setembre. Exposició “Mou-te amb el Planeta” a la Ram-
bla Just Oliveras de l’Hospitalet de Llobregat, amb activitats infantils.

Viatge a Alemanya
17, 18, 19, 20 i 21 d’octubre. Viatge a Freiburg (Alemanya). La PTP
organitza per als seus associats una visita a la capital ecològica d’Ale-
manya, on podrem gaudir d’una visita tècnica sobre mobilitat, urbanis-
me i energia, camps on aquesta ciutat lidera l’avantguarda europea.

Jornades sobre el ferrocarril
2 i 3 de novembre. VIII Jornadas de la Coordinadora Estatal en Defensa
del Ferrocarril Público y Social, organitzades per la PTP a Barcelona,
inclouran un cicle de conferències i una visita reivindicativa.

DDeeccllaarraacciióó  ddee  llaa  sseecccciióó  ddee  llaa  PPTTPP  ddee  GGiirroonnaa  iinntteerriioorr
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Amb l’objectiu d’assolir un model
de mobilitat més democràtic,
econòmic i sostenible la PTP de
Lleida s’ha presentat amb un

document de propostes inspirant-se en els
mateixos principis la Llei de mobilitat apro-
vada pel Parlament de Catalunya el 2003:
“El dret dels ciutadans a l'accessibilitat en
unes condicions de mobilitat adequades i
segures i amb el mínim impacte ambiental
possible.”  Les propostes de mobilitat que
fem per a Lleida i les seves comarques es
poden resumir en els punts següents.

1. Participació ciutadana:
garantia de salut democràtica

Amb ferma voluntat constructiva, la
PTP de Lleida reivindica formar part de
la comissió consultiva de la recent creació
del Consorci del Transport Públic a
l’Àrea de Lleida, així com reunions periò-
diques amb els responsables de la mobili-
tat lleidatana. 

La PTP es compromet a difondre els
valors socials i ambientals del transport
públic, per a la conscienciació ciutadana.

També es promourà l’associacionisme per
recollir les queixes ciutadanes sobre mobi-
litat i elaborar propostes de millora.

2. Implantació d’una xarxa 
de trens de rodalies a Lleida

El ferrocarril és el mitjà de transport
públic que menys consumeix i més capaci-
tat dóna emprant menys espai. L’àmbit de
Lleida té el privilegi de disposar d’una
extensa xarxa ferroviària infrautilitzada,
especialment després de l’entrada en servei
de l’alta velocitat.  Cal establir un nucli de
rodalies que serveixi amb un tren per hora i
sentit els corredors comarcals més impor-
tants, sobretot als eixos entre Lleida  i Cer-
vera, Balaguer, l’Espluga de Francolí i
Montblanc, associant-ne alhora un pla
d’aparcaments de dissuasió.

3. Pla estratègic per a
l’autobús urbà de Lleida

Cal avançar en l’elaboració d’un Pla
Estratègic del Transport Públic Urbà que
millori el servei i la imatge pública d’aquest
mitjà de transport públic i desenvolupi el
seu important potencial. Una bona xarxa
d’autobús pot esdevenir l’alternativa més
eficaç per a desplaçar-se per Lleida si se’l
protegeix per sobre del vehicle privat.
Caldrà reestructurar el servei per reduir els
intervals de pas i facilitar els transborda-
ments.

Senyalització i protecció física del carril
bus, per donar una alternativa eficient i
atractiva als usuaris del vehicle privat. Cal
augmentar la vigilància del carril o parada

Mobilitat Sostenible 42 /  estiu 200730

PTP LLEIDA

Lleida es troba en un punt incipient de col·lapse viari

La PTP presenta la territorial de Lleida

Nou propostes 
per una nova mobilitat
a les terres de Ponent
El passat 27 de juny es va presentar en societat la secció territorial de Lleida
de la PTP. Aquest grup es crea en resposta a la inquietud manifesta de 
ciutadans i ciutadanes que, a títol particular, han decidit treballar pel foment 
de la mobilitat sostenible dins de l’àmbit metropolità de Lleida i comarques
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de bus per part de la policia local per evitar
i si s’escau sancionar, aquelles infraccions
dels conductors que no respecten l’única
mobilitat que no exclou cap usuari: el
transport públic.

4. Millora de la qualitat 
de l’autobús interurbà

• Homogeneïtzar i millorar les condi-
cions de venda de bitllets, l’accessibilitat, i
el transport de bicicletes.

• Coordinar les diferents concessions,
ja siguin autonòmiques o estatals, per tal
d’homogeneïtzar els serveis i evitar llargues
esperes. 

• Assolir un nivell mínim d’higiene i
comoditat que avui no s’ofereix en alguns
serveis. 

• Unificar i integrar els sistemes
d’informació dels autobusos interurbans,
permetent interpretar l’autèntic abast
d’aquest transport públic: mapes de totes
les línies –amb indiferència de l’operador–,
guies, noms de parada unificats, codi de
línies integrats, etcètera.

5. Revisió de la política 
d’aparcaments

Vincular la creació de nous aparca-
ments soterrats al centre de la ciutat per
recuperar espai per a la mobilitat sosteni-
ble. L’actual política d’aparcaments de
rotació es tradueix en un estímul del trànsit
i contaminació del casc urbà. Aquest trànsit
induït pels aparcaments de rotació conges-
tiona encara més la circulació i fa més difí-
cil l’alternativa de l’autobús i la bicicleta.

Els nous aparcaments haurien d’afavorir
l’aparcament preferent de residents i l’alli-
berament d’espais en superfície destinats a
l’ecomobilitat (vianants, bicicletes, carrils
bus...)

Els aparcaments de rotació han de rela-
cionar-se amb el transport públic i fora del
centre. Els Park & Ride s’han d’ubicar tant
als accessos de Lleida com a les estacions
ferroviàries de rodalies de Lleida (Cervera,
Balaguer, etc.)

6. Ús més eficient 
del vehicle privat

Creació d’un web municipal que ajudi a
difondre l’opció del cotxe compartit tal i
com es desprèn del compromís escrit dins
el Pacte Social per a la Ciutadania. 

Reivindicació de polítiques fiscals
incentivadores de l’ús eficient del vehicle
privat, penalitzant l’ús de vehicles buits i
ineficients (per exemple, els 4x4) i premiant
l’ús del cotxe compartit i dels models
energèticament més eficients. 

7. Protecció  dels vianants 
a la ciutat de Lleida

El vianant és una peça fonamental en
qualsevol forma de mobilitat. Cal prestar-
ne l’adequada atenció millorant la seva
il·luminació, accessibilitat transversal (més
passos de vianants) i sobretot, millorant la
seva interacció amb els vehicles privats. Per
tant es demana incrementar els dispositius
de control de la velocitat dels vehicles pri-
vats a Lleida, evitant riscos innecessaris per
als vianants, així com l’elaboració d’un pla

pilot de zones 30 i zones de prioritat inver-
tida per millorar-ne la convivència.

8. Pla director de la bicicleta
Es reivindica l’aprovació i posada en

funcionament del Pla director de la bicicle-
ta, el qual ha estat elaborat amb la partici-
pació de l’Agenda 21, dins el marc del
compromís per una mobilitat sostenible i
segura i la regidoria de medi ambient i sos-
tenibilitat de la Paeria. 

Es proposa la implantació d’un sistema
de bicicletes públiques seguint l’exemple
del Bicing a Barcelona, a més d’aparca-
ments per a bicicletes i de completar i
ampliar la xarxa de carrils bici urbans.
També es demana incloure al planejament
una xarxa de carrils bici de rodalies que afa-
voreixi la mobilitat entre municipis disper-
sos i propers, aprofitant la disponibilitat de
sòl rústic.

9. Integració tarifària
La integració tarifària s’ha mostrat com

el més gran revulsiu a favor de l’ús del
transport públic a la regió metropolitana de
Barcelona. La integració tarifària dóna un
efecte multiplicador a aquelles xarxes que
anteriorment tenien un abast més limitat
per la barrera del preu. Lleida ha d’avançar
en un model d’integració tarifària que
inclogui autobús urbà, interurbà i trens de
rodalies. Una àmplia gamma de títols de
transport permetrà ajustar-se a les diferents
necessitats dels molt diversos usuaris del
transport públic. ●

RReeddaacccciióó
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Cal desenvolupar 
el potencial dels autobusos 

de Lleida amb més prioritat i
regularitat
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