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“El consell de redacció no es fa 
necessàriament solidari amb les 
opinions expressades en els 
diferents escrits”

Socis i sòcies de la PTP: 
La PTP és una associació sense ànim 
de lucre que reivindica la mobilitat 
sostenible. Els socis de la PTP es 
beneficien de preferència i 
descomptes a les activitats de 
l’associació (cursos, sortides, 
xerrades...), així com descomptes al 
cremallera de Núria i Montserrat o el 
Museu del Ferrocarril de 
Catalunya. Per només 35€ l’any pots 
donar suport a l’entitat que des 
de 1993 treballa incansable per 
la millora del transport públic i la 
mobilitat sostenible. Si vols donar 
suport a aquest projecte pots fer-te 
soci o sòcia a l’adreça 
www.transportpublic.org/actua. Per 
a més informació podeu enviar un 
correu electrònic a 
info@transportpúblic.org, trucar al 
93 244 49 70 o bé enviar un 
missatge de Whatsapp al 
682 65 94 83.
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Adrià Ramírez Papell
President de la PTP

Teniu ja a les vostres pantalles i 
mans el número 65 de la revista de 
la PTP. Segurament, a través de les 
pàgines de la revista podreu anar 
seguint part de l’activitat que des 
de l’entitat estem duent a terme, 
amb la participació i impuls de 
molts de vosaltres.

En aquest número, hi trobareu 
les conclusions del congrés “El 
transport públic és cosa de dones”, 
que aquest 2021 ja ha arribat a la 
3a edició i que organitzem amb 
el Col·lectiu Punt6. Aquest any, el 
format telemàtic (podeu tornar-lo 
a veure a Youtube) ens va permetre 
arribar a més públic i s’està con-
solidant com una de les activitats 
estrella de la PTP.

Seguint amb les col·laboracions 
a la revista, vull agraïr a #Revol-
taEscolar, a Andana Central i a 
Catalunya Camina (que enguany fa 
30 anys com a entitat!) la predis-
posició a explicar-nos a les nostres 
pàgines les lluites que estan duent 
a terme. Amb totes tres entitats hi 
treballem de forma estreta i així 
ho seguirem fent. També agraïm la 
col·laboració del Departament de 
la Vicepresidènciai de Polítiques 
Digitals i Territori de la Generali-
tat de Catalunya, que ens explica 
la nova marca Clic.cat sota la 
qual s’agruparà el Transport a la 
Demanda.

A més a més, el passat més de juny 
vam organitzar, a Sant Feliu de 
Guíxols, la I Jornada de Mobilitat a 
les Comarques Gironines, on vam 
reiterar la nostra aposta per un 
tren per la Costa Brava que anelli 
el massís de les Gavarres. La troba-
da va ser possible gràcies al grup 

impulsor ja format a través de les
xarxes socials, dels ajuntaments i 
Consell Comarcal, de la UdG i a la 
delegació territorial de la PTP.

També hem abordat una de les 
pitjors notícies per a la mobilitat 
sostenible a Catalunya: la fi dels 
peatges a les vies d’alta capacitat 
sense un model alternatiu. Ens 
preocupa que la gratuïtat porti a 
molta gent al vehicle privat, en 
un model que no n’internalitza 
els seus costos, i a la vegada som 
conscients de la sensibilitat que 
genera aquest tema a les comar-
ques que històricament han pagat 
peatges per al lucre privat i no per 
al sistema públic. 

Per això, vam consensuar el 
posicionament de la PTP a través 
d’una junta oberta a tots els socis. 
Els resultats: volem un sistema 
de peatges públic i finalista, amb 
millores a la oferta de transport 
públic visibles des del dia de la 
implantació, i especialment a les 
comarques i municipis on la oferta 
és menor actualment.

I finalment, ara que estem de 
cel·lebració perquè la primera 
fase de la connexió del tramvia 
per la diagonal avança, podreu 
veure diverses propostes de la PTP 
per la millora global de la xarxa, 
amb especial èmfasi en el pas per 
Laureà Miró.

Però durant aquests mesos, des de 
la sortida del darrer número el dia 
de Sant Jordi, hem fet moltes més 
accions que no ens hi caben en 
aquesta revista.

Hem sigut a Alacant, amb l’AVPTP, 
per presentar una proposta de re-

ordenació de la xarxa d’autobús, i 
hem sigut a Osona, amb #pqnoens-
fotineltren, per reivindicar un acord 
institucional i una programació 
de millores a la R3, a curt i llarg 
termini.

També hem passat a formar part 
de l’aliança PROSOXI, que vetlla 
perquè els projectes del pla Next 
Generation UE compleixin de veri-
tat els objectius socials i ecològics 
que prometen, i hem presentat 
al·legacions al Pla de Mobilitat 
Urbana de Barcelona, que hem 
coordinat amb la resta d’entitats de 
la ciutat dedicades a la mobilitat 
sostenible.

Finalment, donem la benvinguda 
al nou Vicepresident de la Gene-
ralitat de Catalunya i Honorable 
Conseller de Polítiques Digitals i 
Territori, a qui li agraïm l’entrevista 
que trobareu a la contraportada. En 
el moment del seu nomenament, 
vam publicar 12 propostes que 
plantegem al nou govern, i que ens 
agradarà poder plantejar el seu 
equip.

Per aquesta tardor, ens trobareu a 
diverses ciutats per la Setmana de 
la Mobilitat, però també en actes 
reivindicatius a Andorra, al Baix 
Llobregat, al Maresme i a Prada 
de Conflent, o en la jornada sobre 
transport públic en autobús que 
estem preparant, i que serà un dels 
eixos de reivindicació dels propers 
mesos. Ens veiem aviat!
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Peatge, gènere,
tramvies i la Costa Brava
EDITORIAL
Tot el que hem fet i trobaràs (o no) en aquesta revista



Núria Pérez Sans
Vicepresidenta de la PTP

Enguany hem fet un Congrés de dones que d’alguna 
manera estabilitza la seva celebració, ja que és el tercer. 
Vist l’èxit de les tres convocatòries, tant pel nombre de 
persones inscrites com pel nombre d’administracions 
i organitzacions que ens han donat suport, des de la 
PTP i des de Col·lectiu Punt 6, creiem que és el moment 
d’atorgar-li un reconeixement estable i que ja ens 
podem comprometre a organitzar-lo anualment, al 
voltant del 8 de març. 

Amb aquesta idea, tot i que no volem fer plantejaments 
rígids que ens tanquin possibilitats d’adaptació a les 
circumstàncies, sí que trobem útil que cada any
s’expliquin experiències que s’hagin desenvolupat fins 
al moment en matèria de dones i mobilitat.  No hi ha 
tants espais per pensar sobre aquesta qüestió, i ens 
agradaria que el Congrés pogués ser l’espai estable 
d’exposició i debat de les iniciatives que hagin sorgit 
cada any.  

Dit això, us fem un breu resum del que vam poder 
compartir en el III Congrés, celebrat virtualment els dies 
17 de març, 24 de març i 7 d’abril de 2021.

PRIMERA SESSIÓ

Després de la presentació institucional, la conferència 

inaugural la va assumir Paula Soto Villagran, especia-
lis-ta en mobilitat amb perspectiva de gènere a Ciutat 
de Mèxic. La Paula ens va fer una interessantíssima 
reflexió sobre com la mobilitat afecta els models urbans 
i a la inversa, com un determinat model de ciutat afecta 
com ens movem.  És a dir, no hi ha res neutral, tot 
influeix i cal adonar-nos-en.  

Des d’aquest punt de vista, incorporar la mirada de les 
dones permet prendre consciència que no només ens 
desplacem sinó que en realitat “ens movem”, que és una 
forma de defensar una perspectiva més àmplia que la 
tradicional, que només es fixava en el temps de trasllat 
per anar a la feina i tornar a casa. Nosaltres ens 
movem per a més motius i en itineraris més diversos, de 
manera que escoltar les nostres experiències és enriquir 
l’enfocament, millorant les nostres vides i les de tothom. 
Resulta que a Mèxic ni tan sols es recullen dades dels 
viatges més curts perquè no s’associen a desplaçaments, 
sinó a les cures (!).  Val a dir, això sí, que volem que 
tothom es mogui per aquestes finalitats més 
diverses que el treball, i que no tenim cap desig de 
perpetuar els rols de gènere sinó de combatre’ls.  Avui 
totes som treballadores i cuidadores i el que volem és 
que els homes també siguin cuidadors, no que se’ns 
associï a les cures eternament, ja que seria una total 
regressió.  És a dir, visualitzem la nostra experiència per 
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Desenvolupament
del III Congrés
#DonesAlTransportPúblic
El transport públic és cosa de dones Dolors Clavell Nadal

Vicepresidenta de la PTP



compatir-la, no per a cronificar-la.

En la sessió també es va destacar que un dels greuges 
més rellevants a l’Amèrica llatina, en relació amb la 
mobilitat i les dones, és l’anomenada mobilitat restrin-
gida derivada de la percepció justificada d’inseguretat, 
violència i por.  I aquí va entrar la participació d’altres 
dones moderades per Maria Peix Batet (AMB):
 • Berta Fauró Canadell i Blanca Moreno, 
    d’Institut Cerdà i Consultoria MIT per explicar  
    el Pla contra l’assetjament al transport públic  
    de l’ATM 
 • Virgina Poggio, de la Secretaria de transport  
    de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 • Alice Abreu, regidora de salut i acció social i  
    Loide Massangaie, subdirectora de transport  
    públic de Maputo (Moçambic)
Ens van constatar amb dades que formem part de terri-
toris diferents, però amb reptes similars que és impres-
cindible erradicar les causes.  Tenim dret a sentir-nos 
segures a tot arreu, en espais públics i privats.  

SEGONA SESSIÓ

Va ser una sessió fresca i espontània, que va servir per 
escoltar i entendre l’experiència subjectiva de diverses 
dones que treballen en tasques d’operació, planificació 
i direcció en el sector del transport públic. Va moderar 
i aportar la seva interessant experiència Marta Serrano 
Balbuena, gerent l’EMT València i fundadora de la xarxa 
Mujeres en Movimiento (MeM). Les ponents van ser:
 • Ana Laura Morais, directora de planificació de  
   la mobilitat del Metro de Panamà.
 • Marisa Chacón Pérez, conductora de l’empresa  
    Mohn (grup Baixbus)
 • Teresa Carrillo, gerent de l’IMET
 • Anabel Arévalo García, cap de coordinació de  
    Rodalies de Catalunya.

En les exposicions es van tocar aspectes rellevants, com 
el fet que la nostra percepció canvia quan, encara que 
no provinguem del feminisme, decidim “fixar la
mirada” i observar les mostres de misogínia i exclusió 
que existeixen. Fer aquest exercici ens pot ajudar a
comprendre desigualtats que a vegades senzillament 
no veiem. En aquest sentit, s’exposaren experiències 
reveladores del biaix masclista que impregna els nostre 
entorn, com ara el qüestionament de la capacitat d’una 
directiva per part de persones que mai s’havien atrevit 
a qüestionar a un home “tradicional”; o la lluita que 
significa conduir un autobús i superar els estereotips de 
gènere que ens associen a pitjors conductores (“mujer 
al volante, peligro constante”).  Explicar-ho i, fins i tot, 
posar-hi humor és una bona manera de fer-ho visible i 
de combatre-ho.
També es va parlar de com l’edat pot ser un element
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discriminatori.  Amb això veiem que, al final, l’estàndard 
de pretesa normalitat és tan limitat que cada cop hi ha
més gent que se’n sent exclosa, i està bé que les dones 
ho fem veure, això. 
Finalment, es va fer palès que no tots els operadors de 
transport tenen integrada la mirada de gènere en els 
seus procediments o actuació, ja que s’afirma que no hi 
ha dades sobre qüestions que potser senzillament no 
s’han avaluat. 

TERCERA SESSIÓ

L’últim dia va permetre una interessant aproximació 
entre les dones urbanites i les que viuen fora dels 
àmbits més poblats o metropolitans.  El coneixement és 
el que permet la comprensió, i per això, és fonamental 
que donem a conèixer diferents experiències quotidia-
nes.  Elles van ser:
 • Moderadora: Núria Pérez Sans, co-vicepresi 
    denta de la PTP
 • Marta Pallaràs Blanch, docent i investigadora.  
    Desenvolupament local, estudis territorials,  
    de muntanya i de gènere
 • M. Carme Freixa Bosch, Associació Catalana  
    de Micropobles
 • Núria Rossell Matas, Associació de dones del  
    Món Rural

En aquesta sessió es va fer palès que al món extrame-
tropolità hi ha unes problemàtiques de transport molt 
allunyades de les que es perceben a les ciutats. En 
entorns rurals no és imaginable viure sense carnet de 
conduir, i qui no pot tenir-lo pateix especialment per 
moure’s a cobrir les seves necessitats bàsiques (gent 
gran, criatures, persones migrades, persones amb
problemes de mobilitat...). D’alguna manera, l’únic 
transport col·lectiu que es visualitza als espais rurals és 
l’escolar i algunes experiències interessats de transport 
a demanda, més adaptades a les necessitats. Però cal 
resoldre molts dèficits (la intermodalitat, especialment) 
i fer-ho de manera assenyada i proporcionada, accep-
tant que no podem tractar de manera igual allò que és 
desigual. 

Amb tot aquest bagatge continuarem defensant la 
nostra presència en el món de la mobilitat, convençu-
des que tothom hi guanyarà i felices de ser-hi per 
veure-ho i celebrar els avenços que es vagin produint.  
L’any vinent parlarem de més qüestions i intentarem 
mantenir un estil que ja s’ha convertit en una 
característica: expliquem les nostres experiències per 
ampliar el focus de totes les mirades i gaudir 
conjuntament de les passes endavant que donem.
Ens veiem el proper any!



La importància de reunir-nos per 
fer visible, compartir i reflexio-
nar sobre les discriminacions del 
sistema de mobilitat actual i la 
necessitat d’impulsar una mobilitat 
quotidiana, amb mirada feminista 
i de diversitats, ha fet que, malgrat 
el context de pandèmia, es realit-
zés un tercer congrés, aquesta ve-
gada virtual. Aquest format ha fet 
possible la participació de dones 
d’altres territoris, vàrem comptar 
amb anàlisis i reflexions de dones 
d’Amèrica Llatina i del sud de l’Àfri-
ca. M’atreviria a dir que aquesta 
ha estat la primera edició inter-
nacional, malgrat que a la segona 
ja es presentessin experiències de 
cooperació amb altres territoris.

M’agradaria compartir diversos 
elements que considero rellevants 
sobre la participació de dones de 
diversos territoris en el congrés. 
Per un costat, considero que 
comptar amb l’experiència i les 
reflexions de dones d’arreu ens 
permet prendre consciència que hi 
ha discriminacions i reptes globals 
compartits, malgrat que adoptin 
formes específiques en l’àmbit 
local.
A més, compartir diversos anàlisis 
ens permet comprendre la comple-
xitat dels contextos on vivim. Per 
exemple, les estratègies que incor

6

Com ha sigut la vostra experiència
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poren les dones en la seva mobi-
litat quotidiana per estar segures. 
Cal tenir en compte que l’assetja-
ment sexual en el transport públic 
continua present arreu: a Bogotà el 
64% de les dones han viscut casos 
d’assetjament, a Maputo el 82% i 
a Barcelona, el 21,6% dels casos 
d’assetjament sexual en els espais-
públics, són en el transport.
Així mateix, conèixer diverses 
estratègies i experiències trans-
formadores, a partir de les pròpies 
impulsores, ens inspira i ens qües-
tiona la nostra pràctica. 

Seguint amb l’exemple anterior, 
cada territori desenvolupa estra-
tègies pròpies; algunes són com 
partides, com les campanyes de 
prevenció dirigides a la ciutadania, 
altres són diferents, com la forma-
ció dels equips de conducció, les 
eines per sol·licitar ajuda  i també 
protocols d’atenció. Conèixer les 
polítiques i les estratègies que es-
tan implementant a altres territoris 
ens permet aprendre i pensar en 
noves eines.
Per últim, més enllà d’un es-
pai d’aprenentatge, la connexió 
internacional propicia la sororitat 
(relacions de reconeixement mutu 
i solidaritat entre dones), la cons-
trucció de xarxes de col·laboració, i

al mateix temps, ens enforteix per 
continuar impulsant processos de 
transformació en el context en el 
que ens trobem, sigui una organit-
zació, una institució pública o una 
operadora de transport. Moltes de 
nosaltres ens hem preguntat sobre 
el camí que ens queda per recórrer 
i sobre les diverses resistències 
que hem d’anar transformant per 
aconseguir una mobilitat quotidia-
na inclusiva, equitativa, segura i 
sostenible per a totes les persones. 
Comptar amb espais compartits 
i escoltar dones d’arreu del món 
amb reptes semblants ens enfor-
teix i renova. 

Esperem que a les properes edi-
cions puguem mantenir un espai 
virtual que ens permeti compartir 
amb dones d’arreu, un espai que 
ens enriqueixi tècnicament i ens 
enforteixi com agents de trans-
formació, un espai d’agència, de 
capacitat d’actuar en el món i de 
sororitats entre dones. 

En el III Congrés compartim reflexions i experiències amb dones d’arreu

Maria Peix Batet
Especialista en 

cooperació internacional



El 2021 hem pogut gaudir del III 
Congrés “El transport públic és 
cosa de dones”. Un congrés que des 
del 2019 organitzen anualment 
el Col·lectiu Punt 6 i la PTP per 
donar veu a dones que treballen o 
estan relacionades amb l’àmbit del 
transport públic i la mobilitat amb 
perspectiva de gènere i diversitats. 
Un Espai pensat per visibilitzar les 
diferències de gènere i diversitats 
pel que fa a la mobilitat, compartir 
iniciatives, generar debat i impul-
sar la millora contínua de l’expe-
riència de transport per a tots i 
totes.

No sé si us heu fixat, però en 
aquesta edició ha desaparegut 
l’interrogant del títol del congrés. 
Perquè no es pot plantejar com a 
pregunta el que és una tautologia: 
les dones som les usuàries majo-
ritàries del transport públic i, cada 
cop, som més les professionals 
que ens dediquem a la mobilitat. 
Evidentment el transport públic és 
cosa nostra.

Però no és només un congrés de 
“dones”, és un congrés de mobilitat 
feminista. S’incorpora al debat de 
la mobilitat la mirada de gènere, 
però també la de les diversitats, 
perquè incorporar-les significa 
intentar resoldre les necessitats de

totes les persones, també aquelles 
que tradicionalment no han estat 
“mirades”.

Aquest any, degut a les restriccions 
derivades de la COVID-19, el con-
grés s’ha celebrat telemàticament, 
en tres sessions setmanals. Fent de 
la necessitat una oportunitat, s’ha
aprofitat el format d’enguany per 
convidar a participar a dones 
d’arreu del món, que ens han apor-
tat aire fresc i mirada diversa. 

Respecte la primera sessió, “Políti-
ques públiques de mobilitat amb 
perspectiva de gènere i diversitats”, 
destacaria les experiències inter-
nacionals compartides, així com la 
interessant ponència inaugural a 
càrrec de Paula Soto Villagran, que 
va aportar un marc formal sobre 
mobilitat feminista.

En quant a la segona sessió, 
“Dones que mouen el transport 
públic: vivències i perspectives de 
futur”, em va agradar constatar la 
diversitat i potència de les dones 
que treballem al transport públic i 
la mobilitat. Molt especialment, em 
va il·lusionar poder comptar amb
la participació de la Marisa Chacón 
Pérez, conductora d’autobús, que va 
aportar la mirada de les dones que 
mouen, en el sentit més literal, el 
transport públic: una mirada

imprescindible que no sempre 
incloem.

I, finalment, de la tercera sessió, 
“Més enllà de Barcelona: la mo-
bilitat de les dones en el territori 
català”, destacaria la valentia de 
les organitzadores d’incloure 
una temàtica més arriscada, més 
allunyada del nostre dia a dia, i 
que crec que va funcionar molt bé. 
Va ser molt interessant conèixer 
dinàmiques i realitats de mobilitat 
no metropolitana. 

Per tot això, us animo a visitar les 
sessions mitjançant aquest enllaç1, 
per poder escoltar les interven-
cions de primera mà. Compartir i 
aprendre, per després poder aplicar 
en les nostres feines i dinàmiques 
quotidianes. 

I també volia aprofitar aquest 
espai per dir a les organitzadores:  
MOLTES GRÀCIES! Moltes gràcies 
per haver-vos inventat el Congrés, 
i per haver posat la mirada femi-
nista de la mobilitat al centre del 
debat, perquè entre tots i totes 
aconseguim que la mobilitat sigui 
garantia d’equitat i inclusió social.
Perquè el transport públic és cosa 
de dones! Cuidem-les! Cuidem-nos!

1 https://www.youtube.com/watch?v=rZuyaHo-kxw

Neus T-Figueras Uranga
Sòcia de la PTP

“El transport públic és de Dones”: El Congrés de la Mobilitat Feminista
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L’any 1985 la ciutat francesa de Nantes sorprenia Eu-
ropa amb la 1a reimplantació del tramvia al continent, 
en la seva versió moderna. Des d’aleshores 102 xarxes 
tramviaires han estat implantades al vell continent1. 
Aquest sistema de transport aprofita tres caracterís-
tiques indestriables al ferrocarril, que no ofereixen la 
resta de transports:
 • Gran capacitat, amb vehicles de fins a 60 me 
    tres de llargada. És el sistema de mobilitat  
    urbana que pot transportar més persones en  
    superfície.
 • Consum energètic reduït, per la seva doble  
    naturalesa de guiatge ferroviari i electrifica- 
                ció en xarxa (sense bateries).
 • Màxima accessibilitat per a tots els públics,  
    a peu de carrer, no necessita desplegar    
    rampes i té un interior diàfan, sense estretors  
    dins dels vehicles. 
Èxit a Barcelona. A l’àrea metropolitana de Barcelona, 
el tramvia es va introduir l’any 2004 a través de dues 
xarxes separades, Trambaix i Trambesòs, i s’ha convertit 
en el transport públic millor valorat per les persones 
usuàries. Aquest “tramvia interruptus” es deu a les 
resistències per canviar el model de mobilitat a un dels 
vials més importants de la ciutat, fins ara consagrat al 
vehicle privat i a un autobús ultrapassat de capacitat. 

L’any 2019 els tramvies van assegurar 29,8 milions de 
viatges front els 22,8 milions dels metros de la línia 9 i 
10, que provisionalment també s’explota en dos trams.

8

A més dels èxits de públic, el tramvia s’ha convertit 
en una icona de la lluita pel transport públic a l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Durant dues dècades una 
nodrida representació del moviment associatiu, com les 
federacions de veïns i veïnes, les entitats per la mobili-
tat sostenible, associacions ecologistes, les entitats de 
persones amb diversitat funcional, alguns col·legis pro-
fessionals i tècnics de l’administració, han sostingut la 
defensa d’una xarxa de tramvies unificada, que tregués 
el màxim profit a aquest mode de transport.

EL TRAMBESÒS HA D’ARRIBAR A VERDAGUER A LA 
TARDOR DE 2023

17 anys després de la primera implantació del tramvia 
modern a Barcelona, i després de superar-se moltes 
vicissituds polítiques, a finals de l’any 2021 s’iniciaran 
les obres per connectar les dues xarxes a través de la 
Diagonal, en superfície. Aquesta fita va ser possible 
gràcies a un plenari amb 24 vots a favor i 17 en contra 
el passat 25 de gener de 2019, que donava via lliure a 
un conveni Ajuntament de Barcelona - ATM. La intercon-
nexió dels tramvies és una excel·lent notícia per a l’àrea 
metropolitana i per als barris que graviten al voltant 
de la Diagonal. Es tracta d’un projecte transformador 
que millorarà la mobilitat, l’espai públic, el comerç i la 
qualitat ambiental de la ciutat. 

Aquesta connexió tramviaire serà accessible a peu a 
450.000 persones, ubicades a 9 municipis metropoli-

Apostem per un tramvia
complet i funcional
DOSSIER
La xarxa ha de ser unificada, garantint alta capacitat i connexions directes 

Manifestació pro-tramvia convocada per la plataforma Unim Els Tramvies, el passat 20 de gener de 2018. 

1 Consulteu l’actualitat dels sistemes ferroviaris urbans a Urbanrail.net i al llibre “Els tramvies d’Europa. Crònica d’un retorn anunciat”, de Carles Salmerón i Bosch.

Ricard Riol Jurado
Enginyer tècnic d’obres públiques

Vocal de la Junta de la PTP

Jordi Porta Pruna
Tècnic en mobilitat

Vocal de la Junta de la PTP



Imatge del dia del plenari del 25 de gener de 2019. Font: PTP

metropolitans. S’espera passar dels 100.000 passatgers 
en dia feiner pre-Covid als 220.000 amb la xarxa unifi-
cada, amb una demanda inicial punta de 4.000 passat-
gers per hora i sentit.

9

Així serà la primera fase!
🛠 La fase 1, entre Glòries i Verdaguer (C. Girona), s’exe-

cutarà en 21 mesos a partir de la tardor de 2021. La fase 

2, entre Verdaguer i Francesc Macià està pendent de 

calendari, tot i que forma part del mateix conveni entre 

ATM i Ajuntament de Barcelona.

🚉 L’estació de La Farinera quedarà absorbida per la 

nova parada de Glòries que substituirà l’actual i quedarà 

situada al davant del DHUB, juntament amb l’accés de la 

línia 1 del Metro. A la Diagonal s’obriran noves parades a 

Monumental (entre Padilla i Lepant), Sicília (entre Sicília 

i Nàpols) i Verdaguer (entre Bailèn i Girona). 

⚡ Els tramvies s’alimentaran elèctricament a través de 

d’un 3r rail central al terra, sense necessitat de bateries, 

sense problemes d’autonomia ni de potència. 

🚲 El carril bici i de patins de la Diagonal quedarà 

segregat i tindrà 4 m d’ample, separat de la zona de 

vianants.

👫 Els espais peatonals actualment partits en petites 

voreres i tercianes quedaran unificats en unes grans 

voreres de 7,5 m d’ample.

🌴 Es mantindrà l’arbrat existent. Els tramvies disco-

rreran sobre una via verda, amb gespa, incrementant la 

dotació de verd urbà i actuant com a sonoreductor.

🚘 El trànsit de cotxes i motos a la fase 1 ja es troba 

desviat a causa de la implantació del Parc de Glòries i 

de les obres del col·lector. 

La fase 1 de la interconnexió discorrerà sobre 3 espais 
urbanísticament diferents: el parc Canòpia Urbana a la 
plaça de les Glòries; el tram de la Diagonal entre els 
carrers de Cartagena i Lepant, amb passeig central; i el 
tram de la Diagonal entre els carrers de Lepant i Girona, 
amb voreres laterals. Aquesta darrera configuració serà 
la que s’aplicarà a tota la fase 2, entre el C. Girona i la 
Pl. de Francesc Macià. Les principals obres d’aquest tram 
seran el rebaixat de la volta del ramal ferroviari d’Adif 
de l’estació de França i la construcció d’una sots-central 
elèctrica soterrada a la cruïlla Diagonal-Nàpols.

L’encaix urbà de les vies del tramvia serà central, amb 
el trànsit rodat a banda i banda, per tal de simplificar el 
funcionament semafòric de l’avinguda i evitar les inter-
ferències dels girs a la dreta de cotxes i motos, així com 
per facilitar les operacions de càrrega / descàrrega.

Des de la PTP instem a l’ajuntament de Barcelona i 
l’ATM iniciar la fase 2 de la interconnexió abans d’aca-
bar les obres de la fase 1. 

I UNA VEGADA INICIADES LES OBRES, QUÈ?

Aconseguir un tramvia complet i funcional, pel que fa 
els temps de viatge i la capacitat, requerirà quelcom 
més que construir les vies que falten entre les places de 
Francesc Macià i Glòries. Caldrà tenir en compte les ne-
cessitats operatives d’un sistema de transport que haurà 
de fer front a una més que duplicació de la demanda 
dels tramvies actuals, tot convertint-se en la 5a línia 
amb més viatges a Barcelona, després de les línies 1, 3, 
5 i 9 (completada) del metro.

CALDRAN MILLORES FUNCIONALS AL BAIX LLOBREGAT

El Trambaix, avui consolidat amb un gran èxit de públic 
i acceptació social i política, va haver de fer front a uns 
inicis polèmics que van modificar la idea original. Men-
tre la línia T1 (F. Macià - Bon Viatge) es va construir amb



la projectada doble via i uns traçats rectilinis que per-
meten bona freqüència i temps de viatge, altres parts 
de la xarxa es van ressentir d’unes decisions polítiques 
erràtiques. El cas més controvertit fou protagonitzat per 
l’Ajuntament d’Esplugues, que una vegada aprovat el 
projecte, va impedir el pas directe de la línia T3 
(F. Macià - Sant Just - Sant Feliu) per la carretera de Lau-
reà Miró - Carretera Reial, entre el Pont d’Esplugues i la 
Rambla de Sant Just. Com a resultat d’aquella decisió, la 
línia T3 circula per un tortuós traçat en via única, ple de 
corbes de radi reduït que duplica la distància emprada 
pel cotxe i el bus entre aquestes dues ciutats.

En paral·lel, la línia T2 (F. Macià - Llevant les Planes) 
discorre en via única entre les parades de Bon Viatge i 
Llevant les Planes, a Sant Joan Despí. A més aquest re-
corregut inclou una ziga-zaga innecessària per accedir a 
la parada de La Fontsanta i una parada final -Llevant les 
Planes- que només admet tramvies senzills (30 metres) 
i no en doble composició (60 metres) com la resta de 
paradas del Trambaix. 

Aquestes deficiències de la primera implantació, a més 
de minvar les possibilitats del Trambaix a un terç del 
seu recorregut, condicionen també la futura explotació 
de la Diagonal, que requerirà tramvies de 60 metres -en 
doble composició- a la seva configuració final. El poc 
atractiu traçat de l’actual T3, encara seria més dissua-
siu quan hi circulin els tramvies en doble composició, 
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ja que les limitacions de velocitat per corbes s’hauran 
de sostenir més temps. D’altra banda l’existència d’una 
parada d’andana curta a la T2 implicaria condicionants 
sobre l’explotació de la Diagonal. També caldria evitar 
que les vies úniques de les línies T2 i T3 actuals conta-
minin l’explotació del conjunt de la xarxa unificada.

QUINES SOLUCIONS CALDRÀ PRENDRE?

Per assegurar la màxima capacitat del tramvia i millorar 
els temps de viatge es demana accelerar les següents 
actuacions:

           Implantació del pas directe per Laureà Miró - 
           Caretera Reial, amb via doble.
Aquesta mesura ha d’aconseguir que la línia Diagonal 
- Sant Just - Sant Feliu disposi de via doble i traçats 
directes, com ja succeeix amb la línia Diagonal - Cor-
nellà - Sant Joan Despí. Donada la limitació d’espai a 
Laureà Miró - Carretera Reial, es proposa una plataforma 
tramviaire d’ús mixt amb autobusos i accessos veïnals 
amb carril bici, desviant el trànsit de pas per la B-23.

Aquesta actuació forma part del Pla Director d’In-
fraestructures 2011-2020 i 2021-2030 de l’Autoritat 
del Transport Metropolità (ATM). En el mandat passat 
(2015-2019) es va desencallar políticament el pas 
directe del tramvia, que ha de solucionar l’error històric 
d’arraconar el transport públic per carrers secundaris. 

Imatge del futur pas del tramvia a la cruïlla Diagonal - Marina - Aragó, que passarà de dessert d’asfalt a zona verda. Font: Ajuntament de Barcelona
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Els diferents plens municipals de tots els ajuntaments 
implicats van votar a favor i per unanimitat, la correcció 
del traçat de la T3. Tant els ajuntaments històricament 
favorables a la mesura, Sant Just, Sant Joan i Sant Feliu, 
com el d’Esplugues de Llobregat, que ha variat la seva 
posició inicial. El pas directe ha de permetre retallar uns 
7 minuts el trajecte entre Sant Feliu, Sant Just i Barce-
lona, convertint, per fi el Trambaix una alternativa en 
temps de viatge real als vehicles motoritzats a través 
de l’antiga N-340 i la Diagonal. L’ATM va realitzar un 
estudi informatiu amb diferents alternatives del traçat, 
una amb via única i dues amb via doble, amb diferents 
nivells de pacificació del trànsit la seva definició urba-
nística.

Des de la PTP instem de no supeditar la construcció del 
pas directe del tramvia a l’excavació d’una estació de 
metro sota la plaça Santa Magdalena, com ha suggerit 
l’ajuntament d’Esplugues en les seves al·legacions a 
l’estudi informatiu elaborat per l’ATM. Considerem que 
els dos projectes tenen uns terminis prou diferents i 
tècnicament es poden resoldre sense vincular-se. Així 
mateix instem l’ATM d’executar el pas directe en via do-
ble, per solucionar tant el problema dels temps de viat-
ge com el de la capacitat de la futura línia T3. Dema-
nem doncs que s’arribi a un acord el més aviat possible 
per poder començar les obres de la connexió directa per 
Laureà Miró i Carretera Reial trobant una solució de 

Imatge del pas directe del tramvia per Laureà Miró a Esplugues de Llobregat . Font: ATM 

consens que eviti allargar en el temps aquesta inversió 
tant necessària pel territori.

           Mantenir la connectivitat del traçat actual de la 2           T3, que dóna servei a la parada Hospital de Sant 
Joan Despí | TV3, mitjançant un servei comarcal entre 
Sant Feliu i Esplugues o Cornellà, segons on es pugui 
ubicar la terminal. 
La línia comarcal no estaria necessàriament vinculada 
a la Diagonal i podria funcionar amb tramvies senzills, 
de La línia naixeria a Sant Feliu, passaria per l’Hospi-
tal comarcal i podria encaminar-se cap a Bon Viatge i 
Cornellà o cap al Pont d’Esplugues. Aquest servei podria 
discórrer per les actuals vies úniques però necessitarà 
una via per apartar-se al final de línia sense col·lapsar 
el servei principal. 

          Solució per a la parada Llevant les Planes i estudi      
           d’ampliació de la via única a Sant Joan Despí.
Per solucionar la problemàtica de la parada es pot estu-
diar la seva ampliació a 60 metres o la seva eliminació 
per tal de finalitzar la línia T2 a l’actual parada de l’Hos-
pital Comarcal, a tan sols 150 metres. També es propo-
sa estudiar la possibilitat d’ampliar l’actual T2 a Sant 
Just / Sant Feliu, fent les funcions de la línia comarcal 
anteriorment descrita. Això permetria connectar Sant 
Just amb les estacions de Rodalies de Sant Joan Despí i 
Cornellà Centre.  

3
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Estudiar les possibilitats per duplicar totalment o par-
cialment a l’avinguda de Barcelona d’aquesta població. 
Caldria estudiar també la reubicació dels 280 metres de 
via de l’Av. de Barcelona que canvien de costat del carrer 
innecessàriament entre el C. Timbaler del Bruc i l’Av. 
Mare de Déu de Montserrat, reduint la capacitat sema-
fòrica de tot aquest eix. 

GLÒRIES - GRAN VIA: EVITEM UN COLL D’AMPOLLA AL 
TRANSPORT PÚBLIC!
L’encaix del tramvia i autobús al futur parc-plaça de 
les Glòries és un dels millors exemples d’integració 
del transport públic sobre un espai verd i sense trànsit 
que hi haurà a la ciutat. No és habitual que el transport 
públic tingui una accessibilitat privilegiada respecte el 
vehicle privat a Barcelona, que en aquest àmbit només 
circularà de forma subterrània a l’eix de la Gran Via.
El projecte de nova plaça, anomenat Canòpia Urbana, 
integrarà un intercanviador bus-metro-tramvia sobre un 
espai icònic i privilegiat de la ciutat, un fet que la PTP 
ha impulsat i aplaudit reiteradament.
D’altra banda, el soterrament del trànsit de la Gran Via 
entre la plaça de les Glòries i la Rambla del Poblenou 
ofereix una oportunitat per duplicar l’únic tram en via 
única de la xarxa Trambesòs, ubicat a la Gran Via, entre 
les parades de La Farinera i Can Jaumandreu.

En aquest escenari, la PTP insta l’Ajuntament de Bar-
celona implantar un esquema de vies al costat Besòs 
de la plaça de les Glòries que no hipotequi l’explotació 
tramviaire dels ramals Gran Via - Badalona i Diagonal

Implantar el pas del tramvia i carril bici al 
pas per la plaça de les Glòries amb format 
“rambla”, seguint l’esquema escollit per a la 
Diagonal entre els carrers de Marina i Cas-
tillejos, donant continuïtat a la secció tram-
viaire entre els carrers de Marina i Maresme. 
Aquesta solució permetria donar continuïtat 
al flux de vianants, tramvies i bicicletes apro-
fitant la mateixa ona verda per entrar i sortir 
de la plaça, simplificant la cruïlla Diagonal 
- Badajoz.

que els dos ramals del Trambesòs, Gran Via 
i Diagonal, accedeixin a Glòries per vies 
independents, com es fa a l’actualitat, tot 
descartant l’alternativa de bifurcar la línia de 
la Gran Via a Diagonal - C. Ciutat de Granada. 
Si cal compactar i optimitzar l’espai emprat 
pel transport públic, unificar carril bus-tram-
via entre la mateixa plaça de les Glòries i la 
Rambla del Poblenou.

mar - Sant Adrià de Besòs ni dels autobusos de la Gran 
Via, tot garantint la màxima capacitat per al transport 
públic. A tal efecte demanem estudiar el següent:
 • 

 •

La PTP vetllarà per a què la implantació del tramvia 
respecti els principis de millora de la capacitat i rapi-
desa del transport públic a la Diagonal de Barcelona i 
als municipis beneficiats. Per aquest motiu oferim tot 
el nostre suport i col·laboració a les administracions 
implicades en aquest projecte, al mateix temps que de-
manem diligència i rigor tècnic. Endavant amb el Tram!

Imatge actual del parc de Glòries al costat muntanya. Foto: COAC



Doctor Traffic
Expert en casos paranormals
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Podeu fer arribar altres fenòmens com aquests a:  doctortraffic@transportpublic.org !

La Paradeta
DR.TRAFFIC
Amb la nova revista reviu el consultori del Dr. Traffic! Una pàgina per a recollir 
fenòmens curiosos, xocants o fins i tot paranormals al voltant del transport públic 

Diuen els de TMB que el temps de recorregut de la nova línia 
de bus directe entre Francesc Macià i la Plaça de les Glòries 
serà de 10 minuts. Amb un itinerari de 4,8 km., la velocitat 
comercial es de 28,8 km/h., més que el metro convencional. 
Ja ens agrada que el transport públic sigui ràpid.... però que 
tremolin els iaios quan hagin de travessar el carrer!

Per cert, ara que ha quedat sense servei, està previst aixecar la 
via entre Salou, Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. Pel que sembla, 
alguns autobusos ja van per feina. 

AUTOBÚS VOLADOR?

A BONES HORES!

L’alcalde de Salou demana més serveis per a l’estació de Port 
Aventura, que fa servir poca gent de Salou perquè gràcies a la 
seva insistència ha quedat en cul-de-sac i allunyada del centre de 
la ciutat. Al Diari de Tarragona ho argumenta impecablement: “si 
todos hacemos una apuesta por el transporte público ferroviario 
sostenible, ecológico, de calidad y suficiente, y no contaminante, 
hace falta que entre todos estudiamos cuál es el mejor servicio a 
prestar y las condiciones de horario y frecuencias”.  A bones hores, 
Sr. Granados! Salou tenia una estació cèntrica i totes les circula-
cions de les línies R16 i RT2, i vostè solet (ai, no, amb l’ajuda de la 
Generalitat!) se la van carregar sense cap alternativa...

COL·LABORACIÓ ESPONTÀNIA



Un dels avantatges de ser soci 
de la PTP és que la teva opinió 
sempre compta! És per això que, 
des de la Junta de la PTP, vam con-
siderar que el tema dels peatges 
interurbans tenia prou incidència 
territorial com per a fer-ne una 
junta oberta i escoltar l’opinió de 
les persones associades. Per això, 
el passat 25 de maig de 2021 
vam realitzar telemàticament una 
sessió on vam fer una primera pre-
sentació de l’estat de l’art, un torn 
obert de preguntes i debat. Per a 
concretar un posicionament, vam 
introduir una sèrie de preguntes de 
sí/no per conèixer l’opinió de tots 
els presents.

PER QUÈ VOLEM PARLAR SOBRE 
ELS PEATGES? ÉS QUE VOLEM 
PAGAR MÉS?

Com a PTP no només defensem 
el transport públic, actualment hi 
ha molts més agents que afecten 
a la nostra mobilitat i la desapari-
ció dels peatges és una afectació 
directa al transport públic. 

L’eliminació dels 

peatges a les vies de 

gran capacitat incentiva 

l’ús del vehicle privat, 

impedeix la 

internalització dels 

costos ambientals i 

condemna a assumir els 

costos de manteniment 

a tota la ciutadania

És cert, però, que aquest tema no 
és tan trivial com podríem voler. Si 
bé és cert que l’estat espanyol és 
dels països amb més xarxa d’alta 
capacitat però és de les que té el 
percentatge més baix de xarxa 
pagada pels propis usuaris, existeix 
també un gran volum de població 
que considera que paga constant-
ment per l’ús de la carretera, però…
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potser cal que replantegem la 
qüestió: el transport públic paga 
cànon, repercutit en el preu del 
bitllet, també el transport aeri, 
llavors, perquè no ho veiem igual 
per carretera?

Certament és innegable que l’estat 
espanyol té unes carreteres de pa-
gament de les més cares d’Europa, 
a més a més, sense transparència 
sobre manteniment vs benefici. 
Això fa que, segons el territori, el 
peatge es percep d’una forma dife-
rent i aquí entren els nostres socis 
per a donar veu a les inquietuds 
que hi ha.

QUÈ OPINEN ELS NOSTRES SOCIS I 
EL TERRITORI?

La posició general és clara, malgrat 
s’obre un interessant debat sobre 
les alternatives ofertes al territori. 
Es posa en comú que cal invertir 
en oferir alternatives en transport 
públic des del primer dia d’implan-
tació dels peatges per garantir el 
detriment del vehicle privat, prio-
ritzant sempre el servei ferroviari

Junta oberta a socis
SOCIS
Parlem sobre el peatge interurbà Georgina Montesinos Zaragoza

Enginyera de Camins
Secretària de la PTP

https://transportpublic.org/alliberament-peatges/
https://transportpublic.org/alliberament-peatges/


Però, quin tipus de sistema? Els 
peatges són abusius en algunes 
zones, el pagament per quilòmetre 
és el més just segons una part dels 
nostres socis. Tanmateix, existeix 
també l’opció del pagament per 
vinyeta, menys popular, però que 
tampoc perd força quan parlem 
de curt termini. El que és ben cert 
és que no podem seguir amb un 
sistema privat de peatges, però 
tampoc volem donar lliure accés 
a les ciutats sense cap tipus de 
consciència del cost ambiental que 
això suposa i menys quan s’estan 
plantejant taxes de congestió a les 
àrees metropolitanes. L’eliminació 
dels peatges en vies d’alta capaci-
tat dificulta la implantació de les 
taxes urbanes de congestió a les 
àrees metropolitanes. Aquests dos 
sistemes haurien d’anar coordinats 
i complementant-se l’un a l’altre.

Amb tot això, sempre comptant 
amb polítiques de descomptes, 
malgrat calgui ser prudents a 
l’hora de considerar descomptes a 
“residents”, ja que podríem entrar 
en un greuge comparatiu segons a 
quines zones. Tanmateix, cal tenir 
en compte, com a darrer apunt so-
bre les reflexions de la PTP durant 
la jornada de treball, que el cost 
d’un peatge amb les característi-
ques que estem plantejant seria 
molt menor als de l’actual sistema 
privat.

I QUÈ RESPONEN ELS SOCIS A LES 
PREGUNTES PLANTEJADES?

Així doncs, després d’aquesta jor-
nada de treball podem afirmar que 
des de la PTP propugnem l’esta-
bliment d’un sistema de  titularitat 
pública i amb destí finalista dels 
recursos generats: manteniment i 
millora vies, mobilitat sostenible i 
transport públic, i salut. És precep-
tiu establir un sistema de peatge 
extensiu a totes les vies d’alta 
capacitat, general per a tot l’estat.

Les conclusions passen per la 
conveniència de les opcions que 
vinculen l’import a pagar amb els 
recorreguts efectivament realitzats 
(vinyeta dinàmica) i la necessitat 
d’establir bonificacions en funció 
de l’ocupació del vehicle (afavorint 
VAO), de les característiques pel 
que fa a les emissions (penalitzant 
els vehicles més contaminants) 
i  l’oportunitat que significa la 
modulació del peatge en funció 
del dia i hora en que s’efectuï el 
desplaçament (laborable, festiu...) 
i de l’existència de transport públic 
alternatiu.

Com a reflexió final, cal tenir 
en compte que no calen grans 
macro-projectes tecnològics per 
a idear un sistema de recaptació 
eficient, existeixen opcions ja 
pensades que permetrien crear un 
model fàcil i just. La pregunta és: 
Administracions, Estat i Generalitat 
de Catalunya estan disposades a 
avançar i accelerar aquesta qüestió 
urgent i fonamental en un con-
text de transició socioecològica i 
necessària per al compliment dels 
objectius de canvi climàtic?

que els serveis per carretera. El 
model que cal defensar queda 
consensuat sense problemes: no 
podem perdre els peatges, cal que 
es proposi un model amb una clara 
funció orientadora de la mobilitat i 
afavoridora del reequilibri terri-
torial. Per una part, ha de fer més 
atractiu i més econòmic, l’ús del 
transport en comú allà on existeix 
una oferta suficient, per l’altre 
ha de permetre dotar d’un millor 
transport públic als territoris que 
presenten majors mancances en 
aquest sentit.

Cal garantir també

actuacions en carreteres 

secundàries, evitant que 

aquestes absorbeixin 

trànsit de pas

El transport públic ha de ser un 
element clau en el canvi modal, és 
per això que s’insisteix i es reclama 
incidir més en el finançament del 
mateix. Les vies gratuïtes, estem 
d’acord, fomenten l’ús del vehicle 
privat en detriment del transport 
públic. I no parlem només de dis-
tàncies curtes entre dos municipis, 
sinó a nivell de tot l’estat. Per tant, 
és necessari un pla que garanteixi 
la creació d’un sistema públic de 
pagament arreu de l’estat que 
afecti tant al cotxe (i moto) com 
al transport de mercaderies per 
carretera.
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Respostes dels socis a les preguntes plantejades. Font: PTP



De casa a l’escola, de l’escola al parc i del parc a casa. 
Aquest és el dia a dia dels meus fills, de 5 i 8 anys. 
Una existència compartimentada, sense massa marge 
de maniobra. Sortir d’aquests espais segurs, sense la 
vigilància d’un adult, suposa avui en dia posar en risc la 
seva integritat. Per això al parc hi han posat una tanca, 
per això no els deixem anar sols a escola o a comprar el 
pa. Els seus desplaçaments, majoritàriament a peu o en 
autobús i sempre acompanyats per un adult, són trajec-
tes sorollosos i estressants; per no dir perillosos. Alguna 
vegada ens hem plantejat la bicicleta, però no ens hi 
atrevim. Al carrer tot és fet i pensat a benefici de cotxes 
i motos: dos i tres carrils de circulació, prioritat sema-
fòrica, xamfrans i voreres convertides en aparcaments. 
A ells tan sols els resta caminar per la vorera-pàrquing, 
tot esquivant alguna moto o patinet que hi circula. L’al-
tra opció, esperar pacientment a la parada de l’autobús 
veient com la riuada constant de cotxes i motos va 
passant, sorollosa i perillosa, a pocs metres.

Aquesta és la ciutat en la qual vivim. I aquest és el dia a 
dia de molts infants i moltes famílies, no tan sols a Bar-
celona sinó també a les principals ciutats i pobles del 
país. Després d’anys d’incentius a l’ús del vehicle privat, 
aquest s’ha convertit en el rei absolut de l’espai públic. 
El seu domini és tal, la seva hegemonia és tan brutal, 
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que hem normalitzat els greus perjudicis que comporta. 
De dades que ho ratifiquen n’hi ha moltes. N’he escollit 
tres de significatives:

Primera. Segons dades de Guàrdia Urbana, a la ciutat de 
Barcelona es produeixen més de 200 atropellaments 
a menors d’edat cada any. En altres paraules, un nen o 
una nena és atropellat cada dos dies.

Segona. L’Agència de Salut Pública de Barcelona, en el 
seu últim informe sobre contaminació ambiental, estima 
que un de cada tres casos d’asma infantil a la ciutat és 
fruit de la contaminació de l’aire. És a dir, pel sol fet de 
viure en aquesta ciutat i sense cap predisposició de risc 
prèvia, cada any 525 infants de Barcelona contrauen 
una malaltia respiratòria crònica que els acompanyarà 
el resta de la seva vida. 

I tercera. La Societat Catalana de Pediatria va alertar re-
centment en el seu informe Posicionament sobre salut 
i medi ambient de la infància i adolescència en temps 
de COVID-19 que calen “mesures urgents per millorar 
la qualitat de l’aire a prop dels centres educatius”, ja 
que la contaminació atmosfèrica pel trànsit motoritzat 
“és un dels principals factors de risc per a la salut dels 
infants”, a més de “fomentar la mobilitat activa per al 
desplaçament al centre educatiu i augmentar el contac-

Guille López
Impulsor de la revolta escolar

Soci de la PTP

La revolta escolar
ACTUALITAT
Cada vegada més famílies diem prou a l’actual model de ciutat

Fotografia de Joanna Chichelnitzky

http://ajuntament.barcelona.cat/seguretatiprevencio/sites/default/files/PDF/Pla%20Local%20de%20Seguretat%20Vi%C3%A0ria%202019-2022.pdf  
http://aspb.cat/wp-content/uploads/2020/10/Informe_qualitat-aire-2019.pdf
http://academia.cat/files/204-8670-FITXER/Posicionamentrevisatnovembre2020.pdf
http://academia.cat/files/204-8670-FITXER/Posicionamentrevisatnovembre2020.pdf
http://academia.cat/files/204-8670-FITXER/Posicionamentrevisatnovembre2020.pdf
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te amb la natura”.

És a dir, les nostres ciutats s’han convertit en uns in-
drets insegurs i que a més no garanteixen la salut dels 
seus habitants, especialment dels infants. Fet aquest
que a moltes famílies ens fa qüestionar, per responsabi-
litat, si fem bé de viure-hi i fer créixer les nostres filles 
i fills en aquest entorn. I ens fa evident que hem arribat 
a un punt de saturació del sistema que fa ineludible 
replantejar-nos el model. No pot ser que la mobilitat 
d’uns pocs -segons dades de l’AMB la mobilitat en ve-
hicle privat representa tan sols un 26% dels desplaça-
ments que discorren per Barcelona- tingui uns costos 
tan alts i tan greus per a tota la societat.

Davant d’aquests fets, davant d’aquestes evidències, 
cada vegada som més famílies, veïnes i veïns que no ac-
ceptem restar de braços plegats i per això, entre altres 
iniciatives, hem impulsat la protesta que hem anomenat 
com a Revolta Escolar. Un moviment en el qual partici-
pem activament 53 Associacions de Famílies d’Alumnes 
(AFA) de la ciutat de Barcelona, i que s’ha estès ràpi-
dament per altres municipis de Catalunya i també fora 
del país. És la protesta que cada dos divendres talla el 
carrer davant de cada escola per reclamar uns entorns 
escolars més segurs, amb menys contaminació i menys 
soroll. Una pacificació i millora ambiental dels entorns 
escolars que passa, ineludiblement, per restar-li espai al 
cotxe.

LA MANERA COM TRACTA UNA CIUTAT ALS SEUS 
INFANTS I A LES SEVES ESCOLES ÉS EL MIRALL DE QUÈ 
SOM COM A SOCIETAT

La manera com tracta una ciutat als seus infants i a les 
seves escoles és el mirall de què som com a societat. 

I ara mateix, no podem estar gens orgulloses de com 
s’estan fent les coses. Els nostres infants no mereixen 
aquesta situació que els condemna a un present negre, 
perillós, envoltat de fum, contaminació i soroll. No és 
un tema d’impediments tècnics, és un tema de prioritats 
polítiques.

No podem concebre que els nostres polítics, davant 
una problemàtica que posa en risc la salut, el benestar 
i fins i tot la vida de les persones més vulnerables a les 
que representen, els infants i joves d’aquesta ciutat, no 
actuïn amb més urgència i contundència.

Governar significa prendre mesures, establir programes, 
realitzar accions que repercuteixin en el benefici de la 
majoria dels ciutadans. Aquests són els paràmetres que 
han de guiar les accions de les polítiques transforma-
dores. I en aquest sentit, treure-li espai al cotxe suposa 
uns beneficis tan clars, tan directes, que no podem 
perdre ni un minut per impulsar-ho. És l'hora d'apostar 
per la mobilitat activa i el transport públic, compartit i 
sostenible. Tot és un tema d'incentius.

Quan mirem la nostra ciutat, sembla com si els cotxes 
haguessin estat sempre presents. Però si mirem enrere, 
les ciutats ja eren ciutats, pròsperes i dinàmiques, abans 
de l’arribada d’aquests a inicis del segle passat. I si 
comptem, tan sols ha estat en aquests últims cent anys 
que les ciutats s’han vist completament transformades 
per l’arribada massiva d’aquest mitjà de transport tan 
invasiu i perjudicial.  En aquest sentit, estic convençut 
que en els anys que venen aquest model es revertirà. 
Les ciutats tornaran a ser per les persones i no pels co-
txes. I de la mateixa forma que els nostres avis jugaven 
al carrer, els nostres fills i nets aviat ho tornaran a fer. 
Esperem que així sigui.

Fotografia de Joanna Chichelnitzky



Encara que costi de creure, no ha 
estat ni a iniciativa del govern de 
Catalunya ni de les institucions 
locals gironines els primers que 
han aixecat la bandera de la rei-
vindicació d’un tren per a la Costa 
Brava. La iniciativa ha partit d’un 
moviment ciutadà, en el que PTP 
té una presència significativa, a 
partir del qual s’ha anat construint 
el projecte del tren—tram de la 
Costa Brava. Tot i que la Costa 
Brava té dues línies fèrries, la R11 
de Portbou, a la part nord, i la R1 a 
Blanes, a la part sud, el 80% de la 
Costa Brava no té servei ferroviari, 
el territori més poblat de Catalun-
ya sense ferrocarril. Però fins no 
fa gaire dècades el Baix Empordà 
n’havia tingut dues línies, els cone-
guts carrilets de Girona a Palamós 
i de Girona a Sant Feliu de Guíxols. 
Malauradament, aquelles línies es 
van tancar cap els anys 60, en ple 
franquisme, igual que es va tancar 
els altres ramals que des de Girona 
enllaçaven amb Banyoles i Olot.  
La província de Girona té una de 
les taxes més altes de tancament 
de ferrocarrils de tot Espanya. 
M’afegeixo a la idea de molts, quan 
pensen que tan sols que aquests 
ferrocarrils haguessin pogut so-
breviure fins el 1975, ara estarien 
funcionant portant milions de 
viatgers com ho fan els ramals de 
FGC a Martorell, Igualada i Man-
resa. La democràcia recuperada el 
1977 va portar amplis programes 
de reforma del ferrocarril de via 
estreta i les 4 línies gironines que 
es van tancar de segur que s’ha-
guessin pogut incorporar a aquest 
programa de reformes. 
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El tren arribaràEl tren arribarà
a la Costa Bravaa la Costa Brava
FERROCARRIL
La PTP defensa el projecte del tren-tram a la Costa Brava Pau Noy Serrano

Enginyer industrial
Soci de la PTP

¿Però com és possible que un 
territori com el Baix Empordà, 
en connexió amb el Gironès, on 
s’aplega una població equivalent 
de 400.000 persones, comptant 
residents i visitants degudament 
ponderats pel temps que hi roma-
nen, no disposi d’un servei ferrovia-
ri que relligui les principals ciutat, 
Palafrugell, Palamós i Sant Feliu 
i aquestes amb Girona? Encara 
que resulti inaudit això és així i és 
conseqüència de la miopia de la 
Generalitat de Catalunya, l’admi-
nistració competent en matèria de 
ferrocarrils, perquè en els 40 anys 
de democràcia, després de la mort 
del dictador, no ha estat capaç de 
construir un km de tren fora de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. 
La dita que la Generalitat planifica 
ferrocarrils per Barcelona mentre 
construeix carreteres per a la resta 
del país és ben encertada.

Ara, aquesta comissió promotora 
ha presentat una proposta de tren-
tram amb dades que són incontes-
tables. Invertint la meitat del que 
la Generalitat ha invertit en les 
prolongacions de FGC a Sabadell i 
Terrassa, s’aconsegueix una deman-
da que dobla la d’aquell projecte i 
sobre un recorregut que multiplica 
per 8 la longitud de les extensions 
vallesanes.

QUÈ ÉS UN TREN-TRAM?

El tren-tram és un producte 
àmpliament provat, amb més de 
20 sistemes circulant a tot Euro-
pa, que dins de les ciutats té un 
format de tramvia, com el que dis-
corre per la Diagonal de Barcelona, 
i es comporta com un tren de 

rodalies fora d’elles. És a dir, dins
de les ciutats té una velocitat 
màxima de 30 o 50 km/h, depe-
nent de la secció del carrer pel que 
passa, i fora d’elles pot assolir els 
120 km/h. Es tracta d’un sistema 
que aconsegueix sumar el millor 
de cada sistema ferroviari.

EL TREN DE LA COSTA BRAVA

Els promotors, que han rebut un 
impressionant suport de tots els 
ajuntaments per on passa la línia, 
del consell comarcal del Baix 
Empordà i d’un important nombre 
d’entitats i associacions, a més del 
suport personal de 1.500 persones, 
han presentat un estudi que pro-
posa organitzar un servei de tren 
tram entre Flaçà i Riudellots, pas-
sant en doble via d’amplada inter-
nacional per la Bisbal, Palafrugell, 
Palamós, Sant Antoni de Calonge, 
Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, 
Santa Cristina d’Aro, Llagostera i 
Cassà, i sobre les vies ja existents 
de Renfe, amb un tercer carril que 
ja existeix en un alt percentatge 
d’aquesta secció,  entre Riudellots i 
Flaçà, amb una gran correspondèn-
cia a l’estació de Girona. L’ oferta 
de servei és de 110 circulacions 
diàries en els dos sentits, la qual 
cosa proporciona una immillora-
ble freqüència de un tren cada 15 
minuts a les hores punta, cada 20 
minuts a les hores mitges i cada 
30 minuts a les hores vall. Això 
suposa una millora espectacular 
sobre la situació actual del servei 
de bus interurbà i urbà. I es fa amb 
un transport silenciós, d’emissions 
zero, perquè a Espanya tots els 
ferrocarrils se subministren amb 
energia certificada 100% renova



mobilitat privada i mobilitat en comú, desaprofita 
l’oportunitat de realitzar actuacions ferroviàries urgents 
amb el finançament disponible i prioritza l’electrifica-
ció indiscriminada dels vehicles per damunt del canvi 
modal. En la seva formulació actual, els NGEU a 
Catalunya poden ser una oportunitat perduda per 
avançar de manera efectiva cap a la mobilitat 
sostenible.
 
LA PTP EFECTUARÀ UN SEGUIMENT DELS PROJECTES 
NGEU
Des de la PTP ens proposem efectuar un seguiment 
acurat de les actuacions en matèria de mobilitat que es 
financin amb els NGEU, en la línia de la cogovernança i 
intervenció de les entitats ambientals i socials 
propugnada per la Unió Europea. Amb aquest objectiu, 
la PTP participa activament a PROSOXI1: Observato-
rio para la transición ecológica socialmente justa, una 
aliança d’entitats del tercer sector que vetllarà per a que 
els projectes que es dissenyin i executin sota els NGEU 
no es desviïn dels objectius socials i ecològics, exigint 
a les administracions que s’estableixin mecanismes 
d’informació, transparència, participació i supervisió 
adequats en els que hi puguem participar com a 
societat civil organitzada. Per saber-ne més podeu 
consultar aquest enllaç2.

19

ble, de baixíssim consum energètic, 
confortable, totalment accessible, 
com ho podrà testimoniar qual-
sevol persona que hagi accedit al 
tramvia de Barcelona, i socialment 
100% inclusiu. I tot això amb unes 
tarifes molt més econòmiques que 
les actuals del bus. S’espera una 
elevada velocitat comercial de 
46 km/h com les millor línies de 
rodalies de Renfe. 

La millora en els temps de viatge 
en transport públic, respecte de la 
situació actual, és molt remarcable, 
tan des de Barcelona, partint de 
l’estació de Sants, com des de Giro-
na o per anar a Girona en viatges 
interns a l’àrea del Baix Empordà i 
del Gironès. Quan al 2026 s’obri al 
servei la nova estació de Sagrera, 
els temps de viatges encara millo-
raran més.

La Costa Brava estarà connectada 
a través de la l’estació de Girona a 
tot el sistema ferroviari espanyol 
i de tota l’Europa occidental, la 
qual cosa facilitarà que els visi-
tants puguin arribar-hi d’una forma 
totalment sostenible. Ja s’apunta 
cara al futur que només els terri-
toris que siguin 100% sostenibles 
podran mantenir l’actual demanda 
turística.

LES XIFRES DEL PROJECTE

La demanda esperada és de 6,7 
milions de viatgers anuals, que es 
capten de la forma següent: 3,4 de 
la població resident, 1,5 milions 
del visitants per segona residèn-
cia, 1,7 milions dels turistes que 
fan pernoctació i 0,1 milions per 
nova demanda induïda. Aquesta 
xifra és francament alta i amb un 
sistema tarifari considerat “normal” 
permetria generar uns ingressos 
suficients com per cobrir el cost 
d’explotació de la línia que podria 
arribar a generar un petit superà-
vit. Naturalment, la quantia de la 
inversió no es coneixerà amb exac-
titud fins que el projecte estigui 
redactat, però s’estima que 

Fotografia d’una cala de la Costa Brava

estarà entre els 500 i 700 milions 
de euros, depenent del nivell  de 
penetració del tren-tram a les ciu-
tats costaneres. L’anàlisi cost-be-
nefici de l’operació resta pendent 
però els promotors estimen que 
si es tenen en compte tots els 
conceptes de cost i d’estalvi, tindrà 
una molt elevada rendibilitat 
econòmico-social, de les millor 
dels últims anys en projectes 
ferroviaris.

L’escenari que s’albira d’un fort 
encariment dels preus del petroli 
i la necessitat de deixar d’emetre 
CO2, permeten pensar que en el 
futur aquesta xifra de demanda 
podria multiplicar-se per dos sense 
dificultat.

EL FUTUR IMMEDIAT

I ara què cal fer? Les autoritats lo-
cals s’han de posar al davant de la 
reivindicació i exigir a la Generali-
tat que, de la meixa manera que el 
govern ha presentat un projecte de 
tren-tram per al Camp de Tarrago-
na, faci exactament el mateix amb 
el tren-tram de la Costa Brava. 
Per població, per necessitats i per 
les elevades xifres de demanda, 
el tren-tram de la Costa Brava es 
mereix estar entre els projectes 
destacats de Catalunya en aquesta 
dècada.

https://prosoxi.es/
https://transportpublic.org/ng-catalonia/


El transport públic de superfície a Barcelona i el subte-
rrani en bona mida, avui gaudeixen de una accessibilitat  
molt positiva, una de les més avançades de Europa, i 
en bona mesura ha estat possible gràcies a les inicia-
tives dels governs de la ciutat i de les operadores del 
transport.

Ens caldria fer una mica d’història de com va anar tot 
això. Tothom recordarà al visionar les fotografies de 
l’època, de la manca d’accessibilitat de tramvies i auto-
busos, sense comptar amb el metro , tot eren esgraons. 
Algunes estacions tenien ascensors i alguna més amb 
escala mecànica, però totalment inaccessibles per per-
sones P.M.R. 

Les entitats i associacions de persones amb diversitat 
funcional, agrupades en comissions de participació 
ciutadana dins del Institut Municipal de Persones 
Discapacitades, recavà de les administracions i compan-
yies operadores la adaptació progressiva dels vehicles, 
d’acord amb el nou codi d’accessibilitat aprovat per el 
Parlament de Catalunya. Les companyies operadores, 
principalment T.M.B. i mes tard F.G.C. . escometrien les 
adaptacions de vehicles de superfície, començant per 
els autobusos, amb noves unitats de pis baix i rampes 
d’accés.

Amb la vista posada en la celebració dels Jocs Olímpics 
de Barcelona i els Paralímpics, es començaren a adap-
tar estacions de metro, sent la primera en inaugurar-se 
totalment adaptada amb ascensors  la de Fondo L1 el 
any 1992.
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L’accessibilitat en el
transport públic de Barcelona
ACCESSIBILITAT
Barcelona és una de les ciutats d’Europa amb més transport accessible

Paulatinament son substituïts els autobusos per altres 
de més moderns , amb rampes incorporades i pis baix , 
que a mes incorporen el sistema de inclinació lateral. 

Altres operadors, com F.G.C , progressivament van adap-
tant les seves estacions , ADIF amb un cert retràs va 
adaptant les estacions de rodalies operades per RENFE. 
i al mateix temps adapten els trens per a persones PMR.

El nou tramvia operat per Tram, des de el seu inici el 
any 2004, incorpora espais per cadires de rodes, amb 
plena accessibilitat des de les andanes. 

Avui fent un repàs del que queda per fer, podríem dir 
que el transport de superfície es totalment adaptat, 
amb les parades dotades de encaminadors per perso-
nes invidents i l es estacions de metro que resten per 
adaptar estan en procés de reformes o de elaboració de 
projectes i pressupostos, però que el total de la  xarxa 
està accessible en un 85% , completant el cent per cent 
quan totes les andanes estiguin al mateix nivell de les 
plataformes dels trens, en el total de la seva longitud.

També ens caldria dir que l’accessibilitat urbanística 
de Barcelona, a millorat molt, sent un model a seguir 
per altres ciutats del nostre entorn, suprimint barreres 
arquitectòniques i instal·lant ascensors i escales mecà-
niques on a calgut.

No voldríem acabar aquet article sense fer menció de 
les reivindicacions veïnals, organitzacions com Andana 
Central, entitats de promoció del transport públic i del 
primer sector.

Andana Central
Associació d’Amics

del Metro de Barcelona

Rampa habilitada de la flota de busos de TMB, on tots els vehicles són accessibles.
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Imatge del metro transversal, antiga línia 1. Cap estació era 100% accessible. (Esquerra)
Estació de Passeig de Gràcia, de la línia 4. Actualment, gairebé totes l’estacions de metro són accessibles. (Dreta)

Línia 39 al Passeig del Born l’any 1946. La xarxa de tramvia de l’època no era accessible. (Esquerra)
Línia T3 del Trambaix a Francesc Macià. Totes les estacions actuals són accessibles. (Dreta)

Antic ascensor a la Plaça Urquinaona. Encara que hi havia ascensor, l’estació no era accessible per a persones P.M.R. (Esquerra)
Ascensor de l’estació de Jaume I. A l’estiu de 2019, es va inaugurar aquest ascensor perquè l’estació fos accessible. (Dreta)



Departament de la Vicepresidència 
i de Polítiques Digitals i Territori

Generalitat de Catalunya

La nova marca del transport públic 
a la demanda de la Generalitat de 
Catalunya, el Clic.cat, posa l’accent 
en la digitalització del model de 
transport públic a la demanda que 
facilita i agilitza l’accés de la ciu-
tadania als serveis. Es va posar en 
marxa a la província de Girona de 
forma pionera l’octubre de 2019. 
El servei, que s’implanta en zones 
amb dispersió territorial on no hi 
ha servei de transport públic regu-
lar, permet la reserva prèvia, fins 
i tot, amb un mínim de 15 minuts 
d’antelació, mitjançant les aplica-
cions mòbil per iOs o Android dels 
operadors. 

235 LÍNIES DE TRANSPORT A 
LA DEMANDA A 736 NUCLIS DE 
POBLACIÓ

El transport a la demanda de la 
Generalitat està format per 235 
línies, que beneficien a 736 nuclis
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Clic.cat: La nova marca de transport 
a la demanda de la Generalitat 
BUS
La nova marca de transport públic Clic.cat s’estèn per tot Catalunya

de població arreu de Catalunya. 
Durant la presentació de la nova 
marca a Banyoles, es va posar 
de manifest que el transport a la 
demanda, contribueix a garantir la 
cohesió territorial i l’equitat, alhora 
que fomenta una mobilitat soste-
nible. I és que no és una fórmula 
nova, el transport a la demanda 
fa més de 30 anys que funciona a 
Catalunya amb la concertació dels 
ajuntaments i consells comarcals i 
amb el Clic.cat fem un salt enda-
vant per millorar-lo i ampliar-lo. La 
recepta d’una mobilitat sostenible 
passa perquè hi hagi més i millor 
transport públic i per adaptar-lo 
a les necessitats de cada zona. És 
evident que les àrees metropolita-
nes i més denses necessiten unes 
determinades solucions per al 
transport públic, les zones interur 
banes, unes altres, però també cal

que el territori menys dens, més 
disseminat, tingui solucions.

Un dels casos amb més acceptació 
d’aquest servei és l’implantat a la 
província de Girona (inicialment a 
les comarques del Gironès i Pla de 
l’Estany) amb més de 5.000 usuaris 
des del seu inici a les 3 rutes del 
Gironès, i 1.500 a les 3 rutes del 
Pla de l’Estany. Totes elles ges-
tionades per la companyia TEISA. 
Totes les rutes es poden reservar 
a través de l’App Nemi (15 minuts 
abans) o per telèfon. El servei 
ofereix la possibilitat d’accés a 
Persones amb Mobilitat Reduïda 
(PMR) i pel que fa a la tarifa està 
integrat a l’ATM Girona. 

D’altra banda, el passat mes de 
març van entrar en funcionament 
dues línies noves, a la comarca de 
l’Anoia, amb l’objectiu de facilitar la 
mobilitat laboral entre el polígon

Imatge del bus Clic.cat de Teisa. Font: Generalitat de Catalunya
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Senyalització del transport a la demanda a les Comes. Font: Generalitat de Catalunya

En les directrius nacionals de 
mobilitat s’estableix que totes les 
zones del territori han de disposar 
d’un transport públic adequat a les 
seves necessitats de mobilitat. Així, 
en la primera d’aquestes directrius 
es contempla la implantació de 
sistemes de transport públic alter-
natius en urbanitzacions disperses
i mesures per a la millora de la 
connexió amb la xarxa principal de 
transport públic, i en la 25a direc-
triu s’estableix que cal millorar

Imatge del bus Clic.cat de Teisa. Font: Generalitat de Catalunya

Les Comes i els municipis adja-
cents: Igualada, Santa Margarida 
de Montbui i Vilanova del Camí, 
de la mà de l’operador Masats. 
El servei es pot reservar a través 
de l’aplicació ‘El meu bus’ com a 
màxim a les 00.00 h del dia abans 
del servei i després només cal 
ensenyar al conductor/a el codi QR 
de la reserva. El servei, consensuat 
amb els Ajuntaments i les em-
preses del Polígon, permet evitar 
l’ús del vehicle privat oferint una 
alternativa sostenible en transport 
públic eficient, còmode i segura. 

També a l’Anoia, a l’Alta Segarra, el 
passat mes de maig, va començar 
a funcionar un servei de transport 
a demanda Clic.cat, basat en una
solució digital de l’empresa Shotl 
que va guanyar la sisena edició 
del concurs d’innovació Smart 
Catalonia Challenge per afavorir la 
mobilitat del seu veïnat. 

La solució tecnològica de Shotl 
consisteix en un programari que 
permet als operadors de transport 
per carretera oferir serveis a la de-
manda sense rutes i horaris fixos, 
amb un recorregut que es crea en 
temps real segons les peticions 
fetes pels usuaris a través d’una 
aplicació mòbil. El servei es presta 
en un vehicle de 7 places de la 
Mancomunitat de l’Alta Segarra 
que recull les persones usuàries 
seguint el  trajecte definit. L’objec-
tiu d’aquest nou servei Clic.cat és 
donar més opcions de mobilitat en 
transport públic a una zona molt 
desagregada com és l’Alta Segarra, 
de fet, dona servei a 7 municipis, 
entre ells Calaf i Igualada.

Aquest mes de juliol el Departa-
ment de la Vicepresidència i de 
Polítiques Digitals i Territori ha 
posat en marxa un nou servei de 
transport a la demanda, Clic.cat, a 
La Garrotxa. La nova línia connec-
ta, segons s’hagi demanat amb re-
serva prèvia, els nuclis de població 
de la Vall d’en Bas, Les Preses, Olot 
i Riudaura, amb un màxim de fins a 
30 parades.

l’accés en transport públic entre 
els diferents nuclis de població 
aïllats i les capitals municipals i 
comarcals a través dels serveis a la 
demanda, l’obertura del transport 
escolar i l’habilitació de sistemes 
innovadors que satisfacin la de-
manda de la mobilitat en el món 
rural.

59.200 USUARIS AL 2019

Amb el servei de transport a la 
demanda es pot oferir una co-
bertura territorial de la xarxa de 
transport públic als nuclis disse-
minats dels municipis i oferir una 
alternativa de mobilitat sostenible 
als col·lectius com la gent gran 
que viu en aquests municipis i que 
no disposen d’altres alternatives 
de mobilitat. 

Així, l’any 2019 un total de 59.200 
viatgers van fer us dels serveis 
de transport a la demanda el que 
suposa un increment del 15,6%

pel que fa al nombre de viatgers 
respecte l’any 2018.
Lleida és la demarcació amb més 
serveis de transport a la demanda. 
Disposa de 124 línies de transport 
a la demanda que l’any 2019 van 
transportar 29.278 viatgers. La se-
gueix la demarcació de Barcelona 
amb 46 línies de transport a la de- 
manda (sumant les tres de recent 
creació a la comarca de l’Anoia) i 
creació a la comarca de l’Anoia) i 
2.505 viatgers l’any 2019. Girona, 

que disposa de 41 línies de trans-
port a la demanda, és la demarca-
ció que més viatgers va transportar 
després de Lleida, amb un total de 
17.298. Per acabar, Tarragona, amb 
23 línies de transport a la deman-
da, va transportar 10.119 viatgers 
l’any 2019 amb aquest mode de 
servei.

El departament de la Vicepresi-
dència, i de Polítiques Digitals i 
Territori de la  Generalitat compta 
amb diversos projectes en marxa 
per a la millora de la digitalització 
del servei de transport. Un d’ells 
és el Clic.cat. En tot cas, la intro-
ducció de la tecnologia és una 
prioritat i així es constata en els 
diversos projectes que es preveuen 
desenvolupar en els propers anys i, 
en aquest sentit, els fons Next ge-
neration són una bona oportunitat 
per seguir aprofundint en aquest 
procés i seguir potenciant la xarxa 
de transport públic.



Carlos Ortí
Secretari de 

Catalunya Camina

L’1 de juny de 1991, 10 ciutadans signaven l’Acta fun-
dacional de Barcelona Camina: Associació pels drets 
dels vianants. Les valentes i valents van ser respectiva-
ment:  Marta C. G., Marta C. P., Isabel T. P.,  Mª Rosario 
B. M., Genís B. D., Alfredo C. C., Carles S. C., Ramón C. F., 
Salvador B. C. i Rafel G. S.. Es tractava de la 1ª associació 
que amb aquesta finalitat és constituïa específicament 
a Espanya. Més endavant, va arribar A Pie, Asociación de 
Viandantes (Madrid 1995) i el veritable boom el trobem 
ja al segle XXI on es constitueixen d’altres entitats fins 
arribar a les més de 15 integrades a Andando (2016).  4 
anys abans es creava La Red de Ciudades que Caminan, 
associació institucional on s’apleguen més de 60 ciutats 
d’Espanya i on esperem i desitgem que la capital catala-
na i d’altres ciutats de Catalunya s’acabin d’incorporar. 
En l’àmbit internacional, remarcar que el 1929 es crea 
a Londres The Pedestrians Association (des de 2001, 
Living Streets).
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Barcelona (Catalunya) Camina:
1991-2021, 30 anys i continuem
MOBILITAT ACTIVA
Potenciar i privilegiar els desplaçaments a peu és el nucli en la defensa del bé comú

casos de delegacions que volen tornar com el cas de la 
capital del Bages –Manresa-, o fins i tot possibles noves 
delegacions com a Sabadell.  A escala internacional, l’as-
sociació forma part de la FEPA –Federation of European 
Pedestrian Associations- i de l’ IFP, la International Fe-
deration of Pedestrians-. A nivell més local, l’activisme 
fa alguns anys que ha canviat i es treballa amb xarxa, 
teixint ponts i participant amb associacions i entitats 
que lluiten per una mobilitat més segura, sostenible i 
accessible com la PTP, P(A)T, la FAVB, el BACC, la Fede-
ració ECOM o l’Associació SUMEM que recentment feia 
a l’Hospitalet de Llobregat la Sisena Marxa per l’acces-
sibilitat. Catalunya Camina també forma part de plata-
formes com Unim els Tramvies, Carrers per a Tothom o 
la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. El nostre suport 
i reconeixement també es dirigeix cap als moviments 
socials que demanen la pacificació i millora ambien-
tal dels entorns escolars (Revolta Escolar) així com la 
reconversió d’autopistes urbanes en vies més humanes i 
saludables (Revolta Veïnal).

Barcelona, c/ Aragó, entre Independència i Dos de Maig. La revolta veïnal 
qüestiona les anomenades autopistes urbanes per l’elevat volum de trànsit 

motoritzat que suporta i les externalitats associades.

La mobilitat activa, protagonista del programa Obrim carrers: c/ Creu 
Coberta (Sants) i com la ciutadania gaudeix de l’espai públic d’una forma 

diferent.

Al mes de maig de 2003 es produeix el canvi de nom 
de l’entitat que passa a anomenar-se Catalunya Camina, 
Associació pels drets dels vianants per tal d’ampliar 
la cobertura territorial amb delegacions que en algun 
moment s’han creat –i d’altres que es poden anar incor-
porant- com Olot Camina, Vilanova i la Geltrú Camina, 
Manresa Camina, Badalona Camina, Terrassa Camina i 
Sant Boi Camina i on l’activitat d’aquestes ha estat di-
versa i amb alts i baixos, depenent de la(es) persona(es) 
que lideren –han liderat- les cèl·lules tot just esmena-
des i mantenint sempre el nucli principal a la capital 
catalana. Algunes continuen vives, d’altres no, i tenim 

En aquestes 3 dècades, destaquem com a fets més 
remarcables la participació en el Pacte per la Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona (des de la seva constitu-
ció el 1998); caminades urbanes com  <<Passejant per 
la ciutat - Programa de passejades per Barcelona>>; la 
col·laboració en l’organització del Congrés Internacional 
del Vianant Walk 21 Conference, esdeveniment que va 
aplegar més de 500 participants arribats de 34 països 
que es va portar a terme el 2008 a la capital catalana; 
el Premi a la Seguretat Viària del Servei Català del
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Trànsit (2016) o la VII Trobada d’Andando <<HABLAR Y 
CAMINAR>> el 2019. Com a Associació participem igual-
ment en taules diverses d’ajuntaments i administracions 
supramunicipals (ATM, AMB, Generalitat de Catalunya i 
hem promogut la signatura de la Carta Internacional del 
Caminar entre les diferents Administracions i que avui 
dia han signat més de 60 consistoris. Igualment hem fet 
comunicats diversos relacionats amb temes d’accessi-
bilitat amb algunes de les entitats abans esmentades. 
Hem contribuït a que el vianant estigui més present en 
les estratègies de planificació urbana.

Barcelona, l’ampliació de voreres a la Ronda de la Universitat 
reclamada per veïns i comerciants (SOS Ronda Universitat) és un fet. 

Origen i final d’unes quantes línies interurbanes, millora l’espai públic i el 
fa més accesible.

descarbonització de l’economia cal preguntar-se si el 
model urbanístic de ciutat i metròpoli respon a les ne-
cessitats vitals dels seus habitants. L’eslògan de la ciutat 
dels 15 minuts implica espai, proximitat, planificació, 
barri (Barcelona en té 73) i també temps: teletreballar 
i treballar a prop del lloc de residència hauria de ser 
més comú de l’habitual per tal d’avançar en la reducció 
d’emissions i minimitzar externalitats dels desplaça-
ments. El concepte de superilla va en aquesta línia. 

La necessitat de retornar l’espai públic com a recurs finit 
de les nostres poblacions a la ciutadania  és més que 
un clam. En aquest sentit, la planificació urbana ha de 
contribuir -i de fet ha començat a fer-ho- en aquest gir 
de les ciutats motoritzades cap a espais urbans menys 
contaminats (visualment, acústicament i on respirar 
un aire net no sigui un privilegi), amb més verd urbà i 
menys asfalt, com demanen institucions com l’ISGlobal 
Barcelona, un referent en l’àmbit de la recerca. Els rep-
tes són majúsculs: envelliment de la població i el seu 
dret a perllongar al màxim la seva autonomia així com 
el dret de la infància a creixer en entorns saludables. És 
la teva ciutat, el teu barri, el teu carrer un espai 8/80 on 
infants (+/- 8 anys) i gent gran (+/- 80 anys) es puguin 
moure amb facilitat i seguretat?

Hem avançat prou en aquests 30 anys de vida? En con-
junt, es pot afirmar que s’han fet passes endavant, però 
també enrere i el balanç és agredolç. La darrera pan-
dèmia, la provocada pel virus del SARS-CoV-2 i la seva 
malaltia, la covid-19, ha generat una gravíssima situació 
sanitària amb múltiples repercussions en molts àmbits 
de la vida (família, salut, educació, economia, urbanis-
me…) i ens dóna un claríssim toc d’atenció i d’alerta 
respecte al model de desenvolupament i creixement 
que volem seguir.

Barcelona guanya espai a la vorera. Les terrasses es desplaçen a la calçada. 
Cal que la solució final garanteixi, a més de la seguretat, l’accessibilitat 

també a la ciutadania amb cadira de rodes.

Declarada l’emergència climàtica (pel Govern de l’Estat, 
la Generalitatat de Catalunya i diversos Ajuntaments 
com el de Barcelona entre d’altres) i la imprescindible 

La lluita per l’espai públic finit continua vigent: terras-
ses i vetlladors, l’ús de la vorera per estacionar vehicles 
o per circular de manera indeguda, fan que l’ecosistema 
i la convivència en conjunt es degradi generant hostili-
tat envers les persones que anem a peu. Recuperant les 
teories d’Ildefons Cerdà, encara vigents, cal tornar a hi-
gienitzar la ciutat per preservar el bé comú més preuat: 
la salut. Caminem.

Barcelona, avda. Madrid. L’envelliment de la població és una realitat. 
Calçada ample per la fluïdesa del trànsit motoritzat i vorera insuficient. 

Espai públic, recurs finit. Què fem?
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Redacció

Entrevista
Jordi Puigneró i Ferrer
Vicepresident de la Generalitat de Catalunya i
conseller de Polítiques Digitals i Territori

1. Assumeix la direcció d’un departament que té, entre 
altres competències, la mobilitat del país. Quines seran 
les seves prioritats en aquesta matèria?

Des del punt de vista de la mobilitat, un dels objectius 
és que tots els ciutadans de Catalunya tinguin garantit 
el dret d’accés a una mobilitat sostenible, eficient, fiable 
i segura. 

Ens cal un país ben connectat amb serveis de mobili-
tat que facilitin la mobilitat local, regional, continental 
i intercontinental. Amb una visió intermodal que inclo-
gui des de la micromobilitat als serveis ferroviaris d’alta 
capacitat, passat per la mobilitat a la demanda, el bus 
interurbà o les propostes de mobilitat compartida fins a 
les connexions aèries o marítimes. I per això parlo d’una 
visió de la  mobilitat 5.0 que té molts modes i una base 
tecnològica i digital per poder planificar el serveis i per-
què els usuaris puguin planificar la seva mobilitat.

Cal oferir una oferta de mobilitat eficient, eficaç i fiable 
i competitiva. La contaminació metropolitana i la lluita 
contra el canvi climàtic ens interpel·la a tots els governs 
per millorar la oferta de transport col·lectiu i compartit. 
Cal posar les condicions per impulsar la transició ecolò-
gica de la mobilitat per descarbonitzar-la. Una transició 
tecnològica que desenvoluparà una economia verda que 
atraurà talent, treball de qualitat i inversions.
    
Durant els propers anys volem assolir la xifra dels 1.500 
milions de validacions en el conjunt del transport col·lec-
tiu de Catalunya, per transportar més gent en metro, bus,
tramvia i ferrocarrils, i que menys gent ho faci amb vehi-
cle privat. I per assolir aquesta xifra hem d’augmentar la 
oferta i promoure la intermodalitat eficient i fiable. 

2. Estem en un entorn de lluita contra el canvi climàtic, 
i el sector del transport és el responsable del 28% de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Com podem 
reduir aquest impacte?   

Aquest departament serà un dels actors principals en la 
lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació. Te-
nim a les nostres mans molts instruments que ens han 
de permetre reduir les emissions de gasos amb efecte 
hivernacle. 

La llei de Canvi Climàtic ens obliga com a país a reduir 
les emissions de un 40% per al 2030, respecte els nivells 
del 1990. Un gran gruix de les emissions que generem 
recauen sectors competència d’aquest departament, i 
estem totalment compromesos en reduir-les per fer-ho, 
hem d’apostar inequívocament per un model de trans-
port sostenible, compartit, d’alta capacitat i intermodal, 
que permeti la mobilitat d’una gran quantitat de perso-
nes a un preu ecològic molt baix. Més oferta ferroviària, 
d’alta capacitat i sostenible, i transició dels vehicles de 
transport que generen emissions a nous vehicles nets 
que no contaminen. 

3. Aquest estiu finalitza la concessió de bona part de les 
autopistes de peatge de Catalunya, i no hi ha previst cap 
mecanisme compensatori tipus vinyeta o similar. La gra-
tuïtat no pot ser un factor que afavoreixi l’ús el vehicle 
privat i desincentivi l’ús del transport públic?

Primer hem d’explicar a tothom que no hi ha autopistes 
gratuïtes. Passarem d’un model on pagava qui usava i qui 
contaminava a pagar tothom amb els nostres impostos 
i aquest no és un model ni sostenible ni just. Hem de 
poder implementar un model equitatiu. La Generalitat fa 
anys que planteja alternatives homologables amb el que 
proposa la propis UE. Amb model diferents per una ma-
teixa filosofia, però mentre formem part de l’Estat espan-
yol el model de pagament per ús i per contaminar que 
ens indica la UE ha d’estar acordat amb l’Estat i aquest 
avui per avui proposa que ho paguem amb els impostos 
independentment que utilitzem el vehicle privat o les 
autopistes. 

Cert és que hem d’estar molt atents a l’evolució de la 
mobilitat amb vehicle privat una vegada desapareguin 
els antics peatges. No s’ha de descartar que augmenti 
l’ús del vehicle privat. Ho venim advertint des de fa molt 
temps. Nosaltres seguim demanant un debat sobre el 
model. La paradoxa que es produirà aquest mes de se-
tembre és que els trens pagaran peatge per passar pel 
túnel del Pertús i els vehicles no en pagaran per passar 
per la Jonquera. 

4. La xarxa ferroviària catalana necessita millorar capaci-
tat i fiabilitat per a poder donar resposta a una demanda 
creixent. Quines actuacions considera prioritàries? Què
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falta per equilibrar la qualitat del servei entre les roda-
lies metropolitanes de FGC i de les de Renfe?

Portem parlant de Rodalies massa temps. Volem el tras-
pàs complert de la gestió de Rodalies. Perquè la solució 
a Rodalies només té un nom i es diu: Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya.

És Catalunya qui ha de decidir sobre ports, aeroports i 
les polítiques que afectin la mobilitat i la competitivitat 
dels ciutadans i ciutadanes d’aquest país. La gestió de les 
nostres infraestructures des de 600km no és eficaç. 

No volem més incompliments: Ni d’inversions, ni de tras-
passos.

Portem 10 anys d’un traspàs fake de Rodalies que no ens 
permet dissenyar ni aplicar unes polítiques públiques de 
mobilitat com voldríem. 

La manca de fiabilitat i d’un bon servei de Rodalies ens 
porta a crear desafecció i desconfiança per part dels 
usuaris del sistema de transport públic que veuen com 
no és eficient i no respon a les seves necessitats.   

Entenem que no pot ser que un Govern que té un ope-
rador propi (amb un dels major índex de fiabilitat del 
món) i que també ostenta les competències per fer-ho, 
no se li deixi planificar ni definir el seu propi sistema de 
mobilitat. Per aquest motiu avançarem en el compliment 
del traspàs perquè entenem que ha de ser la legislatura 
on es finalitzi el traspàs de Rodalies, canviem el gestor i 
siguem capaços de poder iniciar la transició cap el mo-
del d’èxit de FGC, a altres punts del sistema de transport 
col·lectiu d’alta capacitat, com recentment s’ha fet amb 
el projecte de Rodalies Lleida o la R-Aeroport. 

5. La qualitat del servei d’autobusos interurbans és sovint 
desigual en funció de l’operador. Com es pot millorar en 
aquest aspecte? Com podem incrementar la intermodali-
tat entre tren i bus interurbà, avui encara molt escassa?

El nivell de la qualitat dels serveis d’autobusos interur-
bans és molt elevada si tenim en compte tant el nivell 
d’oferta en el conjunt del territori com la pròpia valoració 
dels usuaris dels serveis. En aquest sentit, cal destacar, 
per exemple, que la xarxa expres.cat té una valoració mi-
tjana de més de 8 punts sobre 10 per part dels usuaris i, 
per tant, entenc que la qualitat del servei en general és 
elevada i perfectament comparable a les d’altres països 
del nostre entorn.

Tots els operadors tenen establerts uns estàndards de 
qualitat en els seus plans d’innovació i millora de la qua-
litat que regeixen els seus contractes i per part del De-
partament es fa un seguiment permanent per tal de ga-
rantir que es compleixen amb les condicions establertes.

Pel que fa la intermodalitat entre bus i tren no compar-
tim la visió de que aquesta és encara molt escassa ja 
que aquesta intermodalitat es produeix de forma eficient 
en moltes zones del territori especialment des del mo-
ment que es disposa de sistemes tarifaris integrats. En 
tot cas una de les línies de treball que es recullen en tots 
els plans d’actuació del Departament en aquest àmbit 
és incrementar encara més aquesta possibilitat d’inter-
modalitat per tal de garantir que en tots els territoris 
el conjunt del sistema de transport funciona com a una 
veritable xarxa i com a una alternativa eficient a l’ús del 
vehicle privat, de forma que es segueix treballant no 
només en la intermodalitat entre bus i tren sinó també 
entre bus i bus de forma que especialment en el cas dels 
serveis de la xarxa expres.cat es potencia especialment 
la coordinació horària per a permetre aquest intercanvi 
bus-bus.

La novetat d’aquesta legislatura serà la posada en servei 
de nous itineraris de línies de bus exprés amb prioritza-
ció de pas (BRCAT) arreu del país com estem executant 
a la C-245 al Baix Llobregat, o hem posat en marxa a la 
C-31 a l’entrada de Barcelona.  

6. Aquesta primavera, el Departament que dirigeix ha 
efectuat el tràmit d’exposició pública del projecte de 
Tramcamp. Tindrem aviat novetats sobre aquest projec-
te?

Continuem treballant en el desenvolupament del sistema 
tramviari del Camp de Tarragona; hem exposat a infor-
mació pública el tram Cambrils-Vila-seca. Començarem 
la redacció del projecte constructiu i esperem els propers 
mesos poder treure a informació pública els traçats més 
urbans a Reus, Tarragona i Cambrils; completant la pla-
nificació de tot el sistema. L’objectiu és començar a cons-
truir el primer tram i anar pas a pas desenvolupant sobre 
aquest projecte un servei d’alta capacitat estructurador 
de la mobilitat del segon àmbit metropolitana del país.

7. Creu que el transport públic, a més de com a servei 
social, està suficientment valorat com a motor econòmic 
i de competitivitat del país?

La mobilitat és tecnologia i un dels motors de l’econo-
mia verda que conjuntament amb la economia digital 
representen les palanques del desenvolupament social 
i econòmic del futur. 

8. I finalment, la pregunta amb la que acaben totes les 
nostres entrevistes: quina és la línia de transport públic 
de la seva vida?

La línia de FGC de Sant Cugat.




