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L’Associacióper a la Promoció
delTransport Públic (PTP) és
unaONGnascuda l’any 1993 i
declaradad’interèspúblicl’any
2011, que defensa valors so-
cials, ambientals i ètics en el
campde lamobilitat.

Davant de l’administració
pública, la PTP s’erigeix coma
lobby endefensadel transport
públic i dels seus usuaris. Da-
vantdel conjuntde la societat,
laPTPs’esforçaenconscienciar
delproblemadelamobilitatac-
tual, excessivament depenent
del vehicleprivat i del petroli, i
proposa alternatives de futur
basades en l’ecomobilitat:
transport públic, mobilitat a
peuienbici,gestióracionaldel
vehicleprivat,milloraambien-

taldelsvehicles...Unbreurepàs
als efectes de lamobilitat ac-
tual,massadepenentdelcotxe
i del camió, ajuda a compren-
dre l’existènciad’unaONGde-
dicada exclusivament a la de-
fensadel transport públic:

�SALUT IMEDI AMBIENT

Els accidents de trànsit són
laprimeracausademort juve-
nil (15-34) aCatalunya i la pri-
mera causad’accident laboral
(en l’accés). Tot i els èxits del
PlansdeSeguretatViària,elsac-
cidents de trànsit encara són
una epidèmica. Reduir-los és
qüestió denoves pautes al vo-
lantid’unússuperiordeltrans-
port públic i nomotoritzat.
Siesreduís lacontaminacióa
l’àreametropolitanafinsallin-
darsmàxims permesos per la
OrganitzacióMundialdelaSa-
lut estalviaríem 3.500 morts
prematures, segons el CREAL.
Alvoltantdel40%delapobla-
ció està exposada al soroll del
trànsit ambunnivell equiva-

lent superior als 55 dB(A) de
dia, considerats perjudicials
per a la salutmental.
ACatalunya, el principal sec-
toremissordegasosambefec-
te hivernacle és el transport
(40%),seguitdelsectordomès-
tic(35%)idelaindústria(25%).
El consumd’espaid’uncotxe
ésentre3 i7vegades superior
al d’un vianant o usuari del
transportpúblic, ambel con-
seqüent impacte sobreelpai-
satge, els ecosistemes i la
qualitat de vida urbana.

�ECONOMIA

Assolida l’altamotorització
actual, l’automociótradicional

perdocupació i depèn sobre-
totdel’exportació.Laindústria
deltransportsostenible(trans-
port públic i col·lectiu, gestió
eficient de flotes, bicicleta, et-
cètera) genera aproximada-
ment el doble de llocs de tre-
ball per cada viatge-quilòme-
tre i afavoreix una ocupació
menysdeslocalitzable.
Escalculaque l’impacteam-
bientalisanitarideltransportés
de 500 euros per català i any.
L’excésd’emissionsdeCO2està
sotmèsalcomerçinternacional
i l’excésdecontaminació (NOx
i PM10) a lesmultes de la Co-
missió Europea. D’altra ban-
da,elscostospercongestióllas-

tren la competitivitat del sec-
tor logístic català. Aramésque
mai, l’impuls d’un transport
sostenibleés,amésd’unaapos-
tasocial i ambiental,unaapos-
taqueenforteix l’economia.

�EFECTESSOCIALS

El 45%de lapoblació catala-
na no té permís de conduir i
mésd’un50%notéaccésdia-
ri al cotxe. La planificació
d’urbanitzacions i polígons
industrialsnomésaccessibles
encotxe redueix l’accessibili-
tat al territori i les respectives
oportunitats laborals, d’oci i
educatives.
Les dones utilitzen el vehic-
le privat un 30%menys que
elshomes, i fanservirel trans-
port públic i la mobilitat no
motoritzadaun25%iun20%
més, respectivament. Seguir
els patrons femenins en la
gestió de lamobilitat, garan-
tiria un territori més acces-
sible i saludable i una supe-
rior autonomia personal.

Lamobilitat ens afecta a tots

Aquesta setmana...Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP)
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PauNoy
Serrano
Vocal de relacions
internacionals
i cofundador
de la PTP

El 5%dels ingressospublicitaris d’aquesta
publicació esdediquenaprojectesde l’As�
sociacióper a laPromociódel Transport Públic

L’Associaciópera laPromociódelTransportPúblicestàdeclaradad’interèsgeneral idefensa
valorssocials,ambientals iètics.Actuacomagrupdepressió iconscienciaa lapoblació

Canvis fiscals i d’infraestructures
Desde l’Associaciópera laPromociódelTransportPúbliccreiemque
calcanviar l’actualpolítica fiscal,d’infraestructures idepeatges,per
millorar el finançament del transport públic i assolir una xarxa
catalanacomparablea lesdelcentred’Europa.Apostemperuntrans-
port públic potent i econòmic per als usuaris, que esdevingui al
mateix temps unmotor de l’economia verda per al país.

ENPRIMERAPERSONA
«La planificació ajuda a
millorar la sostenibilitat»
Francesc Robusté (Director del
CENIT. Catedràtic de Transport
de la UPC) �
«Superem la
distància i el
temps
transformant
l’energia en
moviment. El
transport en estat estacionari
només és viable si és sostenible,
si el seu cost social és assumi-
ble de forma contínua. La
planificació, gestió de la
mobilitat (oferta i demanda),
noves fonts d’energia, les TIC i
la I+D+i ens ajudaran amillorar
la sostenibilitat. En aquest
sentit, la PTP realitza una gran
tasca de conscienciació».

«Encara pensemmassa
en utilitzar l’automòbil»
Francesc Magrinyà (Dr. Engin-
yer de Camins i Professor
d’Urbanisme
de la UPC) �
«El discurs de
lamobilitat
sostenible ja
està assumit,
però no els
instruments.Mobilitat sosteni-
ble significa que en primer lloc
hi ha el vianant; en segon, la
bicicleta; després, el transport
públic, i, en darrera posició, el
vehicle privat; i que el sistema
és competitiu. Encara pensem
massa en l’automòbil. La PTP
està exercint un rol clau en la
promoció delsmitjans de
transportmés sostenibles».

«Necessitemun ‘lobby’
fort de lamobilitat»
Manel Ferri Tomàs (Responsa-
ble demobilitat de CCOO) �«La
PTP ha estat el
front de la mo-
bilitat social i
ecològica.
Necessitemun
lobby fort de la
mobilitat
sostenible si no volem
perpetuar errors comel tramvia
interruptus sense enllaçar o no
tenir la xarxa ferroviària de
Rodalies imercaderies al dia.
L’Associació per a la Promoció
del Transport Públic ha propi-
ciat un canvi dementalitat
institucional per tirar enmarxa
coses com la Llei deMobilitat o
el carril bus de la B-23».
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ABarcelona, lamobilitat sos-
tenible ja és majoritària. El
fort increment de la xarxa de
transport públic, la progres-
siva pacificació del trànsit,
l’ampliació de voreres i dels
carrils bici, i també la tarifa-
ció del cotxe, han aconseguit
que el 81% dels desplaça-
ments internsde lacapital ca-
talanaes resolguinapartirdel
que en diem «ecomobilitat»,
ésadir, apeu,enbicicleta i en
transport públic.

En els desplaçaments de
connexió ambd’altresmuni-
cipis, el transportpúblic con-
tinua líder, però a curta
distància del vehicle privat. I
ésqueésen l’àmbitde lesRo-
dalies onmés esforços calen
per tal d’aconseguir un canvi
modal. Tot i l’impacte sonor
iespaialqueencaraprovocaa
la ciutat el trànsit rodat de
vehicles, Barcelona es mou

fonamentalment enmitjans
de transport sostenibles.

Per resoldre la congestió i
el greuproblemade laconta-
minació, cal anarmés lluny.
Una de les idees fortes que la
PTPvol transmetrea la socie-
tat és que el transport soste-
nible, a més de garantir la
mobilitatdels seususuarisdi-
rectes (vianants, ciclistes i els
viatgersdel transportpúblic),
és un bé necessari per a tota
l’àreametropolitana de Bar-

celona. Tant és així que, sen-
se transport públic, la ciutat
es col·lapsa, molts treballa-
dors no podrien arribar a la
feina i la qualitat ambiental
empitjoraria encaramés.

L’exemple de Rodalies
Només cal recordar els esvo-
rancsaRodalies,quevandege-
nerar enel caos viarimésgreu
queesrecorda.Peròincremen-
tar el transport públic té un
costmolt elevat per a l’Admi-
nistració. I, per això, cal cer-
carnovesfórmulesdefinança-
mentquepermetinlasevaam-
pliació sense encarir tant les
tarifes.L’exempledeNovaYork
i de Londres és clar, la recap-
tació dels peatges no es desti-
na a incrementar la xarxa
viària, sinó a subvencionar el
transport públicmetropolità.
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Xavier
Lujan
Geògraf.
Vocal d’estudis
de la PTP

Tothomguanya
amb lamobilitat
sostenible
El81%dels viatges internsaBarcelona ja
sónenecomobilitat,peròcal financiar
millorel transportpúblicperampliar-lo

Sí. El motor elèctric és millor
que el d’explosió, però no fa el
cotxe elèctric millor que els
transports públics elèctrics.
No repetim els errors del pas-
sat. Cal tenir ben en compte
que, a igualtat tecnològica
(dièsel, híbrid o elèctric), un
cotxe d’una tona de pes nomi-
llora les formes de mobilitat
sostenible tradicionals (no
motoritzats, autobús i tren),
que segueixen guanyant en
termes energètics, econòmics
i d’ocupació de sòl.

Elvehicleelèctric
ésel futur?

Catalunya Camina (www.cata-
lunyacamina.org) és unaONG
declarada d’utilitat pública en
defensa del vianant, creada
l’any 1991, quan va sorgir
Barcelona Camina (el 2003 pren
el nomactual). Tenim sis
delegacions locals que treballen
per tal que l’Administració i la
societat prengui consciència de

crear espais urbans on
l’accessibilitat sigui universal i
sense obstacles. Ciutats a una
escalamés humana, basades
primer en la persona, intentant
canviar l’actual estatus de
primer el cotxe; urbs que
reconeguin el valor de caminar;
compromeses a desenvolupar
comunitats saludables, eficaces

i sostenibles: veritables smart
cities. Formempart a escala
internacional de l’IFP, la FEPA i
delWalk 21. A Espanya trebal-
lem ambONGdins del Foro
Andando. Promovem la Carta
Internacional del Caminar, rati-
ficada pel Parlament i signada
permés de 30municipis, entre
els quals Barcelona.

DOSEXEMPLESDETRANSPORTSALUDABLE

La Biciescola (www.biciesco-
la.cat) d’adults del BACC
(Bicicleta Club de Catalunya) és
un projecte que ensenya els
adults a anar amb bici i circular
per la ciutat. Atén unes 500
peticions l’any i s’organitzen
uns 60 cursos i activitats. El
projecte ha ensenyat amés de
5.000 persones enmés de 10

anys i, en aquest temps, el 85%
dels alumnes han estat dones,
de 45 anys demitjana. Els
cursos de la Biciescola es fan al
Parc de la Barceloneta, i el
projecte és elmés gran a l’Estat
espanyol i dels primers que van
sorgir. L’èxit radica en la
realització personal dels
participants, que veuen

superada una assignatura
pendent. Assoleixen d’adults,
amb unmètode d’aprenentatge
progressiu i tranquil, allò que no
van poder aconseguir d’infants.
El 2009, la Biciescola del BACC
va rebre el premi d’Acció 21 de
l’Ajuntament pel seu treball a
favor de la sostenibilitat
ambiental (www.bacc.cat).

ANARENBICICLETA�LÍDIAMORAÑO .BACC

LABICILIDERALAREVOLUCIÓDELAMOBILITATSOSTENIBLE

B
A
C
C

P
TP

ANARAPEU�CARLOSORTÍ.Vicepresident deCatalunyaCamina

ALMENYSUNAVEGADAALDIATOTSSOMVIANANTS
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autobusos i altres informacions de
servei. A banda, en algunes ubicacions
s’incorporaran pantalles tàctils de 42
polzades per obtenir informació en
temps real de l’estat de la xarxa i de
planificació de recorreguts. També
s’incorporaran per primera vegada en
parades de bus màquines de venda de
bitllets. Per cobrir el territori i satisfer la
demanda, la xarxa garantirà l’encaix
amb el conjunt de línies urbanes i
interurbanes existents, repensant
l’esquema actual per�lo més efectiu.
Igualment, es mantindrà la totalitat de
les línies de Bus del Barri i les altres
línies de TMB que presten servei de
proximitat als barris i municipis
metropolitans. La nova xarxa es portarà
a terme amb els recursos i la flota
actuals de TMB, sense incrementar els
efectius i evitant duplicitats amb línies
actuals. La seva implantació es farà en

diverses fases. Aquest octubre es
posaran en marxa cinc línies, dues de
verticals i dues d’horitzontals, a més
d’una diagonal. L’any 2013 es preveu la
introducció d’una segona fase a la
primavera, amb quatre línies noves, i
una tercera fase a la tardor amb quatre
línies més. El procés es completarà
progressivament els propers anys.

LaPTPempradiversos canals
per informar, debatre i cons-
cienciarsobrelamobilitat: lare-
vistagratuïtaMobilitatSosteni-
bleiSegura,unaàmpliapàgina
webque conté utilitats per als
usuarisdetransportpúblici les
xarxessocialsfacebookitwitter.

Vamimpulsarlaprimeraex-
posició sobreMobilitat i Canvi
Climàtic (situadaalMuseudel
FCdeVilanova fins el 3 de ge-
ner)i laprimerasèriesobremo-
bilitat sostenible, ambun for-
matmolt lleuger i entenedor

(disponible a http://mobili-
tats.minisites.xtvl.tv/).Abanda,
tenim la guia didàctica Mou-
te en companyia! I és queel fu-
tur de lamobilitat, tambépas-
saperexplicaralsmés jovesels
avantatges de desplaçar-se a
peu, enbici o en transport pú-
blic.Perarribaraellsd’unama-
nera original i innovadora, la
PTP va conceptualitzar i crear
elprimervideojocsobremobi-

litat sostenible,Els Sostenibles
enMoviment(ahttp://transpor-
tublic.org/botiga per 3€). Es
complementa amb tallers,
guies per aprofessors i jocs de
taula. I una activitat per refle-
xionar. A la Setmanade laMo-
bilitatSostenible,laPTPcelebra
la Cursa deTransports, on es
compara el temps de viatge,
l’impacte ambiental i el cost
econòmicdels transports.
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Albert
Obiols
ADE iMàster en direc�
cio i planificacio de la
mobilitat per la UPC.
Secretari de la PTP

L’Ajuntament de Barcelona ha
decidit donar resposta a un dels
principals reptes del transport

públic en superfície a la ciutat: la
reformulació de la xarxa d’autobusos
per adaptar�la a les necessitats del
segle XXI, que guanyi en eficàcia, en
eficiència i en competitivitat. La nova
xarxa de bus exprés –la primera fase
de la qual es posarà en marxa aquest
octubre– suposarà tenir un servei
d’autobús més ràpid, pròxim i còmode,
ja que els barcelonins podran
desplaçar�se a qualsevol punt de
Barcelona fent un únic transborda�
ment. A més, la meitat de la població
podrà anar a qualsevol punt en menys
de 40minuts. I també s’augmenta la

freqüència de pas. Els usuaris tindran
una disminució del temps d’espera i de
viatge, i conseqüentment, millorarà
l’atractiu de l’autobús com a alternativa
al vehicle privat. S’estima que el total
d’usuaris s’estalviaran en conjunt 10
milions d’hores de viatge anuals. En
concret, la nova xarxa de bus exprés
consisteix en un conjunt de 28 línies o

eixos d’altes prestacions, 17 dels quals
són verticals (alineació mar�muntanya),
vuit són horitzontals (Llobregat�Besòs) i
tres més tenen disposició radial i
travessen les anteriors en diagonal.
Així, les noves línies segueixen els
itineraris més directes i es creuen en
angle recte (ortogonals) per facilitar la
seva comprensió tant als usuaris
habituals com als esporàdics. El nou
sistema suposa el pas a un autèntic

esquema de xarxa que permetrà que,
en el 95% dels casos, els ciutadans
puguin desplaçar�se a qualsevol punt
de Barcelona fent un únic transborda�
ment. La nova xarxa de bus aplicarà
avenços tecnològics a la millora del
servei i potenciarà l’atenció i la
informació a l’usuari. S’equiparà el
màxim nombre de parades amb
pantalles d’informació, que oferiran la
previsió del temps d’arribada dels

Barcelona estrena
la nova xarxa de
bus, més ràpida,
còmode i efectiva

AMBLACOL·LABORACIÓDEL’AJUNTAMENTDEBARCELONA

La segona fase
d’implantació es farà el
2013, ambvuit noves
línies d’autobús exprés

L’Ajuntamentposaenmarxaaquestoctubre
lescincprimeres línies.Suposenunestalvi
en tempsdeviatge i unaalternativaal cotxe

Els bitllets espodran
comprar a la parada i hi
hauràpantalles tàctils

amb informació de servei

Unautobús de TransportsMetropolitans deBarcelona circulant pel
carril reservat al bus a la Gran Via, al districte de Eixample.

LaCursa de Transports
La Cursa de Transports és una comparativa cívica de temps de viat-
ge, costos i impacte ambiental, que des de fa anys se celebra du-
rant la Setmana de laMobilitat Sostenible a diverses ciutats catala-
nes. Entre d’altres, es demostra quemantenir un cotxe costa anual-
ment més de 4.000 euros, 10 vegades el preu del transport públic
metropolità.Per realitzaraquestscàlculses tenenencompte l’amor-
tització dels vehicles i les despeses fixesmés enllà dels carburants.

LaPTPutilitzadiversoscanalsper informar,debatre iconscienciar
sobremobilitatsostenible,comunaguia,unvideojocoxarxessocials

Divulguemels valors
i elsmolts avantatges
del transport públic

Activitat d’undels tallers escolars (foto de dalt) i participants en la Cursa de Transports (foto de baix). PTP
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LaPTPestà formadaperusua-
risdeltransportpúblicque,des
de diferents òptiques profes-
sionals i personals, treballen
permillorar lamobilitatdelpa-
ís. L’associació està en contac-
teambaltresorganitzacionsde
mobilitatsostenible,protecció
del territori, veïns, sindicats i
partitspolítics.Tambéformem
partdelaFederacióEuropeade
ViatgersidelaFederacióTrans-
port&Environment.

L’acciódelaPTPhaestatde-
cisivapersituareltransportpú-
blic i el ferrocarril en l’agenda
política catalana. Els primers
objectiusdel’entitatforenràpi-
damentassolits,coméslacrea-
ció d’una autoritat del trans-
portmetropolità (1999), l’es-
tablimentd’un sistema tarifari
integrat(2001), la llei9/2003de
lamobilitat, la implantaciódel
tramvia (2004), un servei de
carsharing (2005), etcètera.
Sens dubte, una bonamostra
de què el transport públic ha
evolucionat favorablement a
l’àreametropolitana. Però el
repte de lamobilitat sosteni-

bleésdemés llarg termini i su-
perior abast territorial.

Per això, amésdedifondre
avantatgesdeltransportpúblic,
la PTP formula propostes tèc-
niques que tenenper objectiu
incrementar lesprestacionsde
laxarxapelquefaafreqüència,
rapidesa, cobertura i comodi-
tat. Amb aquest esperit es va
realitzar la primera proposta
catalanadecarrilbussobreuna
autopista d’accés aBarcelona,
mitjançantunmodel lowcosta

laB-23 (any 2001); o unpla fe-
rroviari alternatiu, anomenat
Tren2014(any2004),quehaes-
tatreconegutperlaUnióInter-
nacional delsTransports Pú-
blics pel fet de proposar solu-
cions als problemes de
congestió ferroviària imanca
de trens semidirectes abans
que lamateixa administració.

Aportacions tècniques
Unadelespropostestècniques
mésemblemàtiquesquehavist
la llum, després demolts es-
forçosconjuntsambelsajunta-
ments de la zona, és el BusEx-
présdelaValldelTenes.Aquest
nou bus estrena un nou con-
cepte de servei inèdit a Cata-
lunya:elbusnomésfalespara-
desmésimportantsdelacarre-
tera, té prioritat semafòrica,
tindràestacionsambPark&Ri-
de i ha de funcionar amb
cadènciahorària,comelstrens.

Tambémantenimunposi-
cionamentfermendefensadel
transportpúblicquanaquestes
trobaensituacióderisc:retalla-
des sobre el servei, problemes
definançament,protecciód’in-
fraestructuresamenaçades(es-
tació deFigueres, servei Cam-
brils – Salou – Port Aventura –
Tarragona),mancança de ca-
rrils bus i d’altresmesures de
prioritataciutatsmitjanes,en-
tred’altresd’accions.

LaPTP està formadapelsusuarisd’autobús,metro, tren... ihaassolit
èxitscomlatarifa integrada,el retorndel tramviaoelBusExprés

Vetllemper lamilloradel
transportpúblic i exigim
quesiguiunaprioritat

Des de fa prop de 20 anys, la
PTP fa front al lobby del vehic-
le privat i exigeix més prioritat
per al transport públic, ja sigui
en l’àmbitde l’espaiurbà, les in-
fraestructures, el finançament
o lesmesures nacionals de de-
senvolupament econòmic. La
PTP realitza nombroses activi-
tats en defensa i debat de la
mobilitat sostenible al llarg de
l’any. Si vols participar o infor-
mar-te sobre les activitats de
l’entitat consulta lanostrapàgi-
na web www.transportpu-
blic.org, la pàgina de facebook
Promociotransportpublic o el
nostre twitter @transportpu-
blic. El transport públic etmou,
mou-te pel transport públic!

20anysde feina
iencarabenactius

LaPTP lluitapel transportpúblicendiversosàmbits, comesveuenaquestes fotos: 1.Reivindicaciódel
carril bus a laB-23, el 2007; 2. Reclamacióde l’enllaç dels tramviesper laDiagonal; 3. Congrésde la Federació Europeade
Passatgers; 4.Concentracióa favordelsRodalies iRegionals; i 5.Debat sobremobilitat (eleccionsmunicipalsdel 2011).

INFORMA...

Ricard Riol
Jurado
Enginyer
Tècnic d’Obres
Públiques.
President de la PTP


