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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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Torna la revista de la PTP
EDITORIAL

Torna la revista de transport públic més estimada!

Benvolgudes i benvolguts, és un
plaer poder portar a les vostres
mans el número 64 de la revista
de la PTP. La revista va ser, durant
molts anys, un dels pilars de l’acció
de l’associació. Des del primer número, que va sortir el 1995, fins al
número anterior a aquest, publicat
el 2014, la revista recull reivindicacions, reportatges, entrevistes
i material divulgatiu, que ens
permeten repassar la història de
l’entitat.
Avui li donem continuïtat amb un
nou número, ara combinant l’edició
digital i en paper, amb la voluntat
de seguir sent una referència de
les lluites i els objectius de la PTP,
amb la idea de treure una nova
edició quadrimestralment a partir
d’ara. En aquest número obrim amb
un dels temes de més actualitat:
la lluita per a la recuperació del
servei ferroviari a Salou i Cambrils,
després del lamentable tancament

de la línia, ara en el format d’un
TramCamp que permeti articular la
mobilitat quotidiana del Camp de
Tarragona.
En termes ferroviaris, a la revista
també hi trobareu la commemoració dels 70 anys del Tren de la
Pobla i un breu reportatge sobre
les possibilitats dels trens internacionals.
En transport públic per carretera,
destaquem tant el treball fet pels
socis de la PTP a Osona, conjuntament amb operadors, institucions
i altres entitats, com la proposta
de reconversió de carrils d’entrada
a Barcelona com a Bus-VAO, per
encarar la mobilitat post-COVID.
Per últim, analitzem l’impacte que
ha suposat la pandèmia en l’ús del
transport públic, del transport privat i de la mobilitat activa, recordem que no hi ha evidències que

Adrià Ramírez Papell
President de la PTP

el transport públic sigui un focus
de contagi i recordem la importància de mantenir el prestigi del
transport públic per poder afrontar
amb garanties els reptes ecològics
i socials que tenim per davant.
Els articles que trobareu aquí s’aniran publicant també a la nostra
web, en format digital, i aquells
que ho desitgeu podeu demanar
l’enviament d’una edició en paper.
Us convidem, si us ve de gust, a
proposar-nos temes i articles de
les properes revistes. Esperem que
gaudiu llegint aquest número i que
us faci sentir orgulloses i orgullosos de formar part de l’entitat.
Puc dir, en representació de la
junta actual, que ens fa una gran
il·lusió continuar la magnífica feina
d’aquesta entitat que ja té 28 anys
d’història i molts èxits a les seves
espatlles.
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El Trampcamp, a informació pública
FERROCARRIL

La PTP celebra el projecte i hi presenta al·legacions per assegurar-ne la viabilitat tècnica

Daniel Pi Noya
Portaveu de la PTP
Coordinador de l’oficina tècnica

D’UNA CLAUSURA INCOMPRENSIBLE...
Al gener del 2020 va circular el darrer tren en el tram
Port Aventura – Salou – Cambrils. En un context mundial de lluita contra el canvi climàtic, aquí es va optar
per eliminar un servei de transport públic electrificat i
amb una demanda més que suficient per a fer-lo socialment rendible. Pel camí, 675.000 usuaris s’han hagut
de passar al transport per carretera, no s’ha avançat en
la integració urbana de la traça i el descens de passatgers a línia regional R16 compromet el manteniment
de la freqüència en aquesta línia, i impossibilita el seu
increment.
Val la pena recordar que la PTP i la PDF.camp (Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Camp De Tarragona,
amb qui col·laborem regularment) vam lluitar aferrissadament contra aquest tancament. Concentracions a
les estacions, perfomances imaginatives i molta feina
d’interlocució no van ser suficients per aturar el desmantellament reclamat per unes autoritats locals sense
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competències en la matèria però amb una gran voracitat cap als terrenys que ocupava pel ferrocarril.
...A UN PROJECTE DE TRAMVIA
Amb aquest antecedents, s’ha sotmès a informació pública l’estudi del nou tren-tramvia del Camp de Tarragona. La primera fase del projecte contempla la recuperació de l’antiga traça ferroviària entre Cambrils port i
Port Aventura, més la construcció de nou traçat entre
Port Aventura i Vila-seca. L’estació d’ADIF de Vila-seca,
punt final de la via tramviària pròpia, actuarà com a
punt d’intermodalitat amb el servei ferroviari convencional (R14, R15, R16 i rodalies de Tarragona). L’estudi
informatiu, a més, contempla l’arribada a Tarragona
utilitzant la via d’ADIF mitjançant una solució del tipus
TrenTramvia.
La xarxa es desenvoluparà en fases posteriors amb
l’arribada als nuclis urbans de Tarragona i Reus amb via
pròpia, més la construcció de ramals que donin servei

Reivindicacions per salvar la línia ferroviària de Tarragona fins a Cambrils. Autor: Alfredo González

als barris de Ponent, a l’hospital Jopan XXIII i al campus
de Sescelades. La xarxa donarà servei a un conjunt de
poblacions que apleguen 400.000 habitants, i que generen una elevada mobilitat generada pel turisme.

en comparació a altres modes alternatius de transport
públic, i que estem utilitzant en el debat territorial de la
proposta.
L’ARRIBADA D’FGC AL CAMP DE TARRAGONA

La tecnologia tramviària presenta les millors característiques pel que fa a estalvi energètic, capacitat, comoditat, adaptabilitat a creixements estacionals o permanents de la demanda, accessibilitat, temps de recorregut
i durabililitat. Es tracta d’un sistema de transport fiable,
aplicable a curt termini i sense incerteses tecnològiques. Des de la PTP hem elaborat una infografia que recull resumidament els avantatges de l’opció tramviària

El Tram Camp significarà l’arribada a la demarcació
de l’operador públic Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), que opera ja a les demarcacions de
Barcelona, Lleida i Girona, on presta serveis amb uns excel·lents índexs de qualitat i de captació de demanda.
Aquesta empresa pública disposa de capacitat financera
per a fer front a aquesta inversió, més enllà de la inclusió del projecte als fons Next Generation ja decidida per
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Simulació de l’estació Salou Centre. Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Trajecte amb les estacions del futur TramCamp. Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

la Generalitat de Catalunya. El tràmit actual d’informació pública es el pas previ per a la redacció del projecte
constructiu i la licitació de les obres, que podria fer-se
efectiva dins de l’any 2022.

fan que la inserció del tramvia sigui realment molt
complicada i es converteixi en un element dificultat, i
fins i tot d’impediment, per a la posta en marxa del nou
servei.

LES NOSTRES AL·LEGACIONS AL PROJECTE

La PTP presenta al·legacions per

El suport de la PTP al projecte no exclou la presentació
d’unes al·legacions que tenen com a objectiu garantir
la ràpida execució del projecte, millorar la connectivitat
del nou servei, eliminar incerteses, simplificar la seva
explotació i incrementar la seva capacitat.
La decisió d’arribar a Tarragona mitjançant la via d’ADIF
comporta unes servituds tècniques que compliquen
la posta en marxa del projecte: xarxa d’ample ibèric
(inusual en tramvies), doble sistema d’alimentació
elèctrica, doble alçada d’andana, necessitat de vehicles
de major robustesa per tal de poder ser homologats
per circular per la xarxa ferroviària d’interès general
(RFIG), etc.. De fet, l’única experiència d’aquest tipus a
tot l’estat espanyol és la del tren-tram de la badia de
Cadis, que porta un llarg període de proves sense haver
arribat encara a l’inici del servei comercial. A més, el
gran nombre de circulacions que utilitzen ja ara el tram
entre Tarragona i Vila-seca (rodalies, regionals, alguna
circulació de llarg recorregut i mercaderies) i el fet que
sigui un tram inclòs dins del corredor del Mediterrani
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garantir la ràpida execució del
projecte, millorar la connectivitat,
eliminar incerteses, simplificar
l’explotació i incrementar la
capacitat.
Per aquest motiu, proposem adoptar l’estàndard tramviari europeu (ample UIC, electrificació 750 V.c.c.,
alimentació per catenària) i adoptar vehicles tramviaris
purs, per als quals existeixen molts fabricants, mercat
de rènting i fins i tot la possibilitat d’efectuar compres
agrupades amb altres poblacions. La connexió del tramvia amb la xarxa ferroviària convencional a Vila-seca asseguraria la intermodalitat i la connexió amb la resta de
poblacions de la zona en una primera fase, a l’espera de
l’arribada a la Canonja, Tarragona i Reus amb via pròpia.
No obstant, en aquest període inicial es podria arribar

Simulació de l’estació Torre de Cambrils. Font: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

directament a Tarragona mitjançant la via d’ADIF entre
Port Aventura-Tarragona, amb molt menor volum de
circulacions, amb ample estàndard en pràcticament tot
el seu traçat i que no provoca cisallament del tramvia
amb les circulacions del corredor del Mediterrani. La
circulació per aquest tram mixt podria fer-se mitjançant
un sistema de consigna compartida, disposant una via
en paral·lel o adoptant un vehicle d’us mixt per aquest
trajecte.
Per altra banda, des de la PTP exigim que ja des de la
fase inicial es construeixi el tram entre Cambrils-Port i
Cambrils estació, incomprensiblement deixat de banda
a l’estudi informatiu. No té cap sentit deixar el punt final
del tramvia a una distància de poc més d’un quilòmetre
de l’estació ferroviària de Cambrils a la via de velocitat
alta Barcelona – València, que proporcionaria la possibilitat d’enllaç amb els serveis de llarga distància i
regionals de la R16 i una major captació de demanda
per al nou servei.
Considerem insuficient el règim d’explotació que es
planteja a l’estudi informatiu, amb freqüències de 30
minuts a l’estiu i de 60 minuts a l’hivern, així com la decisió de realitzar bona part de la traça en via única. Per
contra, proposem construir els trams urbans en via

doble per tal d’assegurar l’adequada prestació del servei
i una millor velocitat comercial, i permetre la intensificació de la freqüència quan la demanda ho justifiqui.
Així mateix, reclamem que les andanes tinguin la llargada suficient per a permetre la circulació de vehicles
en doble composició.
Un resum d’aquestes al·legacions ha estat recollides
en la infografia que il·lustra aquest article, i que estem
utilitzant per a facilitar l’explicació en la multitud de
trobades que estem mantenint amb el agents del territori. El text complet el podeu consultar en aquest enllaç.
UNA GRAN OPORTUNITAT PER AL TERRITORI
Des de la PDF i la PTP confiem que la realització de la
primera fase del Tramcamp serveixi per revertir el dany
causat a la mobilitat sostenible amb l’eliminació del
servei ferroviari a la línia Port Aventura – Salou – Cambrils, i obri la porta a una millora general del transport
públic al Camp de Tarragona. Seria incomprensible que
el territori deixés escapar aquesta oportunitat d’inversió que tan ha reclamat, i optés per alternatives que
sorgeixen d’interessos privats, que no s’adapten a la
realitat del corredor de mobilitat que hem de servir i
que no disposen de calendari, ni de finançament, ni de
fiabilitat tecnològica.
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70 anys de l’arribada del
tren a la Pobla de Segur
FERROCARRIL
Pau Noy Serrano
Enginyer industrial
Primer president de la PTP

Una línia amb un gran present i un gran futur

El 13 de novembre d’aquest any
es compliran 70 anys de l’arribada
del tren a la Pobla. Els meus pares
no tenien cotxe de manera que de
petit la forma normal de moure’s
de la família era en tren. Vivia
al costat de l’Estació de Sants,
que estava descoberta i sempre
demanava als meus pares que
em portessin a veure els trens.
Com a tota la canalla, els que més
m’agradaven eren els de fum. Mai
no em van explicar que eren de
vapor. Per Reis sempre demanava
ampliacions del tren elèctric. De
gran em vaig fer un defensor del
ferrocarril però ja amb molt més
coneixement de causa.
Recordo que quan el Ministeri de
Transports, aleshores MOPU, volia
tancar la línia, argumentant una
baixa rendibilitat econòmica, que
no social, vaig tenir l’honor de
participar en un grup d’enginyers
de la Generalitat que va emetre
un voluminós contrainforme al
tancament de la línia, en el que
es demostrava la seva rendibilitat
econòmico-social. Vaig demanar a
ma mare, María Dolores Serrano,
que escrivia regularment a La Vanguardia, una petita contribució a la
lluita per la permanència del tren i,
encara que no em va fer gaire cas
en el meu argumentari tècnic, va
escriure un article ple de poesia
ferroviària pallaresa. El podeu
trobar en aquest enllaç.
Aquells van ser els inicis de la
lluita per la millora de la línia i
contra el tancament del servei. El
tren tan millorat que tenim ara és
fill de les lluites d’aquells anys.
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Sempre he cregut que l’existència
de la línia de la Pobla és producte
d’un miracle. Un miracle va ser
que a inicis del segle XX el Consell
de Ministres aprovés la construcció
de la línia Baeza-Utiel-Terol-Lleida-la Pobla de Segur-Saint Girons,
aquest darrer a França. Em resulta
inconcebible que algú volgués
construir una línia de 900 km de

defensar el tren --una manifestació
a Lleida, va arribar a arreplegar
1.000 persones-- l’agafi més sovint.
Abans de la pandemia aproximadament uns 100 pallaresos
l’agafaven cada, i uns altres 750 ho
feien entre Balaguer i Lleida. Són
pocs. Cal promoure’l més. Segons
els meus càlculs, ben promogut, el
tren podria doblar la demanda.

Tren de la Pobla. Autor: Aleix Cortés

longitud per un terreny despoblat i
ple de dificultats orogràfiques. Però
ja se sap que a Espanya el negoci
ha estat construir infraestructures,
no utilitzar-les. Però encara em
resulta més sorprenent que es
donés la casualitat que l’únic tram
que s’acabés obrint al servei fos el
de Lleida-la Pobla. I encara quasi
impossible de creure que, malgrat
que la majoria de les línies rurals
s’acabessin clausurant, la de la
Pobla és ben viva després d’haver
rebut una formidable inversió, uns
80 milions d’euros entre rehabilitació de via i compres de trens.
Ara falta que el territori que tan va

Les prestacions del tren de la
Pobla són molt bones. Temps de
viatge Tremp-Lleida, 1 h 20 minuts.
Temps de viatge Tremp-Barcelona,
amb connexió a Lleida amb l’alta
velocitat, 2h 50 minuts fins a Sants.
Són temps totalment competitius
amb el cotxe, molt més econòmic
i d’una manera sostenible, confortable i segura. Cada dia milers
de persones es desplacen de la
província de Lleida a Barcelona a
fer gestions. Només captant una
raonable fracció d’aquests viatges,
les xifres de viatgers es multiplicarien vàries vegades. El tren de la
Pobla té un gran present i li espera
un gran futur.

No perdem el tren a Europa!
FERROCARRIL

El tren nocturn ha de ser una de les peces del futur de la mobilitat

No totes les crisis apareixen als
noticiaris, algunes passen desapercebudes entre la població, queden
difuminades entre d’altres deixantles relegades a un mer record
difús.
Vull parlar, ni més ni menys, que de
la crisi de serveis ferroviaris nocturns, aquells vells coneguts que
sembla que no tinguin un futur al
nostre país.
La península ibèrica va disposar
d’un gran nombre de relacions
ferroviàries nocturnes fins ben
avançada la primera dècada del
present segle. Així, des de Catalunya es podia viatjar amb un tren
nocturn fins a diferents ciutats
d’Andalusia, Extremadura, Madrid,
Múrcia, Euskadi, Astúries i Castella, a més de París, Milà o Zuric.
Els viatgers tenien la possibilitat
d’arribar al centre de la ciutat de
destinació a primera hora del matí
havent descansat i amb l’avantatge
de poder accedir a poblacions que
no disposen d’aeroport proper.

Però aquests serveis s’han anat
reduint progressivament, fins
arribar a la situació actual en
que RENFE només té programats
quatre serveis (dels quals només
un a Catalunya), i que a més han
estat suspesos per la pandèmia, en
teoria temporalment. Això ens porta a preguntar-nos: és que potser
els trens nocturns han passat ja a
millor vida?
La resposta la trobem fàcilment
posant la mirada a Europa. En els
darrers mesos, s’ha llançat una
aposta ferma de compromís i coordinació per a potenciar i recuperar
els trens nocturns internacionals.
L’ÖBB austríaca, els DB alemanys,
la francesa SNCF i els ferrocarrils
federals suïssos SBB van anunciar
la creació, a curt termini, de sis
nous serveis diaris més, afegits als
que ja tenen en oferta actualment.
Els trens nocturns a Europa estan
recuperant ràpidament el terreny
perdut en els darrers anys, i donen
resposta a una demanda creixent

Georgina Montesinos Zaragoza
Enginyera de Camins
Secretària de la PTP

de passatgers que per motius ambientals i de comoditat rebutgen
l’ús de l’avió per a viatges de radi
mig a nivell europeu. És incomprensible l’actuació d’Espanya, com
ja és habitual, anant en contra-sentit a les tendències Europees cap a
un canvi més que necessari.
El ferrocarril és una de les grans
peces del futur de la mobilitat. En
un context d’emergència climàtica,
cal potenciar els serveis ferroviaris
nocturns, al mateix temps que cal
imposar mesures fiscals sobre el
combustible d’aviació per acabar
amb el dumping que gaudeix el
low cost aeri.
Cal fer una bona reflexió de futur,
seguir treballant mirant endavant i no enrere. Cal lluitar per un
demà on puguem dir amb els ulls
brillants “nosaltres vam salvar la
terra” en comptes d’abaixar la mirada i, amb la boca petita, afirmar
que “nosaltres vam fer emmalaltir
el món”.
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Objectiu Tren 2024 vs
Fons Next Generation
ACTUALITAT
Oficina Tècnica

De l’ambició a la continuïtat

NECESSITEM MÉS FERROCARRIL
L’any 2020, en plena crisi climàtica i sanitària, la PTP va
presentar Objectiu Tren 2024, una proposta justificada
i prioritzada d’actuacions sobre la xarxa ferroviària i
sobre els serveis que s’hi ofereixen amb l’objectiu de
doblar la demanda de passatgers en una dècada. Un
autèntic full de ruta per avançar decididament cap a
una mobilitat més sostenible.
No es tractava d’una reflexió capriciosa. L’emergència
climàtica i la contaminació urbana obliguen a una
dràstica reducció d’emissions de gasos provinents dels
motors de combustió. Per a aquest propòsit el ferrocarril
és el millor aliat en el camp del transport, que a
Catalunya suposa el 30% de les emissions totals de
CO2. El ferrocarril permet transportar grans fluxos de
passatgers a zero emissions, gràcies a que els trens
poden utilitzar energia 100% renovable sense
necessitat de bateries; i a més ho fan amb la menor
accidentalitat de tots els transports.
FERROCARRILS I FONS EUROPEUS
Aquests avantatges ambientals i socials justifiquen la
inclusió de les actuacions en matèria ferroviària com a
finançables pels fons europeus Next Generation (NGEU).
Per al nostre país, són una oportunitat per a realitzar
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totes aquelles actuacions pendents per a posar al dia el
servei ferroviari, fent-lo més competitiu i constituint un
element decisiu de cohesió territorial i social.
Una oportunitat insuficientment recollida als
documents Next Generation Catalonia i España Puede,
elaborats pel Govern de la Generalitat de Catalunya i
pel govern espanyol respectivament. Dediquem aquest
primer article a l’anàlisi exclusiu del document català, i
deixem per al proper número el comentari de la
proposta del govern central, que ha sortit quan la
revista ja estava en fase de maquetació.
NEXT GENERATION CATALONIA
La proposta catalana inclou onze projectes amb
l’etiqueta de mobilitat. D’aquest onze projectes, tres
tenen una relació incerta o marginal amb el transport
públic, cinc són susceptibles de ser aplicats
preferentment al vehicle privat i/o tenen un rang d
’aplicació limitat per als vehicles de transport públic,
només tres es destinen específicament a la mobilitat
sostenible, i només un va destinat a la millora de les
infraestructures ferroviàries.
Cinc projectes semblen adreçats preferentment al
vehicle privat, aportant poc al transport públic.

L’electrificació de la mobilitat és positiva, però no el
resultat serà molt diferent si s’aplica a les flotes amb
un elevat ús quotidià (transport públic, taxis, vehicles
de repartiment de mercaderies...) o indiscriminadament, incloent vehicles privats en els que la baixada de
bandera energètica (energia consumida en el procés de
fabricació) té un major impacte relatiu. A més, un simple
canvi de vehicle amb motor de combustió a elèctric no
ens resol les problemàtiques de congestió, utilització
abusiva de l’espai o d’exclusió de col·lectius que no
tenen accés al vehicle privat.
Pel que fa al ferrocarril, l’únic projecte presentat
proposa centrar l’esforç inversor en la extensió de metro
i línies urbanes de FGC a l’àrea de Barcelona, on la
densitat de la xarxa de metro és ja de les més elevades
d’Europa, i atén insuficientment les necessitats de les
corones exteriors i de la resta del territori, que és on hi
ha una major mancança de transport públic. Trobem a
faltar els projectes tramviaris del Vallès i les extensions
proposades a Badalona i al Baix Llobregat, els carrils
bus a les vies d’accés a les grans ciutats, la realització
dels intercanviadors pendents, i d’accions coordinades
amb altres administracions que permetin realitzar les
actuacions amb major retorn social i ambiental, sigui
quina sigui la titularitat de la xarxa a millorar.
Next Generation Catalonia no atén suficientment la
necessitat d’avançar cap a una mobilitat sostenible,
planteja unes actuacions desequilibrades entre

mobilitat privada i mobilitat en comú, desaprofita
l’oportunitat de realitzar actuacions ferroviàries urgents
amb el finançament disponible i prioritza l’electrificació 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 PROSOXI: Observatorio
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 enllaç.
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Transport públic en temps
de pandèmia
SOCIETAT
Núria Pérez Sanz
Co-vicepresidenta de la PTP
Investigadora de l’IERMB

La pandèmia justifica ara més que mai la millora del transport públic

RECORD HISTÒRIC DE DEMANDA
DE VIATGERS EN TRANSPORT
PÚBLIC A CATALUNYA L’ANY 2019
L’any 2019 es va assolir nou rècord
de viatgers en transport públic a
Catalunya, superant els 1,2 milions
anuals. L’àmbit del Sistema Tarifari
Integrat de Barcelona fou el que
va captar la immensa majoria
d’aquests viatges, amb el 94% de la
demanda (tot i representar el 84%
de la població catalana), mentre
que la resta del país va captar el
6% de la demanda. Així doncs, l’any
2019 va mantenir la tendència de
recuperació que es va iniciar l’any
2015, després que la demanda de
viatgers va decréixer com a conseqüència de la crisi econòmica de
2009, comportant davallades notables entre els anys 2012 i 2013.
Aquestes dades, malgrat ser positives en el seu conjunt, no han
anat lligades a un descens de la
mobilitat en vehicle privat, sinó
que s’expliquen principalment per
la tendència de recuperació de
l’activitat i de la millora dels

indicadors econòmics del país dels
darrers anys (malgrat la sortida de
la crisi ha comportat una major
desigualtat social i empobriment
de part de la població).

(1.632.297 persones), suposant
2.260 morts prematures.

Si posem el focus en les dades

Amb la irrupció de la pandèmia
a Espanya el març de 2020, la
mobilitat va experimentar una
caiguda sense precedents derivada de les restriccions imposades.
Durant el segon trimestre de 2020
els viatgers en transport públic
van caure un 79% a l’àmbit de l’STI
de Barcelona ha tancat l’any 2020
amb 565 milions de viatges (-46%
respecte el 2019), tot no haver
interromput el servei en cap moment. El transport públic, doncs, és
el mitjà que ha experimentat una
caiguda més important. La davallada de l’activitat econòmica, la por
al contagi, l’increment del teletreball i de l’educació a distància, són
les raons principals que expliquen
aquestes dades.

de mobilitat quotidiana, és a dir,
de tots els modes de transport,
les dades de repartiment modal
en els últims anys a l’àmbit de la
regió metropolitana de Barcelona
mostren una situació semblant: el
vehicle privat no està experimentant descensos destacables d’acord
amb els reptes socioambientals
associats a l’emergència climàtica
i a les problemàtiques vinculades
amb la baixa qualitat de l’aire, particularment a la conurbació central
barcelonina. En aquest context, cal
recordar que les dades de qualitat
de l’aire a l’àrea metropolitana
de Barcelona en els darrers anys
són molt negatives. L’any 2016 la
població metropolitana exposada
a nivells de contaminació de l’aire
d’NO2 per sobre dels 40 µg/m3
(mitjana anual) va arribar al 51,3%

LA IRRUPCIÓ DE LA PANDÈMIA PEL
VIRUS DEL SARS-COV-2, UN CANVI
SENSE PRECEDENTS

No obstant això, la bona notícia és
que la mobilitat activa s’ha incre-

Evolució de la demanda de viatgers en transport públic a Catalunya 2003-2019.
Font: elaboració pròpia a partir del DTES, Generalitat de Catalunya
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mentat i ha permès comprovar
l’enorme potencial de l’ús de la
bicicleta i dels vehicles de mobilitat personal en la mobilitat quotidiana. També s’ha obert un debat
molt necessari a l’entorn de l’espai
públic i de la necessitat de tenir
ciutats més habitables, diverses i
pròximes. A més a més, s’ha pogut
constatar i veure de primera mà
l’estreta relació que es dóna entre
la qualitat de l’aire i la mobilitat i
s’ha fet un salt sense precedents i
inesperat en l’àmbit la digitalització del treball i de l’educació.
SENSE EVIDÈNCIES SOBRE MAJOR
RISC DE CONTAGI AL TRANSPORT
PÚBLIC
Les Administracions titulars dels
serveis i els operadors de transport
públic, a més de mantenir el servei
ininterrompudament durant les
fases de restriccions de mobilitat
més severes, han fet esforços molt
notables per adaptar-se a la situació de pandèmia. TMB, per exemple, ha superat satisfactòriament
el procés d’auditoria fet per Applus
Certifications sobre els protocols
de desinfecció, organització i atenció al client a les xarxes de metro
i autobusos de Barcelona. Per la
seva banda, l’ATM de Barcelona ha
impulsat campanyes de sensibilització i també ha fet un gran esforç
en transparència i en monitoratge
de dades de mobilitat i d’informació als usuaris.
Els esforços de l’administració i
dels operadors contrasten amb el
paper de la premsa i dels mitjans
de comunicació. Aquests sovint
han contribuït a estigmatitzar el
transport públic com a font de
contagi del virus associant imatges
de persones dintre del transport
públic en notícies vinculades amb
la Covid-19. De fet, diversos estudis
a Europa constaten que, tot i que
el risc zero no existeix, moure’s en
transport públic és eminentment
segur. Així, el Robert Koch-Institut
d’Alemanya conclou que tan sols

Imatges de les campanyes de comunicació impulsades per l’ATM de l’àrea de Barcelona.
Font: ATM

el 0,2% dels brots traçats estan
relacionats amb el transport públic. Per la seva banda, l’organisme
de seguretat ferroviària del Regne
Unit (RSSB) ha demostrat que la
probabilitat de contagi és d’un cas
per cada 20.000 desplaçaments en
transport públic portant mascareta
(el 0,005%).

evidències sobre com la pressió
dels humans sobre el medi i la
pèrdua de biodiversitat, junt amb
l’increment de la temperatura per
l’efecte hivernacle, són un catalitzador per a l’expansió del virus i
d’altres malalties infeccioses. Canvi
climàtic i Covid -19 són doncs,
dues lluites interconnectades.

EL TRANSPORT PÚBLIC I MODES
ACTIUS DE DESPLAÇAMENT, MÉS
URGENTS I ACTUALS QUE MAI

En aquest context, Catalunya té
en els propers anys un repte de
grans dimensions. Necessitem més
que mai tenir un projecte global
de país, articulat en projectes
estratègics de transició ecològica,
amb una aposta ferma pel transport públic que, recordem, és el
mitjà de transport més integrador
socialment que existeix. L’arribada
dels fons Next Generation EU és
una oportunitat per obrir camí
a aquests projectes estratègics.
L’impuls d’una xarxa ferroviària
interconnectada i moderna al
conjunt del territori català pot ser,
en aquest sentit, una oportunitat
per avançar en els reptes ambientals, reduir les desigualtats socials
i territorials i constituir-se en un
estímul davant la crisi econòmica.

Els mitjans de transport públic són
els que reben pitjor puntuació a
l’àmbit de la regió de Barcelona,
segons es recull a l’Enquesta de
Mobilitat en dia Feiner, de manera
que la nostra societat valora millor
els mitjans de transport individuals
(actius o motoritzats). Aquesta premissa, sumada a l’escenari de pandèmia, és una amenaça en l’avanç
de la mobilitat sostenible i saludable. S’ha de tenir present que
existeixen evidències sobre el fet
que la mortalitat per la Covid-19
incrementa en entorns urbans amb
major concentració de contaminació atmosfèrica. A més, també hi ha
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La PTP s’activa a Osona
AUTOBÚS

La PTP s’implica en el transport públic en autobús i la Taula de Mobilitat d’Osona

LA PTP S’IMPLICA AMB EL TRANSPORT INTERURBÀ EN
AUTOBÚS A OSONA
La PTP va ampliant mica en mica la seva implantació
territorial arreu de Catalunya, i un dels llocs on ho ha
fet amb força últimament és a la comarca d’Osona. La
primera acció de l’associació a la comarca es va fer el
2013, amb el disseny del mapa d’autobusos integrat de
la comarca, que es va presentar a l’estació d’autobusos
de Vic. A més d’aquella còpia, durant els anys següents
s’han anat imprimint i distribuint còpies als municipis
de Taradell, Seva, Sant Miquel de Balenyà, Sant Hipòlit
de Voltregà i Les Masies de Voltregà.
Ja el 2019, l’entitat va presentar 14 propostes de mobilitat a tots els grups que es presentaven a les eleccions
municipals, que incloïa demanar la coordinació dels
horaris de les diferents línies de transport interurbà
d’autobusos.
El transport públic en autobús ha estat molt present a
l’acció dels socis de la PTP a la comarca. Al gener del
2020, donàvem suport a la moció impulsada pels grups
polítics de l’ajuntament de Vic que reclamava un bus
entre aquesta ciutat i la Universitat Autònoma de Barcelona, amb parada a Tona i La Garriga. L’operador Sagalés
va entomar aquesta proposta i des del 15 de febrer
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d’aquest 2021 és una realitat, que des de la PTP celebrem enormement.
D’altra banda, a l’inici del curs escolar 2020-21 ens vam
veure obligats a denunciar una reducció en la oferta
respecte a l’època pre-covid en diverses línies de la
comarca, especialment al bus urbà de Vic, que s’han
recuperat al gener d’aquest any.
Ja a l’octubre del 2020, vam proposar a l’ajuntament de
Calldetenes una millora de la informació de les dues
línies que passen pel municipi, proposant uns horaris
unificats i un plànol del recorregut. D’altra banda, vam
plantejar als ajuntaments de Santa Eulàlia de Riuprimer
i Muntanyola la importància de demanar uns horaris
atractius i una major freqüència a la línia que els conecta amb Vic, especialment coincidint amb una polèmica
de reducció de carrils per al vehicle privat en aquest eix.
Aquest 2021 seguim treballant, i hem desenvolupat una
proposta de modificació d’horaris i línies per a l’eix Vic
- Manlleu - Torelló, la Vall del Ges i el Collsacabra, que
hem discutit amb l’operador i l’administració competent,
i que en paral·lel plantejarem als ajuntaments afectats.
Gràcies a la feina voluntària de les sòcies i socis de la

PTP a Osona, seguirem treballant i lluitant perquè el
transport públic de la comarca sigui cada cop més
atractiu, més conegut i més ben valorat per part de la
població. Per això, és especialment important petits
canvis com un procés de gestió de la informació que garanteixi la màxima facilitat d’ús, una tarificació d’acord
amb la realitat de la comarca, l’existència de servei
públic més enllà de les 9 del vespre i la connectivitat de
tots els municipis.

ring, l’accés als llocs de treball i les escoles en modes
sostenibles… D’idees no ens en faltaven.

En una comarca no metropolitana com Osona, on l’ús
del cotxe és molt superior que als àmbits metropolitans,
segueix havent-hi 4 de cada 10 osonencs que no tenen
accés al vehicle privat. Per aquest motiu, és molt important disposar d’una xarxa de transport públic, i d’opcions
de mobilitat en general, que garanteixin la mobilitat
d’aquests habitants. Per poder accedir a un lloc de feina,
a una formació superior, a un servei bàsic com el metge,
o simplement a l’oci, és important que disposar d’un
vehicle privat o no, no sigui un condicionant a Osona.

La Taula de Mobilitat d’Osona, que es va iniciar al gener
del 2020, funciona a partir de sessions plenàries on es
troben trimestralment els alcaldes o regidors de la comarca, partits polítics, sindicats i associacions d’empresaris, associacions ecologistes, de diversitat funcional,
de veïns, centres excursionistes, etc.

5 ENTITATS DEDICADES A LA MOBILITAT SOSTENIBLE
IMPULSEN LA TAULA DE MOBILITAT D’OSONA
“Hauríem de fer alguna cosa junts”, va dir una persona
de l’entitat #pqnoensfotineltren, mentre ella i socis de
la PTP per una entrevista a la televisió comarcal sobre
mobilitat sostenible. A així, cinc entitats osonenques
vam iniciar converses.
Una Taula de Mobilitat comarcal, on poguem plantejar
problemes de mobilitat de la comarca que segurament
tindrien una solució fàcil i barata, però pels quals cal
molt esforç de coordinació: carrils per moure’s a peu i
en bicicleta de forma segura entre municipis, coordinació dels horaris del transport públic, impulsar el carsha

La PTP, OsonaAmbBici, #pqnoensfotineltren, la secció
osonenca de SomMobilitat i el grup d’usuaris de la línia
e12 vam plantejar al Consell Comarcal la creació de
la taula. El consell en seria l’amfitrió, proveïnt el local,
la infraestructura i la xarxa de contactes, i les entitats
proposem els temes.

Cada sessió es centra en un tema específic, inclou una
conferència per explicar casos d’èxit, en alguns casos es
planteja una dinàmica de treball durant la sessió i es
proposen uns objectius.
En la sessió inaugural de la taula, es van plantejar les
problemàtiques a abordar. La primera sessió de treball
va servir per a la redacció del Pla de Camins comarcal.
La segona, per a l’impuls de vehicles compartits (carsharing) i elèctrics. I la tercera, per teixir una estratègia
conjunta de cara a la R3.
La PTP té com a missió defensar el transport públic
en particular, però també la mobilitat sostenible en
general. I per aquest objectiu, treballem conjuntament
amb entitats similars a la nostra: treballant amb xarxa,
donant continuïtat a la feina feta per entitats i organitzacions des de fa molts anys i plantejant-nos objectius
realistes però ambiciosos.

15

Nous carrils bus a Barcelona
AUTOBÚS

S’estrenen nous carrils bus que milloren el transport públic a Barcelona

Entrant de ple a la segona dècada
del segle XXI, el transport públic
és un dels majors protagonistes
de les polítiques publiques. La
motivació d’aquest protagonisme
és múltiple i divers. En síntesi, el
podem agrupar en tres eixos. El
primer, és, sens dubte, el paper
social del transport públic, la
garantia l’accessibilitat universal a
la resta de serveis públics, en una
societat cada vegada més envellida i diversa. El segon eix és estrictament econòmic. La mobilitat
sostenible és una de les palanques
de transformació econòmica de les
nostres ciutats. Per aquest motiu, el transport públic és un dels
puntals dels objectius del pla de
recuperació de la UE a través dels
fons Next Generation. El darrer argument, però estretament vinculat
als anteriors, és la lluita contra la
contaminació i el canvi climàtic.
L’agenda New Green Deal liderada

per la Comissió Europea o l’Acord
de París per les entitats locals són
clars exemples del compromís
de les administracions cap a la
transició econòmica i energètica,
de la lluita contra el canvi climàtic
i del canvi cap a unes ciutats més
saludables. Aquests compromisos
estan en dissonància amb una
tendència a l’alça de les emissions
provinents del transport truncades
conjunturalment per la pandèmiaque contrasta amb les reduccions
d’emissions aconseguides per
la resta de sectors de la nostra
economia. D’aquesta forma, el
transport es situa com el principal
responsable dels gasos d’efecte
hivernacle, acumulant el 29% del
total d’emissions a Espanya l’any
2019, segons les darreres dades
oficials del Ministeri per a la transició Ecològica. És, en aquest context, que diverses ciutats d’arreu
d’Europa estan projectant i

Marc Iglesias Pérez
Membre de la junta
directiva de la PTP

desenvolupant ambiciosos plans
per a la promoció de la mobilitat
sostenible amb visió de present i
de futur.

El transport es situa
com el principal
responsable dels gasos
d’efecte hivernacle,
acumulant el 29% del
total d’emissions a
Espanya l’any 2019
Si aquests arguments no fossin, per
si sols suficients, la crisi sanitària
ha posat, de nou, en el centre del
debat públic, el model urbà i de
mobilitat a les nostres ciutats. Les
administracions locals han estat
les primeres en actuar, a través
d’actuacions tàctiques que han

Interpretacions de la paradoxa de Downs-Thomson amb operacions de carril bus mitjà. Font: www.sciencedirect.com
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permès establir, en un període breu
de temps, de nous espais destinats
a vianants, bicicleta i transport públic. En el context de des escalada
aquestes actuacions han de tenir
una importància creixent i permanent.
El cofundador i director de Twitter, Jack Dorsey, assegurava en
una entrevista que anava habitualment a la feina en autobús
per tal d’apropar-se al món real
i comprendre els problemes dels
ciutadans. Doncs bé, els ciutadans
tenim, enfront, un problema sever:
la crisi de confiança del transport
públic. Si bé la comunitat científica
indica que no hi ha evidència científica que mostri que el sistema
de transport públic sigui un focus
de contagi, el transport públic
presenta un descens de demanda
superior a la resta de modes de
transport. Aquesta situació comporta un ascens de quota modal de
transport privat i, en les previsibles
properes fases de des escalada del
confinament i, per tant, de la mobilitat, provocarà un increment dels
nivells de congestió i de contaminació que pot afectar doblement al
nivell de servei i a la capacitat del
transport públic per carretera.

Nou carril bus –VAO a la C-31 Nord. Font: Generalitat de Catalunya

Caldrà superar la dinàmica negativa del cercle virtuós negatiu
del transport públic fent un pas
endavant en termes de capacitat,
velocitat i de nivell de servei. En
aquest context, es oportú reivindicar l’informe de la PTP on es
recollien un conjunt d’actuacions
tàctiques necessàries per tal d’encarar l’estratègia post Covid en les
millors condicions dels serveis de
transport públic, en termes sanitaris i de nivell de servei. El conjunt
d’actuacions proposades passen
per donar més espai i capacitat
al transport públic, reconvertint
espais dedicats a carrils de circulació o cordons d’aparcament a nous
carrils bus.

Algunes de les actuacions proposades ja s’han executat amb notable
èxit: els carrils bus a diversos
municipis, el carril bus VAO de la
C-31 nord o els nous carrils bus a
la Diagonal; i altres, de caràcter
més estructural, estan en procés
d’execució com l’eix de la C-245.
Ara és el moment de donar un nou
impuls, accelerant la posada en
funcionament de la resta de carrils
bus-VAO a les principals arteries
de mobilitat com a la B-23, C-31
o C-33, millorant els espais de les
parades, establint més priorització i protecció viària al transport
públic i apostant, de forma decidida, per un major control de les
infraccions als espais dedicats a
l’autobús.
Si a inicis del segle passat, Ildefons
Cerdà parlava de l’urbanisme com
l’equilibri de l’espai d’estada i l’espai de pas. Després de dècades de
predomini del vehicle privat, ara
es l’hora d’accelerar les accions per
retornar l’equilibri i, a més, transformar l’espai de pas, prioritzant
de forma decidida la mobilitat sostenible i més eficient: el transport
públic.

La capacitat d’un sol carril de 3 metres (o ample equivalent) per mode en condicions
màximes amb operacions normals. Font: Guía de diseño de calles de tránsito de la Asociación
Nacional de Oficiales de Transporte de la Ciudad
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El transport públic
és cosa de dones

#DonesAlTransportPúblic
La PTP consolida un espai de reflexió en temes de gènere i mobilitat

UNA IDEA DE 2019
Fa 2 anys que fem el Congrés de dones de la PTP, en
les proximitats del dia 8 de març. Vam començar sense
pensar-hi massa, seguint una mena d’intuïció sobre l’interès que podia tenir, i també buscant espais de visualització per a les dones que som part de la junta directiva,
cada cop més però encara poques.
Tant l’any 2019 com l’any 2020 va haver-hi un centenar d’inscripcions i el balanç va ser molt positiu.
El primer Congrés va permetre conèixer les dades i
informació existent sobre els patrons de mobilitat que
tenim les dones (hi ha molta cosa!), i també vam sentir
les històries de dones amb responsabilitats que van
explicar-nos la seva opinió sobre l’espai que ocupen als
seus respectius llocs de treball. En el segon Congrés
es tractava de fer més incidència en les discriminacions
que es produeixen en matèria de mobilitat.
Ens agradaria anar combinant una perspectiva que faci
conèixer les diferencies de gènere pel que fa a la mobilitat i les dificultats encara no resoltes; i alhora reconegui el valor de les nostres aportacions, per criteris de
justícia i també pel convenciment que la nostra mirada
i experiència és molt útil a l’hora de pensar la mobilitat
general.

2019: Primer Congrés de dones de la PTP

L’ENFOCAMENT DE 2021
Per aquest any 2021, sabem que no podem fer res
presenct per adaptar-nos a la realitat sense renúncies, i
per tant organitzar el Congrés amb format telemàtic i al
llarg de 3 sessions diferenciades.
Volem parlar de:
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- Introduir un espai d’actualitat on cada any es puguin
presentar projectes, estudis o iniciatives sobre mobilitat
i gènere. La idea és que pugui ser una referència estable
en el temps, de manera que el Congrés de dones de
la PTP permeti conèixer què s’està fent en aquesta
matèria. Ens agradaria iniciar un camí d’identificació i
validació de propostes interessants.
- La mobilitat extrametropolitana. La pandèmia ens
ha permès prendre més consciència de les diferències
en els patrons de mobilitat en l’entorn estrictament
metropolità i la resta de Catalunya. No té res a veure
una cosa i l’altra, i afecta especialment les dones com
a subjectes d’un tipus de mobilitat més complex. A
més, cal expressar la insuficiència de les connexions en
transport públic en aquestes àrees.
- El coneixement de les dones del sector del transport
públic, amb explicació d’experiències i perspectives per
part de treballadores amb diverses responsabilitats. No
podem obviar que el transport és un àmbit altament
masculinitzat, de manera que té interès saber com s’ho
fan, aquestes dones, per tirar endavant.
HO FEM UNA MICA DIFERENT
El motor de les trobades que organitzem som nosaltres
mateixes, acceptant que la suma de les nostres percepcions crearà un resultat interessant. No hi ha molta
estratègia ni direcció al darrera d’aquest punt de partida
tan bàsic i alhora tan transformador.
Volem fugir d’etiquetes, de rigideses, de qualificatius i
de grans objectius, de manera que posem en pràctica el
que sovint no podem fer en els nostres llocs de treball
i altres espais de presa de decisió, que consisteix en saber de la força de les nostres aportacions, apuntar idees
de base i a partir d’aquí deixar que es desenvolupin i
confiar. Us reconec l’interès de provar aquesta forma de
treballar, que és més divertida que els clàssics plans i
programes, ja us ho dic.
El Congrés de 2021 és una nova oportunitat per posar
en pràctica aquestes noves maneres de mirar.
No et perdis el proper número de la revista, mentrestant
pots visitar Youtube per veure el congrés!

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

Doctor Traffic
Expert en casos paranormals

FACILITEM EL DEBAT SERIÓS AMB UNA INFORMACIÓ RIGOROSA SOBRE EL TRAMVIA!
Amb el Tramcamp en exposició pública, el lobby del vehicle privat transmet
la seva preocupació per la implantació
del tramvia amb una objectivitat digne
d’elogi . Per exemple, amb aquesta imatge, on es contraposa l’urbanisme de l’asfalt al del tramvia. Jurem que no hem
manipulat res...
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QUAN FALLA GOOGLE MAPS.....
En alguns casos, posar “Tibidabo” al Google
Maps no és una bona idea. Us enviarà al baixador de Vallvidrera dels FGC, i allí..... i allí, no patiu, com als jocs de pistes dels escoltes, trobareu
nova informació!

Podeu fer arribar altres fenòmens com aquests a: doctortraffic@transportpublic.org !
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Entrevista

Ricard Riol Jurado
President de la PTP (2007-2020)

Et fem aquesta entrevista nou mesos després del final de la teva presidència a la PTP. Com has viscut
aquest període?
Bé, content del canvi d’etapa. Segueixo vinculat a l’entitat, però i el
projecte ha tingut un bon relleu; i
l’èxit d’un projecte és precisament
que no sigui personal, que tingui
continuïtat. I a nivell personal, és
un canvi d’etapa que visc amb il·lusió.
Vas ser president durant un període de temps perllongat. Quina és la
teva valoració d’aquesta etapa?
Jo estic orgullós de les persones
amb qui m’ha tocat treballar, i d’haver fet créixer la PTP. Estic content
amb el treball realitzat, crec que
l’entitat s’ha reforçat, ha guanyant
en prestigi, solvència i presència.
Però això és una feina d’equip, i no
hauria estat possible sense les persones que han entès i compartit el
projecte.
Pel que fa a la mobilitat sostenible,
en que s’ha avançat i en que no s’ha
avançat? Quins han estat els principals obstacles?
Ara hi ha un consens, almenys de
paraula, de que el transport públic
és una solució a tots els nivells,
cosa que als temps de la fundació
de la PTP no estava tan clar. Ara tothom parla bé del transport públic:
l’únic que falta és que els projectes
i les actuacions siguin coherents
amb aquestes afirmacions. S’ha
guanyat el convenciment, però cal
que això es vegi als pressupostos i
a l’espai públic, que és on ha de ser
visible. Però estic content perquè

coses que semblaven improbables
l’any 1993 quan neix la PTP, ara són
quotidianes: veure tramvies pel
carrer, bicicletes públiques, carrils
reservats a l’autobús a bona part
de la xarxa, la integració tarifària...
Per tant, crec que hem remat en la
direcció adequada.
Imagina’t que tens una vareta màgica, i que pots fer realitat tres
actuacions concretes de transport
públic. Quines triaries?
Deixa’m pensar… El Pla de Rodalies,
especialment en l’apartat d’ampliació de capacitat i fiabilitat. El
paquet de tramvies, incloent-hi la
Diagonal, el TramCamp i el pas del
Trambaix per Laureà Miró. En tercer lloc el pintat de carril bus/VAO
a totes les autopistes d’accés a les
grans ciutats.
Continues tenint una vareta màgica. Ara et deixem esborrar un projecte. Quina actuació treus de la
planificació?
N’hi ha més d’una... Qualsevol projecte d’ampliació d’autopistes i autovies, o megasoterraments que
detrauen recursos a projectes de
mobilitat col·lectiva.
Deixem les fantasies. A darrera teu
ha entrat un nou equip directiu a la
PTP. Què li demanes?
Li demano paciència, perquè els
resultats a vegades no es veuen a
curt termini, especialment els que
impliquen canvis culturals. En la
nostra feina, sortim de lògiques de
cicle polític i fins i tot generacional.
Fem tasca a molt llarg termini.

Redacció

Has entrat en una nova etapa professional a un gran operador ferroviari. Què pots fer ara que abans
no feies?
La meva feina actual en l’àmbit de
l’operació ferroviària em permet
entrar en un nivell de concreció
tècnica i d’aplicabilitat molt gran.
Formo part d’una cadena en que hi
participen moltes persones i que es
realitza en un entorn de recursos limitats, amb un impacte directe en
el servei prestat.
La darrera qüestió, que ja saps que
és un clàssic d’aquestes entrevistes
de contraportada: Quina és la línia
de transport públic de la teva vida?
Em costa triar-ne només una... Me’n
surten tres: la d’ús, és la línia 5 del
metro entre l’Hospitalet i Barcelona, sense la que no m’hauria pogut
desenvolupar en el meu dia a dia;
la meva línia vital seria el tren de
Rodalies Tarragona-Cunit-Barcelona, que uneix els meus orígens
amb l’actualitat; i la línia a la que
segurament he dedicat més temps
i esforços, el Trambaix.
Moltes gràcies, Ricard, per l’entrevista i pels teus llargs i fructífers
anys de presidència de la PTP.

