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S’ha guanyat la
batalla de les idees

El Dia sense Cotxes ha deixat l’opinió 
pública certament perplexa. Per una 
banda, les dades oficials mesurades 
indiquen reduccions apreciables del 

trànsit, del 13% a l’àrea de Barcelona i xifres 
superiors a ciutats com Lleida, Sabadell, Rubí, 
Mataró, entre d’altres, mentre que l’ús del 
transport públic s’ha incrementat en un 8%. 
Són unes xifres en absolut dolentes que indi-
quen un nivell de resposta superior al d’altres 
ciutats europees, però inferior al de l’any pas-
sat.

Per un altre costat, el nivell de conformitat 
de la ciutadania amb la convocatòria és certa-
ment espectacular. Les enquestes mostren que 
la batalla  ideològica pels objectius del dia 
sense cotxes està guanyada. Només un 2% està 
en desacord amb aquests objectius, mentre 
que el 95% hi està d’acord. L’any passat hi 
havia un 8% que hi estava en desacord, front a 
un 84% que hi stava d’acord.

La convocatòria del Dia sense Cotxes ha 
estat distorsionada, especialment a l’àrea de 
Barcelona, per l’assassinat d’un regidor de Sant 
Adrià de Besòs a mans d’ETA. Les enormes 
cues en algunes vies de la xarxa arterial bàsica 
de Barcelona, degudes als controls policials, 
van incrementat encara més la sensació que hi 
havia molts cotxes en circulació. L’aturada con-
vocada pels transportistes el divendres anterior 
també contribuí a desincentivar la participa-
ció.

La idea que molts automobilistes van reco-
llir va ser clara: quan hi ha amenaces sobre 
el trànsit és realment quan se circula millor. 

També dificultà la participació el fet que des-
prés del divendres 22 venia un pont de tres 
dies. Hi ha un gran consens entre els organit-
zadors que el 22 de setembre era un mal dia 
per organitzar un dia sense cotxes.

A l’àrea de Barcelona cal destacar, a més, 
tres coses més. Primer, que bastants autobusos 
van circular molt malament durant tot el dia i 
això en un dia sense cotxes és particularment 
greu. En canvi, a ciutats com Sabadell van 
circular molt més ràpids que un dia feiner 
normal.

La segona cosa que cal destacar és la 
gran dosi d’insolidaritat d’una part important 
d’automobilistes. Segons la Unió Europea el 
50% dels desplaçaments urbans són de menys 
de tres quilòmetres de recorregut. La immensa 
majoria d’aquests desplaçaments es poden fer 
en transport públic. Caldria esperar, atenent 
aquestes estadístiques, que el trànsit solidari 
signifiqués una resposta d’almenys un descens 
al voltant del 50% en l’ús del vehicle privat. 

I la tercera cosa són les escasses mesures 
permanents a favor de la mobilitat sostenible 
inaugurades el dia 22, justament una de les 
idees en què més havien insistit les entitats 
socials. 

El més important és que el Dia sense 
Cotxes, com a jornada conscienciadora, ja ha 
assolit plenament el seu objectiu inicial. Ara 
cal passar de les paraules als fets. Cal fer un 
replantejament de la Jornada per a l’any que 
ve, ampliant els objectius, per tal d’evitar la 
sensació d’estancament. D’altra banda, resulta 
ben evident que no es pot fer una convocatòria 
d’un dia sense cotxe només un dia a l’any. Cal 
obrir el debat a realitzar aquesta convocatòria 
amb més periodicitat, tal com opina la major 
part de la ciutadania. 
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EDITORIAL

Ha estat un part llarg i difícil, però per fi 
ha nascut la criatura. El 15 de novembre 
l’Autoritat del Transport Metropolità va apro-

var la creació del bitllet únic per a tota la xarxa 
de transport públic de la regió metropolitana de 
Barcelona (autobusos, metro, FGC i Renfe), amb 
la possibilitat d’efectuar un nombre il·limitat de 
transbordaments durant 75 minuts. La criatura 
començarà a caminar el proper u de gener, que és 
la data en la qual entrarà en vigor la tan esperada 
integració tarifària. Una decisió que representa el 
triomf de la voluntat política sobre una tecnocràcia 
que ha acabat per quedar-se sense argument sòlids 

a l’hora d’posar-se al bitllet únic, la qual cosa posa en 
evidència que els responsables polítics no estan tan 
allunyats de la realitat ciutadana com sovint se’ns vol 
fer creure. Però representa, per sobre de tot, un gran 
impuls per al transport públic, ja que només en el 
primer any el nombre de nous viatges realitzats amb 
transport públic pot créixer al voltant dels 35 milions.  
La integració tarifària, no obstant, no pot ni mirar-se el 
melic ni ser una finalitat en ella mateixa, sinó que ha 
de venir reforçada per mesures de millora i d’extensió 
del transport públic. En el proper número de Mobilitat 
sostenible i segura tractarem  aquesta esperada notí-
cia. 

Ja ha nascut la criatura!
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Una primera anàlisi de 
les xifres del Dia sense 
Cotxes ens indicaque 

quan més llunys s’estava de 
Barcelona menys ressò va trobar 
la convocatòria entre els auto-
mobilistes. Una dada remarca-
ble és que, a diferència del que 
succeí l’any anterior, les dades 
de participació en el Dia sense 
Cotxes milloraven a mesura que 
el dia transcorria. Hi va haver 
molts més cotxes al matí que 
a la tarda. Les dades de pas-
satge registrades de transport 
públic també milloraren signifi-
cativament al cap del dia: des 
del 3,9% d’augment anunciat a 
les 11 hores fins al 8% final de 
les 19 hores.

Segons l’enquesta de l’ATM 
hi va haver un increment global 
de demanda en el transport 
públic al voltant del 12,5%, 
de prop de 300.000 persones, 
d’acord amb la distribució 
següent:

Una altra dada important, 
realment espectacular, és el nive-
ll de conformitat de la ciutada-
nia amb la convocatòria, ja que 
el 96% de les persones són, amb 

major o menor grau, favorables 
a  la jornada.

Conclusions de la jornada
Les xifres de resposta ciu-

tadana dins l’àrea metropolita-
na són inferiors a les de l’any 
passat, però no són en absolut 
dolentes. A ciutats com Lleida, 
les coses van anar molt bé, el 
trànsit va disminuir un 26%, 
el mateix percentatge que a 

Barcelona l’any passat. 
Naturalment, en aquesta ciutat, 
quatre dies abans del dia 22, 
l’Alcalde va convocar la ciutat a 
un acte massiu i els va demanar 
un comportament solidari per 
al dia sense cotxes.

En conjunt és una bona 
dada que els transports públics 
portessin un 12% més de pas-
satge, unes 300.000 persones 
més. Aquesta dada confirma que 
el transport públic d’avui està 
en condicions d’atendre més 
demanda, fins a certs límits, sen-
se gaire problema.

La batalla  ideològica pels 
objectius del Dia sense Cotxes 
està guanyada. Només un 2% 
està en desacord amb aquests 
objectius, mentre que el 95% 
hi està d’acord. L’any passat hi 
havia un 8% que hi estava en 
desacord, front a un 84% que 
hi estava d’acord.

  Ara cal passar de les idees 
als fets. El repte és com 
s’aconsegueixen portar a la pràc-
tica les idees de la mobilitat sos-
tenible que l’opinió pública ja 
comparteix aclaparadorament. 

El 22-S es va guanyar
la batalla de les idees

El 95% de les persones està d’acord amb el Dia sense Cotxes

Les dades oficials 
mesurades (Ajuntament de 
Barcelona) indiquen una 
reducció del trànsit del 
13% a l’àrea de Barcelona 
i un increment del trans-
port públic del 8%.  Altres 
dades que 
provenen, no de mesures, 
sinó d’enquestes 
domiciliàries indiquen 
disminucions del 20% 
en els viatges en cotxe 
interns a Barcelona, 
del 13% en els accessos 
a Barcelona i només 
d’un 5% en el trànsit 
metropolità que no  
passava per Barcelona.

Cal saber que...

 En portar 300.000 
persones més (+12%), 
el transport públic va
demostrar la seva 
capacitat d’absorbir 
una major demanda.

 Així es valora el
Dias sense Cotxes:
Molt d’acord: 83%
Bastant d’acord: 13%
Indiferent: 2%
En desacord: 2%
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La convocatòria del 
Dia sense Cotxes ha 
estat distorsionada, 
especialment a l’àrea 

de Barcelona, per l’assassinat 
d’un regidor de Sant Adrià de 
Besòs a mans d’ETA. De sobte, 
es produeix una notícia, polí-
ticament molt més important, 
que tapa la convocatòria, i això 
passa justament el dia anterior. 
Naturalment, és prioritari llui-
tar contra la barbàrie que no 
per la mobilitat sostenible. Les 

enormes cues en alguns carrers 
de la xarxa arterial bàsica de 
Barcelona, degudes als controls 
policials, van incrementat enca-
ra més la sensació que hi havia 
molts cotxes en circulació.

 Hi ha tres fets afegits a 
l’assassinat del regidor de Sant 
Adrià de Besòs que han con-
tribuït a desvirtuar l’èxit de la 
convocatòria. El primer és que 
el divendres anterior, s’havia 
anunciat que Barcelona es con-
vertiria en una ciutat tancada 
pels transportistes que protesta-
ven pels increments en el preu 
del gasoil. Això no va ser així, 
fins al punt que es pot afirmar 
categòricament que realment el 
Dia sense Cotxes i sense embus-
sos va ser el dia 15 de setembre, 
en comptes del 22. La idea que 
molts automobilistes van reco-
llir va ser clara: quan hi ha ame-
naces sobre el trànsit és real-
ment quan se circula millor. 
D’aquí també en part l’anòmala 
afluència d’automobilistes en 
el dia que havia de ser sense 
cotxes. 

 El segon fet fou que des-
prés del divendres 22 venia un 
pont de tres dies. La convoca-
tòria en divendres i en vespres 
de pont era un repte massa difí-
cil per a un dia sense otxes. 

 I per últim, convé recordar 
que el mes setembre sempre 
ha tingut més trànsit que altres 
mesos, per la tornada de vacan-
ces i per l’inici de curs.
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L’assassinat d’ETA va desvirtuar 
la celebració del Dia sense Cotxes

El dia abans la banda terrorista va matar un regidor de Sant Adrià del Besòs

La marxa cívica prevista per la tarda  va deixar pas a una manifestació de condemna per l’atemptat

Aquest era l’aspecte de la Via Laietana durant el 22 de setembre.

 Què és el que ha passat perquè, malgrat que les 
dades de reducció de trànsit i d’increment en el 
transport públic no siguin dolentes o, fins i tot, 
siguin millors que les d’Europa, l’opinió pública 
pugui tenir una percepció que els resultats de la 
celebració del Dia sense Cotxes han estat insufi-
cients? Sense defugir responsabilitats, hi ha hagut 
factors externs que van condicionar la jornada.



Els autobusos 
ho van passar malament

 Tres coses afegides cal des-
tacar en el Dia sense cCotxes 
a l’àrea de Barcelona. Primer, 
que bastants autobusos van cir-
cular molt malament durant tot 
el dia. Els controls que la poli-
cia va organitzar per detenir els 
assassins, la celebració de mani-
festacions de dol per la mort 
del regidor de Sant Adrià o els 
filtres que les policies locals van 
establir per accedir a les zones 
de restricció van resultar una 
trampa pr aels incauts automo-
bilistes que s’hi van acostar, però 
també ho van resultar pels auto-
busos. Pot semblar mentida però 
en el Dia sense cCotxes no es va 
poder garantir un mínim com-
pliment dels horaris dels auto-
busos. És un greu contrasentit 
sobre el qual, tothom, però espe-
cialment les autoritats, haurien 
de reflexionar. En futures oca-
sions cal garantir que qualsevol 
tipus de filtres no repercuteixi 
en els autobusos.

Automobilistes insolidaris
 La segona cosa que cal 

destacar és la gran dosis 
d’insolidaritat d’una part impor-
tant d’automobilistes. Segons 
la Unió Europea el 50% dels 
desplaçaments urbans són de 
menys de tres quilòmetres de 
recorregut. La immensa majo-
ria d’aquests desplaçament es 
poden fer en transport públic. 

Caldria esperar, atenent aques-
tes estadístiques, que el trànsit 
solidari signifiqués una resposta 
d’almenys un descens al voltant 
del 50% en l’ús del vehicle pri-
vat. Només se’ls demanava un 
dia. Però només la cinquena part 
dels que podien raonablement 
deixar el cotxe a casa ho van fer. 
Aquesta dada sembla confirmar 
la idea que el nostre és un país 
de pillos i d’espavilats, en el que 
hi ha cada menys espai per a 
la solidaritat. Cal prendre nota 
per a futures ocasions. La diada 
en el futur s’haurà d’orientar 

més a la dissuasió i no tant a les 
recomanacions.

 I tercera,  són les escasses 
mesures permanents a favor de 
la mobilitat sostenible inaugu-
rades el dia 22. Les més desta-
cables, amb la informació dis-
ponible, serien la inauguració 
d’un carril bus de 2 km de lon-
gitud al bell mig de Badalona, 
sobre l’antiga carretera N-II, 
direcció nord, i la inauguració de 
7 km de carril bus a Barcelona, 
a més de la posta en servei de 
quatre línies més de bus del 
barri. També destaca Mataró, 

amb la voluntat de l’Ajuntament 
d’implantar la velocitat de 30 
km/h al centre de la ciutat. La 
resta de municipis han promès 
poques mesures i bastants d’ells 
cap mesura.

  El futur del Dia sense Cotxes
 Per a futures ocasions cal 

situar un parell d’idees. No es 
poden convocar més dies sense 
cotxes sobre la base de reco-
manacions de les quals després 
pocs automobilistes fan cas. 
Cal orientar les mesures cap 
a la via de la dissuasió. Si no, 
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L’assassinat d’ETA va desvirtuar 
la celebració del Dia sense Cotxes

El dia abans la banda terrorista va matar un regidor de Sant Adrià del Besòs

La marxa cívica prevista per la tarda  va deixar pas a una manifestació de condemna per l’atemptat

El passeig de Gràcia es va habilitar com una zona de jocs i lleure.

Cal saber que...

 El divendres anterior, 
les protestes pel preu 
del gasoil i la por a 
un gran col·lapse, van 
suposar un imporvisat 
dia sense embussos a 
Barcelona.

 El fet d’adequar-nos 
a la convocatòria 
europea no va tenir en
compte que el 22 de set-
embre era la vigília del 

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

                              

Distribució modal del transport públic
a Barcelona i a Madrid

Metro

Bus 

urbà Bus interurbà

Renfe

45%

32%
28%

40%

13% 17%



no s’aconsegueixen els objectius 
d’un dia sense cotxes. 

 La segona idea és que no 
es pot fer una convocatòria d’un 
dia sense cotxes només un dia a 
l’any. Cal obrir el debat a reali-
tzar aquesta convocatòria amb 
més periodicitat, tal com opina 
la major part de la ciutadania 
segons es desprèn dels estudis 
d’opinió: un cop a la setmana, 
els dijous, per exemple, o un dia 
al mes o, per exemple, organit-
zar a l’hivern --quan fa fred i 
el transport públic és més aco-
llidor--  una setmana del trans-
port públic, amb mesures de pro-
moció efectives que atreguin els 
usuaris al transport públic. 

 Naturalment, s’ha de con-
tinuar millorant el transport 
públic. A partir de l’1 de gener 
es posarà en marxa la integració 
tarifària. Aquesta mesura, que 
s’hagués pogut començar a apli-
car entre el metro i el bus de 
TMB el Dia sense Cotxes, contri-
buirà a fer el transport col·lectiu 
més atractiu.

 La queixa de moltes perso-
nes i l’argument pel qual molts 
no han participar és que falta 
transport públic. Hi ha moltes 
relacions que estan mal servides o 
fins i tot no tenen cap servei. En 
els propers anys cal millorar subs-
tancialment el transport públic. 
I per a això cal voluntat política 
per prioritzar la despesa pública 
i per disminuir l’espai físic de 
què gaudeixen els automobilis-
tes a les nostres ciutats i els seus 
accessos.

I també cal dedicar molt 
smés diners públics a l’autobús. 
Els plans de metro ja estan 
corrent i una part important 
s’espera que sigui executada. 
Però el principal diferencial 
entre Barcelona i Madrid, no 
és el metro qdels qui tant es 
parla, sinó l’autobús, tal com 
es veu en el gràfic de la pàgina 
anterior. 
Redacció
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Badalona
Un reguitzell d'actuacions municipals va esqui-
txar la nostra ciutat, Badalona, com a fruit del 
treball transversal, que requeria el  Dia europeu 
sense cotxes. A cada districte vàrem encerclar 
un "nucli pacífic" al voltant del que ja és o té 
vocació ciutadana de "peatonal".
Des de lloguer de bicicletes, exposicions de 
cotxes elèctrics, la reducció del bitllet de bus 
a 100 pts,. més freqüència de pas, activitats lúdi-
ques i pedagògiques infantils sobre reciclar i 
reutilitzar: tallers i actors a diferents punts de 
la ciutat vestits de Lluís XV (aquells temps on 
el cotxe no havia entrat a les nostres vides) 
que aplaudien la gent que anava a peu, en 
bici, o patins… i "renyava" als més "tradicionals" 
que sota excuses no varen renunciar a l'ús del 
cotxe.
Les entitats ciutadanes varen col·laborar, mal-
grat ens agradaria que més activament, orga-
nitzant alguna activitat lúdica complementària 
(partits de bàsquet, tallers de pintura, escacs 
gegants, sessions de contes, etc…) sardanes i 
ball.
El tancament de les jornades va ser diumenge 
amb una "pedalada popular" on s'hi valia tot 
allò que no consumís combustible (bicis, patins, 
monopatins, patinets, cadires de rodes…).
L'estrella del dia Europeu sense cotxes va ser 
aconseguir crear quasi 2 km. de carril bus, que 
travessen mitja ciutat on l'únic que existia fins 
ara eren 100 metres que no venien ni anaven 
enlloc.
Muntsa Niso

Barcelona
La Diada sense Cotxes a Barcelona va estar 
absolutament mediatitzada per l’atemptat con-
tra el regidor de Sant Adrià de Besòs. Els con-
trols policials i la poca eficàcia dels filtres que 
la Guàrdia Urbana va establir en l’accés a les 

zones restringides al trànsit incrementaren la 
sensació de poca participació. El trànsit va ser 
molt espès i els autobusos ho van passar mala-
ment. Així i tot, les dades de participació són 
positives: el trànsit disminuí en un 8% i el trans-
port públic s’incrementà també en un 8%. El 
nombre de vianants augmentà en un 15% i l’ús 
de la bicicleta es multiplicà per tres. El soroll 
disminuí significativament. Cal felicitar 
l’Ajuntament per la ingent tasca de preparació 
de la Diada i pel nivell de sensibilitat que ha 
demostrat. 
En el capítol de les coses que no van anar bé, 
a més de l’organització dels filtres i dels proble-
mes dels autobusos, cal esmentar el poc èxit 
en la recollida d’adhesions, el funcionament de 
les superilles i el cert desconcert que provocà 
l’anunci de l’Ajuntament que l’horari de restric-
cions s’acabava a les 18 hores, en comptes de 
les 20 h, com l’any passat. 
Per contra, d’entre les coses positives cal des-
tacar que més de 500 carrers van romandre 
tancats al trànsit, la inauguració de 4 línies 
de busos de barri i la inauguració de 7 km 
de carrils bus, dintre de la ciutat, a més del 
carril bus d’accés a Barcelona per l’autovia 
de Castelldefels. L’Exposició de la Mobilitat 
Sostenible i Segura fou visitada per 130.000 

El Dia sense Cotxes 
a Catalunya

Tot i tenir un mateix objectiu, el Dia sense Cotxes es va viure de maneres diferents 
arreu del país, unes més reeixides que d’altres, però de totes elles hem après alguna 
cosa que ens ha de ser de gran utilitat a l’hora de començar a treballar en l’edició del 
Dia sense Cotxes de l’any vinent.

EN PORTADA
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persones. Particularment interessant fou 
el dossier pedagògic que elaborà l’Institut 
Municipal d’Educació i la Guia d’educació 
ambiental sobre “La mobilitat sostenible”.
Pau Noy

Camp de Tarragona
Reus
Tot i l´impuls mediàtic que es va donar al 
Dia Sense Cotxes, l´augment de l´ús del 
transport públic va ser molt dèbil (10-15%). 
La manca d´implicació ciutadana va obsta-
culitzar els objectius  que es pretenien i 
l´ús del vehicle privat es va fer patent com 
un dia més. L’ajuntament de Reus va efec-
tuar tot una sèrie de actuacions engresca-
dores, però la participació de la població 
va ser minsa.
Altres mesures les trobem en les línies 
habituals d´autobusos, que augmentaren 
el seu horari i regalaren bitllets gratuïts.
Com a actuació permanent, s’ha acon-
seguit, el tancament al trànsit d´un dels 
carrers de la zona central de la trama 
urbana de Reus, en concret el c/Llovera, 
que restarà en aquest estat tots els dissab-
tes de l´any.

Tarragona
La poca implicació ciutadana i la precipita-
ció van deslluir el Dia a Tarragona. 
Les  mesures  realitzades van ser: la pro-
hibició del trànsit en el casc antic de la 
ciutat (s´ha d´apuntar que és una de les 
zones amb més poc trànsit de la ciutat), i 
es va portar a terme una sèrie d´activitats 
lúdiques. El nivell participatiu va ser feble.

Cambrils  
En el  nucli de Cambrils  la valoració va ser 
més positiva, gràcies sobretot a un acte 
que va ser l´estrella del dia, “la Marxa sen-
se fums!”, que va aglutinar a col·lectius de 
diferents edats.
Les línies d´autobusos es van sumar al 
dia de la mobilitat sostenible, mitjançant 
l’oferta gratuïta del seu servei.
Maribel Andreu

Lleida
Malgrat alguns embussos existents, 
l’Ajuntament de Lleida qualificà com 

d’exitosa la Jornada del Dia sense Cotxes. 
Es varen tallar trenta carrers, alguns tan 
importants com les Rambles de Ferran, de 
Francesc Macià, i d’Aragó, l’Avinguda de 
Blondel i carrer de Balmes. Segons les 
enquestes fetes públiques, la meitat dels 
conductors de Lleida van deixar el cotxes 
a casa aquell dia. En algunes zones de la 
ciutat les intensitats de trànsit mesurades 
van disminuir a la meitat. Per la seva ban-
da el transport públic tingué un increment 
de passatge del 15%. La bona resposta 
ciutadana es veié afavorida per l’actitud 
militant de l’alcalde de la capital del Segrià 
que va reunir uns dies abans les principals 
entitats i forces vives de la ciutat i les ani-
mà a participar sense complexos. Per cert, 
a Mollerussa la diada també va anar molt 
bé. A Tàrrega els autobusos van ser gra-
tuïts.
Manuel Martí

Mataró
Los esfuerzos realizados por el 
Ayuntamiento de Mataró para que la 
Jornada fuera un éxito contrastó con la 
poca implicación del mundo asociativo 
vecinal que, a pesar de su adhesión a la 
Carta convocatoria, no supo o no pudo 
sumarse a la celebración con actos pro-
pios.
Así, salvo una asociación de vecinos que 
distribuyó octavillas por los parabrisas de 
los coches de su barrio invitando a despla-
zarse a pie y un grupo de ciclistas que 
organizó un bicicletada con escasa asis-
tencia, el resto de iniciativas debe compu-
tarse en el haber de la concejalía de la Vía 
Pública.

Un llamamiento a la población para que 
ese día dejara su coche, diversos actos de 
tipo cultural, pedagógico o de ocio relacio-
nados con la jornada y el corte de tr·fico 
en varias calles de la ciudad fueron las 
medidas específicas para celebrar  el dia 
sin coches que tal concejalía programó.
La respuesta ciudadana fue tímida. Desde 
el punto de vista de percepción visual 
en las calles no cortadas ni se notó. No 
obstante en el balance realizado por el 
Ayuntamiento se destaca que el tr·fico 
descendió un 13 por ciento y el transporte 
público se incrementó en un 6 por ciento. 
Vaya por lo tanto nuestro reconocimiento 
para aquellos ciudadanos que participaron 
en la jornada.
Pero lo m·s importante son las  8 medidas 
adoptadas de car·cter perdurable que nos 
quedar·n. En este sentido destacan cuatro:
• La reducción permanente de la velocidad 
a 30 km/h en diversas calles.
• La construcción de diversos pasos cebra 
al nivel de la acera.
• Un plan de protección de aceras median-
te mojones.
• La instalación de varias plataformas de 
acceso al autobús.
Javier S·nchez 

Sabadell
El “Dia sense Cotxes” a Sabadell es 
pot considerar un èxit. Primer, pel gran 
salt qualitatiu de les mesures adoptades 
respecte l’any anterior i, segon, per 
l’acceptació ciutadana; el 88% dels 
enquestats afirma que la jornada s’hauria 
de fer, com a mínim, un cop al mes.
Segons dades oficials, la utilització del 
cotxe va baixar en un 19,5% i l’ús del 
transport públic es va incrementar en un 
12%. D’altra banda, el nivell de sorolls a 
les zones amb restriccions va ser de 3 dB 
menys que un divendres qualsevol i la qua-
litat de l’aire va ser lleugerament millor. 
No obstant, l’aspecte més positiu ha estat 
que el servei d’autobús ha pogut funcionar 
amb normalitat, complint els seus horaris i 
donant una millor imatge al públic. En els 
trams amb restriccions els autobusos van 
arribar a guanyar 15 minuts.
Rafael Requena



La gent està a 
favor d’una nova 
mobilitat

La  celebració a Catalunya de la 
Jornada europea "A ciutat sense el 
meu cotxe" s'ha de valorar positi-

vament, per bé que el grau de seguiment 
en l'Àrea Metropolitana de Barcelona hagi 
estat inferior al que era esperable, a causa 
de l'atemptat terrorista del dia anterior 
—que  en va condicionar la celebració— i 
de la incidència d'un seguit de circumstàn-
cies que la van interferir, com ara el fet 
que la jornada es fes en divendres i en un 
període de l'any amb una mobilitat encara 
no normalitzada del tot —els cursos esco-
lars s'acabaven d'iniciar i persistien encara 
els hàbits de mobilitat de l'estiu després 
del període majoritari de vacances— o 
la coincidència de la Jornada amb festes 
locals d'algunes ciutats —la proximitat de 
la festa de la Mercè, en el cas de la ciutat 
de Barcelona, per exemple.

No obstant això, les dades indiquen 
que la Jornada es pot considerar un èxit 
a la resta del territori, especialment a la 
ciutat de Lleida, on es va registrar la 
xifra de participació ciutadana més elevada 
de tot Catalunya. I convé remarcar que 
alguns ajuntaments van aprofitar la cele-
bració de la Jornada per inaugurar deter-
minades mesures de caràcter permanent, 
amb vista a afavorir canvis en el model de 
mobilitat.

En tot cas, de la Jornada d'enguany, 
se'n desprèn una dada rellevant i enco-
ratjadora: el nombre de persones que es 
declaren contràries a la celebració del Dia 
sense Cotxes passa aquest any del 8% (any 
passat) al 2%, cosa que sembla indicar una 
disposició progressivament favorable de la 
gent al canvi del model de mobilitat. 
Departament de Medi Ambient,
Generalitat de Catalunya

Una bona 
oportunitat per 
repensar la ciutat

L’Ajuntament i moltes de les enti-
tats implicades en la celebració del 
Dia sense Cotxes a Barcelona hem 

valorat que els resultats assolits han estat 
inferiors als de l’any anterior i no han 
respost ni a les expectatives ni a l’esforç 
realitzat, tot i tenir en compte alguns 
fets coincidents en aquella mateixa jor-
nada que van dificultar-ne clarament el 
desenvolupament. No obstant, sí que hi 
ha un aspecte molt important que s’ha 
donat: la jornada sense cotxes és una opor-
tunitat per repensar i imaginar una ciutat 
diferent. No podem acceptar la normalitat 
com a sinònim de racionalitat i, per tant, 
cal imaginar que les coses, també la mobi-
litat, poden ser diferents. Estem davant 
d’un canvi social i cultural que, com tots 
els canvis en profunditat, serà un procés 
gradual. I, en aquest sentit, podem cons-
tatar que avancem en la bona direcció: 
avui, aquest tema no és tabú i es discuteix 
obertament sobre els beneficis i els perju-
dicis de la mobilitat actual. Més encara: 
la majoria de ciutadans i ciutadanes con-
sultats manifesten un grau alt d’acceptació 
del Dia sense Cotxes.

Aquesta és, doncs, una bona iniciativa, 
però que cal defugir que pugui ser entesa 
com una celebració puntual. El canvi de 
la mobilitat –més inversió i extensió dels 
transports públics, més espai per als via-
nants, més carrils-bici, etc.- demana un 
esforç continuat i sostingut en el temps, 
una voluntat política ferma i clara al llarg 
de tot l’any.  
Imma Mayol
Tinenta d’Alcalde. Ajuntament de Barcelona

Una jornada en 

circumstàncies 
extraordinàries

El dia 22 de setembre de 2000, dia 
de celebració de la jornada "A ciu-
tat sense el meu cotxe", la uti-

lització del transport públic a la regió 
metropolitana de Barcelona, respecte a un 
divendres habitual, es va veure incremen-
tada al voltant d’un 8%, que va repre-
sentar prop de 200.000 usuaris més de 
transport públic. 

Els resultats d'aquest any no són 
directament comparables als de l'any 
1999. La jornada es va celebrar en vigílies 
del cap de setmana que coincidia amb 
el Pont de la Mercè i  el dia anterior 
va haver-hi un atemptat a Sant Adrià de 
Besòs, la qual cosa va repercutir en la 
mobilitat del dia 22, ja quehi  van haver 
retencions de trànsit degudes a les mani-
festacions i als controls policials establerts 
a les entrades i sortides de la ciutat de 
Barcelona. 

La valoració que l'ATM fa del segui-
ment de la jornada es pot considerar com 
a lleugerament positiva, donat que, tenint 
en consideració les circumstàncies que la 
van envoltar, així com el fet de la celebra-
ció de la mateixa en divendres, va haver-hi 
una bona resposta ciutadana.  
Autoritat del Transport Metropolità
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22-S: punt de partida 
per a un canvi de mentalitats

Les administracions coincideixen en l’anàlisi de la jornada

EN PORTADA
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Les dades del Dia sense Cotxes

Tot seguit s’indiquen les mesures perma-
nents en favor de la mobilitat sostenible 
inaugurades amb motiu del dias sense 
Cotxes, i de les quals s’ha tingut coneixe-
ment.  Com es veu són força escasses. 
Destaquen les inauguracions de carrils 
bus.

Barcelona
• 4 noves línies de Bus del Barri. Són la 
218, 219, 220 i 221.
• 6,5 km de nous carrils bus dins de la 
trama urbana.
• Carril bus a l’entrada a Barcelona per 

la Gran Via sud (plaça Cerdà).
• Carrils bus a l’entrada a Barcelona per la 
Diagonal fins a l’Av. Gregorio Marañón.
• Peatonalització d’alguns carrers.

Mataró
• Reducció permanent de la velocitat a 
30 km/h al centre i d’altres zones.
• Construcció de passos de vianants ani-
vellats amb la vorera a 4 llocs.
• Carril bus a Plaça Gatassa.
• Augmentar el temps de verd per als 
vianants en determinades cruïlles.
• Col·locació de fitons perquè els cotxes 

no aparquin sobre les voreres.
· Instal·lació de plataformes d’accés a 
l’autobús.

Badalona
• Creació d’un carril bus de 2 km de 
longitud a l’antiga N-II.
• Aparcaments de bicicleta vigilats als 
pàrkings municipals subterranis de la 
ciutat.

Reus
 Peatonalització del carrer de Llovera.

Mesures permanents inaugurades el 22 de setembre

                                                                        Total         Viatges               Viatges              Viatges
                                                                        RMB        BCN-RMB     BCN-RMB-BCN   RMB RMB 
Increment del transport públic                   8%                8%                       9%                      5% 
Disminució de l’ús del vehicle privat        13%              20%                     23%                     5% 

RMB: Regió Metropolitana de Barcelona

                                                                      Girona          Lleida             Tarragona

Increment del transport públic                  14%              21%                     12%                       
Disminució de l’ús del vehicle privat        12%              26%                     12%
Increment dels desplaçaments a peu       3%               23%                     20%

Nivell de coneixement de la jornada Nivell de conformitat amb la jornada Motius associats a la jornada

Altres dades 
de Barcelona
• La concentració de monòxid de carboni (CO) va ser igual a la del dia anterior.
• La concentració atmosfèrica de benzè va disminuir un 40%.
• Els soroll va baixar en 4,3 dB a les zones de restricció i 2,9 dB als voltants d’aquelles zones.

Grau de  conformitat 

• El 86 % (80%) es manifestà favor.
• El 80% (60%) coneixia la iniciativa.
• Al 80% (88%) no els havia provocat cap dificultat.
• El 82% (77%) dels afectats es mostraven d’acord amb la jornada.
• El 58% (56%) dels comerciants mostraven el seu acord amb la jornada.
Entre parèntesi, dades de l’any 1999



Mobilitat Sostenible Núm 18 - Tardor  200010

EN PORTADA

Cal que anem a pams a l’hora de 
valorar el Dia Europeu sense 
Cotxes del passat 22 de setem-
bre. Certament, la jornada no 

va complir les expectatives que s’havien 
previst, i és de rigor expressar-ho. És cert 
que la data no era la més idònia, en un 
cap de setmana llarg a Barcelona (coses 
de convergir amb Europa!); el dia abans 
un atemptat terrorista havia alterat la nor-
malitat ciutadana i el divendres anterior, 
la psicosi creada per l’aturada del trans-
port de mercaderies i del taxi ja va deixar 
Barcelona sense cotxes. Però totes aquestes 
raons que justifiquen un seguiment fluix 
de la jornada, no ens han de fer amagar el 
cap sota l’ala, sinó que ens han d’encoratjar 
a seguir treballant per unes ciutats on les 
persones siguin les grans protagonistes. 
Perquè com diem en aquesta revista, “hem 
guanyat la batalla de les idees”, i avui som 
una immensa majoria els ciutadans que ens 
mostrem favorables a la convocatòria del 
Dia sense Cotxes.

Ara bé, on hem de buscar les respon-
sabilitats que la jornada funcionés a mig 
gas? Doncs una mica per tot arreu. En un 
moment en el qual -sigui per fer conven-
ciment o per estratègia política- tots els 
partits de l’arc parlamentari assumeixen 
amb major o menor grau un contingut 
“verd”, potser les entitats que defensem 
un canvi sostenible en els hàbits de la 
mobilitat no hem sabut o no hem pogut 
exercir suficient influència sobre les admi-
nistracions perquè s’impliquessin encara 
més. Però els mitjans, humans i econòmics, 
d’aquestes entitats són els que són. Cal, 
no obstant, que aquelles associacions que 
plantegem un model social més ecològic, 
des del pragmatisme i la crítica rigorosa i 
positiva, defugint qualsevol posicionament 
testimonialista o fonamentalista, seguim 
treballant al costat de les institucions de 
govern per influir en les seves polítiques 

mediambientals i de promoció del trans-
port públic. Com va dir fa algun temps 
el ministre Piqué, aleshores portaveu del 
Govern, cal que la nostra acció sigui com 
la pluja fina, que va calant sense que ningú 
se n’adoni. I aquesta ha de ser la nostra 
missió, ser ferms i persistents en el nostre 
missatge perquè penetri en allò més pro-
fund de la societat i dels governs munici-
pals, autonòmics, central i comunitari.

Ja que hem parlat d’institucions, cal 
que aquestes també assumeixin la seva quo-

ta de responsabilitat, que la tenen i, a 
més, disposen d’una xarxa de mitjans molt 
més ampla que la de les entitats cíviques. 
Malament anem si ens sumen a la celebra-
ció del Dia sense Cotxes només perquè no 
ens diguin que no hi som, per no assumir 
plantejaments ecològics ara que tothom en 
parla i està tant de moda. El gran perill 
de l’ideari sostenible és que es converteixi 
en una moda. En una pinzellada verda 
dins d’un mar de grisor. I no és això. Les 
administracions han de tenir el ferm con-
venciment que cal replantejar el model 
de ciutat, i això no és una qüestió que es 

pugui solventar en un dia a l’any. Cal una 
acció sostinguda, dia rere dia, de polítiques 
de fons a favor del transport públic i les 
energies netes i renovables. De la mateixa 
manera que hi ha un Dia Mundial de la 
Sida, però els restants 364 dies les admi-
nistracions també creen consciència de 
la necessitat de prendre mesures contra 
aquesta malaltia. 

Des d’aquestes pàgines aplaudim les 
mesures permanents que han adoptat 
alguns ajuntaments catalans arran del 22 
de setembre, tot i que insuficients. No som 
una associació tancada en Barcelona i la 
seva regió metropolitana, i la prova són els 
grups de treball que tenim a Sabadell o al 
Camp de Tarragona. Sinó que, realment, 
tenim vocació de país. I per aconseguir una 
Catalunya sostenible no n’hi ha prou amb 
la bona voluntat de molts, cada vegada més, 
governs locals conscienciats de la necessi-
tat de dur a terme polítiques ambientals a 
favor de la majoria. Cal una acció coordina-
dora de totes aquestes polítiques i l’adopció 
arreu del territori de mesures permanents 
a favor de la mobilitat sostenible, acció 
que ha de tenir com a motor impulsor les 
institucions de Dalt-del-País.

El Dia sense Cotxes no és, ni vol ser, 
una nota folclòrica que trenca la rutina 
diària. Vol ser, i és, un esforç més en el 
canvi d’actituds i mentalitats dominants 
en aquest país des de fa anys i que situen 
el cotxe privat com a eix del disseny del 
model de ciutat. I canviar hàbits i mentali-
tats tan arrelades no és una tasca fàcil. Però 
des de la PTP reiterem la nostra voluntat 
d’aportar les nostres idees i propostes per 
avançar cap a una mobilitat sostenible i 
segura. 
Jordi Pascual

Però qué va fallar realment 
el dia 22 de setembre?

A l’hora de buscar responsables, hem de mirar per tot arreu
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Europa. L’Europa en la qual 
tantes i tantes vegades 
ens emmirallem per   justi-
ficar les nostres frustracio-
ns i els nostres fracassos, 
aquesta vegada no ens pot 
servir de referent, ja que 
el Dia sense Cotxes també 
va tenir una desigual inci-
dència en les més de 800 
ciutats que s’havien sumat 
a la iniciativa.

Ni tan sols França, 
pionera en aques-
ta mena 
d’experiències, va 

poder rentar la cara a una jor-
nada descafeïnada. A París, mal-
grat que les xifres oficials par-
len d’uns descens del trànsit pri-
vat al voltant del 22%, el centre 
neur·lgic no es va escapar dels 
habituals col·lapses circulatoris. 
Mentrestant, altres grans ciutats 
emblemàtiques com Burdeus o 
Lió ni tan sols es van sumar a la 
diada reivindicativa. Dominique 
Voynet, la ministra de Medi 
Ambient, va atribuir aquests 
fluixos resultats a una manca de 
preparació de la jornada.

A Itàlia tampoc el ressò va 
ser espectacular, tot i tractar-se 
d´un altre país que ja coneix queè 
és celebrar un dia sense cotxes i 
en el qual les grans ciutats com 
Roma o Milà molts diumenges 
ja restringeixen la circulació pri-
vada.

A la Gran Bretanya les reper-
cussions van oscil·lar entre una 
reducció del 20% a les ciutats 

amb una major conscienciació 
ecologista i una incidència pràc-
ticament nul·la a Londres.

La nota general del Dia sen-
se Cotxes va ser la tebiesa amb la 
qual la major part d’ajuntaments 
van encarar la jornada. Ja que 
la mesura més freqüent va con-
sistir, únicament, en un tanca-
ment dels carrers més cèntrics, 
la qual cosa va provocar embus-
sos constants de trànsit donada 
l’escassa participació per part 
de les persones que habitual-
ment es desplacen amb el seu 
cotxe. Margot Wallstrom, 
comissària europea de Medi 
Ambient, va voler afegir una 
dosi d’optimisme en afirmar que 
la iniciativa va ser «un bon punt 
de partida per obrir un debat 
sobre els transports, les fonts 
d’energia i el desenvolupament 
sostenible».

Sigui com sigui, si algun 
èxit hem d’atribuir a la jornada 
hauríem de destacar el fet que 
enguany es van adherir al Dia 
sense Cotxes més ciutats que no 
pas en l’edició del 1999, i amb el 
ferm convenciment de convocar 
una altra jornada el 2001. Per 
bé que des de la PTP conside-
rem que les mesures adoptades 
en el Dia sense Cotxes haurien 

de tenir voluntat de permanèn-
cia, i no ser únicament un tes-
timoniatge o una justificació 
del color verd amb el qual 
avui es tenyeixen totes les 
Administracions i forces políti-
ques. 

Jordi Pascual

Real, como la vida misma 

Me resisto a calificar de fracaso el Día sin Coches de ayer en el ·rea metropolitana. Si lo 
que se pretendía era una jornada folclórica, de camuflaje de la realidad, de hacer la obra 
buena del año, entonces, efectivamente, el objetivo de incrementar el uso del transporte 

público por un día ha sido un fiasco. Pero si lo que se buscaba era acercar la realidad de metro, 
bus y ferrocarril a las necesidades del ciudadano, en este caso, la lectura de la experiencia ha 
sido francamente buena, ya que el ciudadano ha hecho el uso adecuado de los medios que la 
Administración pone a su alcance. 
Ha utilizado un poquito m·s los trenes de Ferrocarrils de la Generalitat y Renfe, porque los dos 
servicios tienen una red limitada, pero cubren unos mínimos, y lo mismo ha ocurrido con el metro. 
El incremento de los autobuses ha sido cero porque este servicio, en Barcelona y su entorno, es 
malo, muy malo, y no hay Día sin Coches que mejore esa imagen. Y hay m·s. El ciudadano se agarró 
ayer a su volante porque es muy f·cil llegar en vehículo privado al centro de Barcelona, porque 
el ayuntamiento, jornadas folclóricas al margen, tiene miedo a poner obst·culos reales al coche 
privado y mantiene, hasta hoy, un modelo de ciudad proclive al colapso circulatorio. 
Propongo que la próxima edición del Día sin Coches la organicen los usuarios del bus que esperan 
30 minutos en las paradas. 

    M. Eugenia Ib·ñez
     Publicat a El Periódico

Europe  is not different
A les ciutats europees el Dia sense Cotxes també va ser fluix

Hi ha la decidida voluntat de repetir l’experiència el 2001

  L’APUNT
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INFORME

Bajo la dirección de José 
Luis Rodrigo, la PTP realizó  
el siguiente estudio acerca 

de la realidad actual del 
servicio de transporte 

urbano de superficie en 
Barcelona, a la vez que 

esboza las directrices
 b·sicas para la mejora de la 

red de autobuses.  
Este estudio  sirvió como 

punto de partida de 
la campaña de  La 

Vanguardia para recoger la 
opinión ciudadana sobre los 

autobuses urbanos en la 
capital catalana.

Hoy publicamos la primera 
parte de una serie de tres.

La realidad de los 
autobuses de Barcelona

An·lisis del transporte público de superficie (1/3)

Las frecuencias de paso han sido el eje central del estudio de la PTP

El estudio realizado por 
la PTP, y que presen-
tamos a continuación,  
tiene como objetivo 

final hacer llegar a los opera-
dores implicados, a las adminis-
traciones tutelares y a la opi-
nión pública en general, una 
evaluación global del funciona-
miento cotidiano de los servi-
cios de autobús  en la red de 

TMB, basada,  ante todo, en la 
perspectiva del viajero. La base 
de este estudio se halla en una 
información objetiva, veraz e 
independiente, tratada con el 
m·ximo rigor sobre los siguien-
tes apartados:

• La valoración de la ofer-
ta teórica. ¿Cómo es la red de 
autobuses?, ¿los vehículos son 
modernos y est·n bien conser-

vados?, ¿la información es sufi-
ciente?, ¿qué porcentaje existe 
de líneas de frecuencias altas?.

•  La distribución de 
recursos en la red TMB. ¿Est·n 
bien repartidos los autobuses 
entre las líneas?, ¿es suficiente 
el número de vehículos asigna-
dos?, ¿cu·l es el grado de eficacia 
y equidad en el servicio entre 
los distintos tipos de líneas? 

Presentación de una propuesta 
de acciones correctoras.

•  Los horarios anuncia-
dos de paso del autobús. ¿Se 
cumplen?, ¿qué factores inciden 
en el cumplimiento de los hora-
rios?, ¿los sistemas de ayuda a 
la explotación son la solución?, 
¿qué se puede hacer para mejo-
rar el servicio?.  



Campanya de la PTP a favor del bus
Coincidint amb la publicació de l’informe sobre el servei d’autobusos a Barcelona, la PTP va posar en marxa la campanya “Protegeix el teu bus”, amb l’edició de 2.000 postals que es van 
adreçar al càrrecs públics del país, especialment als alcaldes, per reclamar polítiques a favor d’aquest mitjà de transport. Com a novetat, cal destacar que aquesta postal es pot enviar des de 
la pàgina web de la PTP: www.laptp.org.
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La dilatada 
frecuencia de paso es 
uno de los 
aspectos que 
provoca m·s quejas 
entre los usuaurios 
del transporte 
público de superficie 
en Barcelona.

Oferta en la red TMB
ROL Línea NCD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

65
22
27
74
75
56
20
17
54
9
43
28
64
7
47

175
160
154
148
145
141
134
132
130
128
127
126
126
125
123

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

24
33
16
34
14
55
73
59
45
41
58
72
25
32
10
70
66
76
19
63

120
119
118
118
115
112
110
109
108
105
103
101
100
98
95
94
93
92
91
91

36
37
38
39

44
39
40
11

88
87
87
85

ROL Línea NCD

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

96
13

215
92
97

211
505
213
35
EB

173
102
EA

43
41
40
40
34
30
27
27
24
22
11
10
10

58
59
60
61
62
63
64
65

212
214
400
38
51
71
95
12

58
55
54
53
50
50
48
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

6
78
60
36
91

109
31
57
42

157
30
37

141

75
72
72
68
65
65
64
64
63
62
62
61
61

40
41
42
43
44

44
39
40
11
75

88
87
87
85
81

   ROL:  Ranking de Oferta por Línea
   NCD: Número de circulaciones diarias
    Muy alta     Alta     Aceptable /media
    Media / baja    Baja     Muy baja

Como sugerencia, se podría incluir la valo-
ración de los autobuses según su frecuen-
cia de paso con estrellas (o puntos) en 
la Guía de autobuses o en los paneles 
informativos de las paradas. Esta acción 
no supondría ningún coste adicional y se 
daría a los viajeros una información previa 
de forma eficaz, tal como puede verse en 
las simulaciones de las cabeceras de las 
líneas representadas m·s abajo.
Opcionalmente, se podrían destacar única-
mente aquellas líneas que obtengan bue-
nos resultados en la calidad global del 
servicio con un símbolo de distinción (tan-
to en los v ehículos como en la guías), sir-
viendo éste como un distintivo de calidad 
(por ejemplo, se podría utilizar la denomi-
nación “servicio alfa” α.

Frecuencia de las líneas de TMB 1999-2000

        Pg. Marítim
                   Almirall Cervera

                   Joan de Borbó

45  05:00 - 22:15

        Pl. Catalunya
                   Trafalgar

                   Arc de Triomf

42      05:00 - 22:35



Para que un viajero pue-
da despreocuparse del 
horario de paso, la fre-
cuencia de paso debe 

situarse en torno a los 8 minu-
tos para los servicios de trans-
porte  urbano de viajeros por 
superficie. 

Entre los 8 y los 15 minu-

tos de intervalo, existe una serie 
de servicios que aún pueden ser 
competitivos en determinados 
trayectos, pero eso sí, a cambio 
de incrementar la regularidad 
de paso y la fijeza del horario.

Entre los 15 y los 30 minu-
tos de frecuencia los servicios 
deberían pasar al modelo de 

“funcionamiento por horarios 
fijos” en lugar del funciona-
miento por  “franjas de fre-
cuencias an·rquicas”, ponién-
dose especial énfasis en utili-
zar horarios cadenciados,  (15, 
20, 30 min.) que permiten con 
facilidad al viajero calcular el 
horario de paso.

Las frecuencias superiores 
a 30 minutos deberían ser obje-
to de estudios pormenorizados, 
pues salvo que se trate de líneas 
muy determinadas nos cuestio-
namos la utilidad real de las 
mismas, especialmente en el 
próximo contexto de la integra-
ción tarifaria, donde los viajeros 
dispondr·n de un tiempo limita-
do para efectuar los transbordos 
entre líneas.

Transformación de los 
tramos de frecuencia 
en datos manejables

La frecuencia se transfor-
mar· en NCD (número de circu-
laciones diarias), dato que sería 
la semisuma de las circulaciones 
efectuadas en ambos sentidos 
durante toda la jornada. (circu-
laciones reales)

Tendremos también un nue-
vo factor  de car·cter limitativo: 

El tiempo m·ximo de espera 
(TME)  en las paradas termi-
nales de línea en la franja hora-
ria que nosotros denominamos 
“alta”. Dicha franja estaría entre 
las 7 y las 20 horas, según se 
detalla en el cuadro  de la p·gina 
siguiente.

 Hemos analizado los datos 
de la oferta, valorando las líneas 
en orden decreciente según el 
número de circulaciones diarias 
(por sentido) (NCD), asignando 
el valor 1 a la línea que tenga 
m·s NCD (la mejor servida), y 
así sucesivamente hasta la que 
menos NCD tenga, que ocupar· 
el lugar 78 (an·lisis que puede 
verse en el cuadro de la p·gina 
anterior).

A este valor se le denominar· 
Ranking Oferta Línea (ROL). 
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8 o m·s circulaciones por hora (promedio de 7,5 minutos)                  1ª categoría                          *****

6 o m·s circulaciones por hora (promedio de 10 minutos)                   2ª categoría                          ****

5 o m·s circulaciones por hora (promedio de 12 minutos)                   3ª categoría                          ***

4 o m·s circulaciones por hora (promedio de 15 minutos)                   4ª categoría                          **

3 o m·s circulaciones por hora (promedio de 20 minutos)                   5ª categoría                          *

Menos de 3 circulaciones por hora                                                         6ª categoría                          

Como valoramos la frecuencia de paso de los autobuses

La frecuencia de paso
como eje central del servicio

La frecuencia ideal de paso se situaría alrededor de los 8 minutos.

EN PORTADA
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Actualmente, el servicio 
de TMB se halla com-
puesto b·sicamente 
por un amplio con-

junto de líneas, con grandes 
tramos superpuestos entre sí. 
Frecuentemente una de las líneas 
hace de “línea esqueleto” del 
tramo común, absorbiendo la 
mayor parte de los autobuses, 
y, por lo tanto, de los viajeros 
que utilizan el recorrido común. 
Mientras  tanto, al no mantener 
horarios armonizados entre sí, 
las otras líneas se ven afectadas, 
tanto por sus propios proble-
mas, como por los problemas 
que eventualmente pueda sufrir 
la “línea esqueleto”.

Vehículos de la flota
 El estado de mantenimien-

to y edad de los vehículos puede 
calificarse entre “bueno” y “muy 
bueno”, calificación que puede 
extenderse a la limpieza de los 
mismos y al grado de confort 
ofrecido, teniendo esta valora-
ción car·cter global para toda la 
red.

 El equipamiento de los 
autobuses es correcto, pero pue-
de ser mejorado en los siguien-
tes aspectos, entre otros:

• Mejora de la iluminación 
y mantenimiento de los indica-
dores de línea y destino en los 
buses m·s antiguos.

• Vigilancia de la publici-
dad integral que soportan algu-
nos de ellos.

• Ajuste de las nuevas 
m·quinas  validadoras de tarjetas 

para que emita sonidos m·s dife-
renciados entre una validación 
correcta y una incorrecta, pues-
to que la similitud actual entre 
los tonos de aviso crea confu-
sión a algunos viajeros, en espe-
cial a los m·s mayores,  provo-
cando un fraude involuntario.

Información
 La información ha tenido 

una mejora cualitativa con el 
nuevo diseño de las tiras  de iti-
nerario de las líneas, pero en la 
parte de horarios se sigue el mis-
mo esquema que se tenía anti-
guamente que debería ser mejo-
rado en los siguientes puntos:

• Utilizar tipografía m·s 
grande siempre que ello sea 
posible, concretando m·s los 
periodos de reducción de servi-
cio.

• En los casos de cambio 
sustancial de horarios, por 
causa de servicio de verano, 
etc., sustituir el  horario 
expuesto por el nuevo hora-
rio aplicable, destacando el 
cambio en la parada.

• Detallar todas las salidas 
de los terminales de línea que 

superen los 30 minutos de inter-
valo. En una segunda  fase deta-
llar las salidas distanciadas m·s 
de 20 minutos y en una última 
fase,  las de m·s de 15 minutos.

 Con ello se facilitaría que, 
sobre todo a primera o última 
hora y en días festivos, los via-
jeros puedan calcular aproxima-
damente cu·ndo puede pasar el 

autobús por su parada evit·ndose 
pérdidas de tiempo.

Paradas y accesibilidad
 De las 1.800 paradas de 

autobús existentes en la ciudad 
de Barcelona, únicamente la 
mitad dispone de marquesina. 
Debería plantearse el objetivo 
de alcanzar los 1.500 puntos de 
parada con marquesina incor-
porada, aunque para ello haga 
falta:

• Desplazar (levemente) el 
punto de parada. 

• Ceñir la marquesina al 
m·ximo al bordillo, o incluso 
estudiar la posibilidad de mon-
tar la marquesina “a caballo” de 
la acera y la plataforma, cuando 
exista.

• Montar marquesinas de 
dimensiones m·s reducidas, o 
sin banco.

Asimismo destacamos que 
el nuevo diseño de las paradas 
de tipo “palo” ha mejorado 
enormemente la protección 
de la información expuesta en 
ellas. Sin embargo, con este 
diseño la capacidad informati-
va de una parada de tipo “palo” 
ha quedado limitada a 6 líneas, 
con lo que en bastantes pun-
tos no es posible colocar toda 
la información necesaria en el 
espacio previsto para ello.  

Valoración 
de la 
oferta teórica

Sabemos que...?

 De las 1.800 paradas 
de autobús estudiadas 
en Barcelona, sólo la 
mitad dispone de 
marquesina protectora.

 El grado de confort 
y  limpieza de los 
vehículos puede 
calificarse  entre bueno
y muy bueno.

1ª categoría=> 120 

2ª categoría=>  90 

3ª categoría=>  75

4ª categoría=>  60

5ª categoría=>  45

6ª categoría=>  45

< 10 min.

< 12 min. 

< 15 min. 

< 20 min.  

1ª categoría=> 84 

2ª categoría=>  70 

3ª categoria=>  5

4ª categoría=>  42

5ª categoría=>  28

6ª categoría=>  28

< 12 min.

< 15 min. 

< 20 min. 

< 30 min.  

Laborales NCD TME.  S·b. y Fest. NCD TME.  

NCD: Número de circulaciones diarias. TME: Tiempo m·ximo de espera

Las paradas, la asignatura pendiente



La PTP va presentar el 
passat 15 de setembre a 

l’Ajuntament de Barcelona 
el projecte per implantar 

a Catalunya una Xarxa 
Ciutadana d’Ús del Cotxe 

Compartit. La presentació 
social va constituir un èxit 

notable, ja que pràctica-
ment la totalitat de mitjans 
de comunicació –fins i tot  

la revista Lecturas– se’n 
van fer ressò. 

Als països europeus on 
funciona aquesta 

modalitat d’utilització del 
cotxe rep el nom de 

CarSharing, un anglicisme 
que vol dir, literalment, 

compartir el cotxe. 
A Europa les xarxes del 

cotxe compartit han tingut 
en els darrers anys un 

vigorós desenvolupament. 
A països com Alemanya, 

Àustria, Holanda, 
Dinamarca, Irlanda, Suècia 

o Suïssa, el CarSharing és 
ja avui per avui una rea-

litat. En altres, com Itàlia, 
França o Espanya, s’estan 

organitzant els serveis.

Les característiques de 
funcionament del 
CarSharing, tant en 
l’ordre social, com en 

l’econòmic i el mediambiental, 
fan que aquest nou sistema de 
transport es pugui classificar 
com a molt proper al grup 
de l’ecomobilitat, al costat del 
transport públic i els desplaça-
ments a peu i en bicicleta.

La xarxa de CarSharing con-
sisteix en què un grup de ciu-
tadans comparteix una flota 

de cotxes. Cada soci posseeix 
una petita part de cada cotxe. 
L’operador gestiona el parc de 
vehicles, assigna els serveis en 
funció de les demandes i manté 
la flota de vehicles en perfectes 
condicions de funcionament. Els 
socis formulen les seves deman-
des i reserves del servei ja sigui 
a través del telèfon o d’internet.

La flota de cotxes té tota ella 
la mateixa imatge de marca i es 
troba aparcada en la major part 
possible de poblacions i, dintre 

de cada població, en el màxim 
nombre possible d’aparcaments. 
En aquest cas el criteri és que 
els aparcaments on es troben 
els vehicles de la xarxa estiguin 
localitzats de forma que els 
socis i beneficiaris del servei 
de CarSharing hi puguin acce-
dir en el menor temps possible. 
Les característiques de la flota 
s’adapten a les demandes dels 
clients. Normalment els serveis 
de CarSharing disposen d’una 
àmplia gamma de vehicles per 
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Posem en marxa la xarxa CarSharing de Catalunya
La PTP impulsa una experiència de cotxe compartit plenament consolidada a països com Suïssa o Alemanya

L’Ajuntament de Barcelona ha acollit favorablement la iniciativa

Flota de vehicles de la xarza suïssa de CarSharing



satisfer les necessitats dels 
clients.

Les claus de l’èxit
El principi fonamental que 

explica l’èxit del CarSharing és 
que els costos de funcionament 
del vehicle són transparents, ja 
que l’empresa gestora factura 
cada servei als socis. Mitjançant 
aquest procediment l’usuari del 
cotxe veu que els costos de fun-
cionament reals són superiors al 
que pensaven. La reacció és, per 

tant, una racionalització del seu 
ús. Això comporta una disminu-
ció molt important en el nom-
bre de quilòmetres i l’increment 
de la utilització dels sistemes 
de transport pertanyents a 
l’ecomobilitat. A més, en rela-
ció a la situació anterior, els 
usuaris de CarSharing és despla-
cen menys. La racionalització 
de la mobilitat arriba no sola-
ment al tipus de transport sinó 
també a eliminar, per superflus, 
alguns desplaçaments.

El segon principi deriva del 
fet que compartir la propietat 
d’un vehicle suposa necessària-
ment estalvis en la inversió 
i en el seu manteniment. La 
major part dels cotxes no pro-
fessionals d’Europa passen el 
95% del seu temps de vida apar-
cats. Compartir l’ús d’un cotxe 
vol dir incrementar el nivell 
d’utilització i, per tant, dismi-
nuir els costos fixos unitaris.

Els canvis en els clients 
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Posem en marxa la xarxa CarSharing de Catalunya
La PTP impulsa una experiència de cotxe compartit plenament consolidada a països com Suïssa o Alemanya

 Distribució de la mobilitat per tipus de transport en funció de la 
pertinyença al CarSharing (forta influència en la disponibilitat del vehicle)

Font: Mobility CarSharing de la Suïsse. Energia 2000
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 Cotxes de CarSharing    Motos i ciclomotors    En bici i a peu      Altres cotxes      Transport públic

Cal saber que...

 A Europa, la major 
part dels cotxes privats 
que no es destinen a 
cap activitat professional 
passen el 95% de la seva 
vida aparcats.



El CarSharing canvia com-
pletament el tious de transport 
utilitzat pels seus clients, en rela-
ció al que feien abans.

Un treball de camp dut a 
terme per l’organització suïssa 
Mobility CarSharing indica que 
els propietaris de cotxe que van 
passar a ser socis de CarSharing i 
es van desprendre del seu vehicle 
en aquell moment varen reduir 
en un 72% el nombre de quilò-
metres fets anualment en cotxe.  
Alhora, l’ús del transport públic, 
la bicicleta, la moto o motoci-
cleta, s’incrementava i en con-
junt, viatjaven menys. Els infor-
mes de les altres organitzacions 
de CarSharing arriben a conclu-
sions similars. Vet aquí els resul-
tats reals del procés de racio-
nalització en la mobilitat que 
suposa el CarSharing.  En  can-
vi, els nous socis que no dispo-
saven de cotxe abans d’entrar en 
el CarSharing gairebé no can-
viaven les conductes en els seus 
desplaçaments.

 “No ho podem fer sense 
el meu el cotxe”.   Aquest 
és un dels arguments utilitzats 
més freqüentment pels propie-

taris de cotxe quan justifiquen 
per què no poden passar a ser 
clients d’una organització de 
CarSharing.  Però el treball 
de camp elaborat per Mobility 
CarSharing entre els propieta-
ris de cotxe que van esdevenir 
clients del servei conclou que 
tos ells afirmaven que “realment 
ja no necessito el meu cotxe”.

A la taula de la pàgina ante-
rior s’indiquen els canvis expe-
rimentats en la utilització dels 
sistemes de transport que han 
fet els clients de CarSharing.

El fet que els clients de 
CarSharing no usin normalment 
el cotxe pels seus desplaçaments 
diaris casa-treball assegura un 
gran ús del transport públic.  
Això significa un tipus de com-
portament exactament oposat 
als dels propietaris de cotxe.  
Mentre que els clients de 
CarSharing cobreixen tres quar-
tes parts de la distància dels seus 
viatges en sistemes ecomòbils, 
és a dir, transport públic, bici-
cleta i a peu, la resta de la pobla-
ció amb permís de conduir fa 
tres quartes parts de les distàn-
cies en vehicle privat, en cotxe, 

moto o motocicleta.

Qui fa números 
utilitza la mobilitat combinada

La mobilitat combinada és 
aquella que es fa amb el sis-
tema de transport més conve-
nient en cada cas, tot buscant 
la relació cost/prestació més 
avantatjosa. Un càlcul transpa-

rent de tots els costos mostra 
que la mobilitat combinada és 
molt avantatjosa econòmica-
ment si se la compara amb la 
del vehicle privat. Extrapolant 
les dades d’altres països, es 
pot deduir que un client de 
CarSharing estalvia de mitjana  
entre 300.000 i 400.000 pes-
setes anuals en la seva mobili-
tat. Al cap de cinc anys l’estalvi 
aconseguit supera el milió i mig 
de pessetes, una quantitat real-
ment important.

El quilometratge anual que 
fa una persona –al voltant dels 
14.000 km– realitzat amb el 
CarSharing i l’ecomobilitat 
suposa un estalvi anual d’unes 
300.000 pessetes. Fins a 36.000 
km anuals els clients de 
CarSharing poden gaudir 
d’estalvis.

El transport públic
també se’n beneficia

Els clients d’aquest novedós 
sistema de mobilitat no són els 
únics interessats, ni probable-
ment els principals beneficiaris 
del CarSharing. Els grans bene-
ficiaris són les empreses de trans-

Mobilitat Sostenible Núm 18 - Tardor  200018

Cal saber que...

 Un client de la xarxa 
de CarSharing es pot 
arribar a estalviar 
entre 300.000 i 400.000 
pessetes anuals en la 
seva mobilitat.

 La mobilitat 
combinada és una
 font de creació de 
llocs de treball, tant 
en el CarSharing com 
en el transport públic.

Acte de 
presentació 
del projecte 
de la xarxa 
CarSharing de 
Catalunya 
celebrat a 
l’Ajuntament
de Barcelona.
D’esquerra a 
dreta: Pau 
Noy, presi-
dent de la 
PTP; Francesc 
Narv·ez, regi-
dor de 
Mobilitat: 
Imma Mayol, 
tinenta 
d’Alcalde i 
Gerhard 
Kremer, del 
CarSharing 
alemany.

ÉS NOTÍCIA



port públic. Com ja s’ha mani-
festat, els clients de CarSharing 
que renuncien al seu cotxe par-
ticular utilitzen quatre vegades 
més el transport públic que 
abans de l’adhesió. Per captar 
aquesta nova clientela, els trans-
ports públics han de proposar 
ofertes flexibles.

Tothom surt guanyant
El Carsharing permet que 

totes les persones i entitats 
implicades en treguin profit . I, 
de manera especial, alló que més 
ens interessa erl medi ambient i 
la qualitat de vida a les ciutats.

• Els clients estalvien una 
gran part de les despeses associa-
des al manteniment d’un cotxe.

•  Les empreses, ja que la 
utilització combinada i de forma 
intel·ligent dels diferents siste-
mes de transport fa incrementar 
la productivitat dels treballadors 
i treballadores es poden benefi-
ciar en disminuir el nombre de 
vehicles propis. 

•  Els transports públics 
són de llarg els qui més guan-
yen. Incrementen les seves quo-
tes de mercat i les vendes 
d’abonaments. El creixement 
potencial de la clientela és enor-
me.

• Les empreses de lloguer 
de vehicles i el sector del taxi 
reben més comandes dels socis 
del CarSharing.

•  La mobilitat combinada 
crea i manté llocs de treball, 
tant en el CarSharing com en 
els transports públics. Convé 
recordar que s’ha calculat que el 
transport públic genera el doble 
d’ocupació que el cotxe per cada 
quilòmetre que recorre un viat-
ger.

• El medi ambient i la qua-
litat de vida també milloren. 
Redacció

Mobilitat Sostenible Núm 18 - Tardor  200019

Tipus d’usuaris
Hi haurà diferents 

categories d’usuaris 
(Socis, Beneficiaris, 
Adherits, Empreses) amb 
diferents condicions 
econòmiques però una 
mateixa sistemàtica a 
l’hora d’utilitzar el siste-
ma. 

Situació dels cotxes
Els cotxes estaran 

aparcats en els diferents 
aparcaments distribuïts 
pel territori, segons la 
situació geogràfica dels 
socis i beneficiaris. 

Reserva
L’usuari, per telèfon o 

per Internet, farà la seva 
reserva amb suficient 
antelació com per garan-
tir que el sistema pugui 
atendre la demanda en 
les millors condicions. 

Accés als cotxes
Quan l’usuari rebi la 

confirmació de 
l’assignació d’un vehicle 
se li facilitarà el numero 
d’aquest i la seva situació 

geogràfica. L’usuari pos-
seirà una targeta d'usuari 
i anirà a buscar el cotxe. 
Podrà accedir i disposar 

de les claus del contacte 
mitjançant la mateixa tar-
geta. Una vegada en 
l'interior situarà la tar-
geta en un lector espe-
cial que desbloquejarà el 
motor i ja podrà posar-lo 
en marxa. Més tard, 
aquest mateix aparell 
serà el que facilitarà les 
dades al sistema per a la 
facturació.

Està previst en el pri-
mer any aconseguir 500 
socis cooperatius (a par-
tir de 300 es pot posar 
en marxa la cooperativa, 
si finalment aquesta és la 
modalitat operativa esco-
llida). Està previst que els 
socis aportin un capital 

inicial de 50.000 de pts. 
a la cooperativa, de les 
quals se’ls retornarà el 90 
% en el cas que deci-
deixin donar-se de baixa. 

S’ha previst que el preu 
del km es facturi a 21 
Ptes./km (sense benzina) 
i el de l’hora de servei 
a 360 Ptes/hora, amb una 
carència en les primeres 
3 hores pels socis.  Per 
a trajectes curts i mitjos 
aquests preus no tenen 

competència en el mer-
cat actual.

La col·laboració 
de les empreses 
de transport públic

Les empreses de trans-
port públic són les que 
més guanyen amb el 
CarSharing. Com a con-
trapartida, s’estudiarà fer 
convenis perquè els 
socis del CarSharing 
tinguin importants des-
comptes en els abo-
naments del transport 
públic.

 Explotació i viabilitat
del Carsharing de Catalunya

Més informació sobre la xarxa CarSharing Catalunya 
la podeu trobar a la web de la PTP: 

www.laptp.org/catala/carsharing/index.htm
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D’INTERÈS

Aquesta és la foto guanyadora del 1r Concurs de Fotografia 
“Homenatge a Vicenç Bagan” organitzat per Amics de la Bici i 
Ecomissatgers Trèvol. La imatge, captada per Francesc Cabrera, del 
grup Pas a Pas de Sabadell, mostra una difícil coexistència entre 
ciclistes i cotxes a les nostres ciutats.

Concurs fotogràfic

La primera per a 
Transports Lydia
Les noves matrícules també han arribat 
als autobusos. Vet aquí el primer auto-
bús matriculat amb el nou sistema. 
Correspon a un vehicle de Transports 
Lydia, empresa  que opera a la zona 
nord de Barcelona i que dirigeix en 
Jaume Valls.

De nou 
Railtrack
és notícia
En poc més d’un any l’operador pri-
vat britànic de ferrocarril, Railtrack, 
ha vist com en una de les seves línies  
tornava a haver-hiun accident ferrori-
viari causant, en aquesta ocasió, qua-
tre morts. Des dels 1998, aquest és 
el tercer accident de tren amb víc-
times mortals a la Gran Bretanya. 
Aquest alt índex d’accidentalitat es va 
començar a disparar arran de la deci-
sió del, aleshores, govern conserva-
dor de Margaret Thatcher de priva-
titzar el ferrocarril. Aquest accident 
reobre, de nou, el debat sobre la 
dèria privatitzadora de qualsevol ser-
vei públic en nom d’una pretesa 
modernitat i eficiència: i, de moment, 
els defensors d’aquesta opció estan 
perdent la batalla, si més no pel que 
fa a les infraestructures ferroviàries. 
Un debat que ben aviat pot arribar 
al nostre país ja que reiteradament 
el Govern de l’Estat ha manifestat la 
seva intenció, de moment mai con-
cretada, de privatitzar els serveis de 
Renfe. Un portaveu de Railtrack  
-companyia privada que s’encarrega, 
suposadament, de mantenir en bon 
estat les vies, les estacions i la sen-
yalització- va reconèixer públicament 
el mal estat de conservació en què 
es troba un tram de vies a les proxi-
mitats d’un va succeir l’accident i 
que estava pendent d’unes obres de 
millora que, oh casualment!, anaven 
a començar al cap de poques setma-
nes. Les investigacions han eviden-
ciat que no hi va haver cap acte 
de sabotatge ni cap error humà, en 
aquest sentit, les obligatòries anàli-
ses d’alcoholèmia van resultar negati-
ves: les especulacions sobre les hipo-
tètiques causes del sinistre apunten 
cap a defectes mecànics del tren o de 
la via. 
Jordi Pascual

Una bona guia
L’Entitat del Transport de l’AMB ha 
editat una nova guia de butxaca de 
la xarxa de transport metropolità 
corresponent a les poblacions de 
Badalona, Montcada i Reixac, 
Montgat, Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenent i 
Tiana, localitats totes elles molt pro-
peres a Barcelona, i amb la qual 
mantenen una relació preferent de 
mobilitat.



Acord entre EMT i ATM
L’Entitat Metropolitana del Transport és membre fundadora del Consorci de l’Autoritat del 
Transport Metropolità. L’EMT i l’ATM han arribat a un acord que simplifica i racionalitza 
l’execució de competències a partir de criteris basats en millorar l’eficiència dels serveis 
que es presten a la ciutadania. L’EMT continuarà fent les funcions d’administració actuant 
en tot el que es refereix al planejament i control de serveis en el transport públic dintre del 
territori comprès pels divuit municipis que la integren.
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“Dr. Traffic: 
Le envío unos folletos publicitarios  de centros comerciales que he 

recibido recientemente. Como podr· comprobar, los caminos de acceso a 
los mismos se indican cada vez peor, y dudo si podré llegar al recinto del 
centro comercial con las indicaciones impresas. ¿Se trata de la crisis de 
“las humanidades”?, ¿Deberé repetir la asignatura de geografía?, ¿Ahora 
resulta que el Tajo pasa por la Sagrera?”

Elena Manzanares

No se alarme nuestra lectora, simplemente es que después de 
situar las fallas en Sevilla –para acabar quemando las im·genes 
religiosas –el guionista de Misión imposible-2  colabora con 
la promoción del transporte público y la movilidad razonable, 
veamos cual es su receta:

1- Se inventan nuevas localidades (Sant Andreu del Besós), 
que es la base del plato.

2- Se sazonan los nombres de alguna salida importante de  un 
nudo de comunicaciones. Por ejemplo: el nudo de la Trinitat se 
actualizar· como Trinitor.

3- Se descoloca a los usuarios de metro (los de los autobuses 
ya tienen cita con el psicólogo) mediante los siguientes ingre-
dientes:

- Se maceran los nombres de las estaciones de metro que no 
nos gusten:

- Por ejemplo, la estación de Torras i Bages, la dulcificamos  
llam·ndola Torres y Valles.

- Se pasa por la freidora, y si alguien había adivinado el destino 
se le añade una cucharada de limón al gusto: “sentido fondo 

parada”, y ya est·. Así hasta el m·s castizo queda descolocado.
- Para finalizar se prueba el guiso: ¿se quiere decir L1 direc-

ción Fondo?, ¿acaso los viajeros procedentes de Sta. Coloma 
–dirección Feixa Llarga- no deberían utilizar el metro?, ¿o quiz· la 
estación es semidirecta en algún sentido?... 

Puestos así ¿por qué no cambiamos Glòries por Gloriator; 
Trinitat Nova por New Trinitor  o Naves por US Navy?...

Por favor “señores guionistas”, copien 47 veces el siguiente 
mandamiento:

No me inventaré las cosas que no conozca, llamaré primero 
a información.

A ver si así aprenden.

 Dr. Tr@ffic news reporters

¿Esperpéntico o lamentable?

T&E
La Federación Europea de 
Transporte y Medio Ambiente 
(T&E) es el paraguas para las 
organizaciones europeas que tra-
bajan en el ·mbito del transporte 
y el medio ambiente. T&E trabaja  
para promover un transporte 
medioambientalmente responsa-
ble. Esto significa trabajar en ·reas 
como la de límites de emisiones de 
vehículos, est·ndares para la cali-
dad del aire y del combustible, 

impuestos, financiación de infraes-
tructuras, regulación del transpor-
te, etc. T&E fue creada en 1989 
a la vista de que muchas de las 
decisiones políticas que afectan al 
medio ambiente se toman en el 
·mbito europeo. T&E cuenta entre 
sus miembros con 37 ONG en 
20 países, incluyendo EFTA y  
Europa central y del Este. La PTP 
y Ecologistas en Acción son las dos 
entidades españolas que forman 
parte de T&E. Para una mayor 
información consulte con la web 
www.t-e.nu o contacte con la PTP.

L’aerobús millora
L’aeroport de 
Barcelona supera any 
rere any els seus rècords 
de passatgers. Aquesta 
tendència es nota també 
en el nombre d’usuaris 
de l’Aerobús, una línia 
d’altes prestacions que 
connecta l’aeroport 
amb el centre de 
Barcelona.  L’Entitat 
Metropolitana del 
Transport, com a 
administració tutelar 
d’aquesta línia, ha deci-
dit prorrogar per quatre 
anys més la concessió 
de la línia a l’actual 
operador, Transports 
Ciutat Comtal (TCC). 
A canvi d’aquesta prò-
rroga, TCC adquirirà 8 

nous vehicles de 15 m, 
instal·larà un SAE a tota 
la xarxa i donarà infor-
mació en temps real a 
les principals parades. 
Així mateix TCC es 
compromet a intensifi-
car la freqüència de pas 
a 10 minuts a partir de 
l’1 de gener del 2001. 
Ara ja “només” queda 
pendent de millorar el 
servei de Renfe. Però 
això està en mans del 
Ministeri de Foment.

Passatge Aerobús
1992..........489.439
1994.........512.059 
1996 ........677.340
1998.........852.669
2000......1.120.741
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ACTUALITAT

El preu real 
de la benzina

Els carburants són tan cars 
com se’ns vol fer creure?

Les xifres no enganyen, la benzina avui és més barata que l’any 1973

Arreu se senten queixes de 
l’alt preu de la benzina. 
L’alt preu del gasolina 

va provocar importants moblit-
zacions per part dels sectors més 
afectats. Però les dades —fre-
des i implacables com sempre—  
indiquen tot el contrari. Avui 
la benzina és en pessetes cons-
tants, això és, descomptant la 
inflació, un 25% més barata que 
el 1973, quan s’inicià la primera 
crisi petrolera. Molts experts 
afirmen que estem arribant a la 
fi d’una era: l’era petrolífera, 
alhora que prenen cos i força 
les investigacions i experimen-
tacions amb combustibles alter-
natius, tal com es va reflectir a 
l’anteriornúmero de Mobilitat 
Sostenible. Per què el Govern 
no rebaixa els impostos a l’ús 

del biodiesel, el biogàs  o a la 
producció d’hidrogen, tots ells 
combustibles renovables, com 

ha fet amb l’electricitat produï-
da a partir d’energies netes? El 
gràfic que es presenta s’ha cons-

truït a partir de xifres oficials. 

Pau Noy

Evolució del preu de la benzina súper des de la crisi del  1973
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www.oIlcrisis.com
Pàgina web molt interessant per 
saber tot allò de l’actual crisi del 
petroli i fonts energètiques alterna-
tives. Recull articles de les revistes 
més influents i resenyes de llibres 
al voltant del tema. La pàgina és 
en anglès, però la podeu traduir 
mitjançant el traductor autom·tic 
anglès-espanyol de www.terra.com, 
si bé la traducció no és de primera 
(tradueix literalment “oil” per “acei-
te”, en comptes de “petróleo”), per-
met un coneixement aproximatiu 
dels temes dels quals parla.

El butlletí
El número 30 (octubre ) del butlletí 
del Centre d’Estudis d’Informació 
Ambiental (CEIA) està dedicat ínte-
grament a la qüestió energètica i, 
de manera especial, als combustibles 
alternatius als derivats del petroli. 
Inclou un article de Manuel Luvid, 
consultor ambiental, una entrevista 
a Antoni Julià, enginyer de Gas 
Natural i una recopilació de recursos 
i pàgines web sobre energies. Podeu 
obtenir gratuïtament el butlletí a 
www.icnet.es/terrabit/ o trucant al 
93 485 85 90.

No cal que es 
preocupi per 
les reserves de 
petroli... el 
nostre darrer 
model d’esportiu 
incorpora l
a seva torre 
d’extracció



El Govern de la Generalitat 
vol construir el túnel 
d’Horta. El túnel uniria 
Barcelona i Sabadell, en 
doble calçada i amb dos 
carrils per sentit. 

El projecte preveu que 
el túnel neixi al barri 
barcelonès d’Horta, 
a la sortida 4 de la 

Ronda de Dalt, arribi a 
Cerdanyola, travessant en túnel 
el Massís de Collserola , 
circumval·li aquesta població 
per l’oest, creui l’autopista A-7 
(B-30) i finalitzi el seu periple 
enllaçant a l’autopista A-18, a 
poca distància de la sortida sud 
de Sabadell.

Avui el projecte del túnel 
d’Horta és segurament l’obra 
emblemàtica d’allò que no s’ha 
de fer si el que es vol –com 
s’anuncia a bombo i platillo–  és 
que la mobilitat sigui cada cop 
més sostenible. Amb el túnel 
es continuarà impulsant la polí-
tica de col·locar més cotxes en 
una ciutat, Barcelona, que ja en 
té prou, de cotxes. La política 
encertada seria treure cotxes, 
no posar-ne més. És sorprenent 
que mentre l’opinió pública cla-

ma perquè hi hagi més transport 
públic la resposta del Govern 
sigui la de proposar una nova 
autopista urbana. 

Què aporta el túnel
El túnel d’Horta aporta més 

capacitat, no més accessibilitat. 
Barcelona i el Vallès ja estan 
prou ben comunicats per carre-
tera. Sumant tota l’oferta de xar-
xa viària hi ha un total de catorze 
carrils per sentit. El problema és 

que durant moltes hores al dia 
està col·lapsada. L’experiència 
ens diu que posar més oferta 
de poc serveix perquè al cap de 
tres o quatre anys el sistema es 
torna a col·lapsar. Per millorar 
la mobilitat entre Barcelona i el 
Vallès cal apostar pel transport 
públic. Heus aquí un resum de 
les dotze propostes alternatives 
sostenibles al túnel d’Horta que 
he tingut l’oportunitat de fer 
públiques recentment en la pre-

sentació d’un treball.
Els onze primers projectes 

suposarien una inversió d’entre 
9.000 i 14.000 milions de pesse-
tes. Una xifra molt inferior a la 
del túnel d’Horta. El dotzè pro-
jecte tindria un cost equivalent 
al del túnel d’Horta, però amb 
una capacitat de portar viatgers 
enormement superior. A la pràc-
tica, quasi infinita. 
Pau Noy 
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La Terra rep del Sol cada dia una quantitat d’energia equivalent a totes 
les reserves mundials energètiques. Aprofitem les energies renovables!

Projectes alternatius sostenibles 
aexecutables a curt termini
1. “Operació Tres en Un”, al peatge del Túnel de Vallvidrera, consistent en què els automòbils amb tres 
persones no paguin peatge en hora punta.
2. Peatge gratuït per als autobusos al peatge de Vallvidrera.
3. La integració tarifària. Es posa en marxa l’1 de gener del 2001.
4. Renovació de material mòbil en els autobusos interurbans. Ja en marxa.
5. Carril bus des de Ripollet, per l’A-18. Un projecte de 1993 que inexplicablement no es fa.
6. Posta en servei del ramal el Papiol-Mollet per a viatgers. Previst per Renfe sense data compromesa.
7. Reforç del servei de FGC amb l’adquisició de 5 trens “UT-112” per fer fins a 5 circulacions més per 
hora en hora punta.
8. Reforç del servei de Renfe amb l’adquisició de 7 trens senzills “UT-447”. Es dobla l’oferta.
9. Protecció dels autobusos a les entrades a Sabadell, Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola. amb 
carrils bus, semàfors i obres puntuals.
10. Prolongació dels serveis d’autobús des de Fabra i Puig al centre de Barcelona.
11. Creació del servei d’autobusos Vallès-Express pel Túnel de Vallvidrera. La freqüència en hora punta 
seria de 10’ a Sabadell i Terrassa, de 15’ a Rubí i de 3’ en el tram comú, entre Sant Cugat i Barcelona.
Projectes alternatius sostenibles aexecutables a llarg termini.
12. Prolongació del ramal de Tibidabo de FGC al Vallès, tot independitzant-lo del de Sarrià.

Dotze alternatives 
sostenibles al túnel d’Horta

El projecte resumeix tot allò que no és la sostenibilitat

Per conèixer la PTP, per saber tot allò que us interessa 
de la mobilitat, les nostres campanyes, la nostra revista, 
la butlleta de subscripció... ho trobareu a la nostra web

www.laptp.org



Amb motiu del Dia sense Cotxes, entre el 
13 i el 24 de setembre es van cel·lebrar 
una sèrie d’activitats paral·leles, destacant 

l’exposició de la mobilitat sostenible i segura 
“Els principals problemes de la mobilitat”, en el 
marc de la plaça Universitat de Barcelona.

Als estands de les diferents entitats cíviques 
(entre elles, la PTP amb un paper destacat), 
empreses i institucions, es van repartir més de 
64.000 documents entre les 137.000 persones que 
es van interessar pels continguts de l’exposició. 
Una exposició que va tenir com a principal focus 
d’atracció un muntatge audiovisual al voltan 
de la mobilitat sostenibe, i al qual es podia acce-
dir mitjançant uns equips informàtics situats a 
l’interior d’uns autobusos especialment habilitats 
per a l’ocasió. Van ser 25.000 les persones que 
vant tenir accés a l’audiovisual.

L’acte inaugural va comptar amb una des-
tacada presència de les administracions (la 
Generalitat va estar representada pel conseller 
de Medi Ambient, Felip Puig, i l’Ajuntament 
de Barcelona, per la tinenta d’Alcalde, Imma 
Mayol), operadors de transport i associacions 
ciutadanes: Manuel Ferri va intervenir en el 
parlament inaugural en nom de la PTP. 
Redacció
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PTP

Els principals problemes 
de la mobilitat

Exposició paral·lela al Dia sense Cotxes

Manuel Ferri va intervenir en nom de la PTP.

A la dreta, un dels autobusos que es van utilitzar com a sala de projecció de l’audiovisual
A l’esquerra, una panoràmica de la plaça Universitat entre el 13 i el 24 de setembre.


