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Ja teniu a les vostres mans i pantalles
el primer número de la revista 2022,
una mica més tard del que ens
agradaria. Us demanem disculpes pel
retard.
El tema principal d’aquest número
el dediquem al congrés “El transport
públic és cosa de dones”, que des de fa
ja 4 edicions ens serveix per debatre
i aprendre sobre la visió de gènere en
l’àmbit de la mobilitat, focalitzantlo aquest any en la mobilitat en les
diferents etapes de la vida. Com
segurament molts i moltes ja sabreu,
els patrons de mobilitat segueixen
sent diferents entre dones i homes:
per exemple, hi ha un percentatge més
alt de dones que utilitzen el transport
públic, i els patrons de mobilitat de
dones solen incloure més viatges
triangulars, lligats a les tasques
de cures. Cal, per tant, planificar la
mobilitat tenint-ho en compte.
Una de les accions més ambicioses
que hem fet aquest any és la
nostra participació en la campanya
“Barcelona’22”, que proposa un peatge
urbà de 4€ per circular per Barcelona.
La nostra aportació s’ha centrat en la
proposta d’un pla de xoc, finançat amb
els ingressos del peatge, que permeti
reforçar la qualitat de les alternatives
al cotxe. La proposta gira al voltant
de 3 eixos: serveis d’autobús, millora
tarifària i equilibri territorial. Qui
resideix o treballa fora de l’AMB
pugui disposar de bones opcions en

transport públic per moure’s cap a
Barcelona o viceversa.
Durant aquests mesos, hem vist
avenços importants en temes
llargament reivindicats per la PTP:
per fi, el Carril Bus de la B-23 serà una
realitat ben aviat, hem vist començar
les obres del desdoblament parcial
de la R3 i signar-se un acord pel
perllongament del Trambaix. Des
de l’Abril tenim horaris cadenciats a
totes les línies de Rodalies Renfe, fet
que celebrem, però que cal seguirne garantint l’amplitud horària,
una bona freqüència i, sobretot,
fiabilitat. Malgrat tot, ens queden
encara molts temes per lluitar: hem
reivindicat un millor servei als busos
del Baix Llobregat i ens hem oposat
a l’ampliació de carreteres: no volem
més carrils a l’AP-7, volem la R80.

complementades per la Generalitat i
les respectives ATMs. Des de la PTP
celebrem les mesures encaminades
a fer més atractiu el transport
públic, per bé que som partidaris
de centrar els esforços financers en:
prioritzar l’usuari recurrent, garantir
preus assequibles pels col·lectius
amb més dificultats d’accés (joves,
estudiants, gent gran, aturats, gent
amb sous precaris, amb una tarificació
social unificada), garantir preus
assequibles a tot Catalunya (amb una
integració tarifària a tot Catalunya)
i garantir un bon servei. Quin ha
de ser el posicionament de la PTP
respecte a aquestes mesures? En
podem aprendre nous avantatges o
inconvenients que desconeixíem? Us
convidarem a tots els socis aquesta
tardor a debatre-ho.

Ja al mes de Juny, hem celebrat la
nostra assemblea anual, aquest cop
amb un petit canvi a la junta: des
d’aquí vull agraïr la feina feta per en
Lluís Carrasco i la Susana Pascual,
els dos membres sortint de la junta,
i vull donar la benvinguda a la
junta a l’Estefania Molina i en David
Rodríguez.
Per últim, se’ns planteja un repte
important: en un context d’encariment
de la vida i especialment de les
fonts d’energia, l’administració de
l’Estat ha anunciat rebaixes i la
gratuïtat temporal d’alguns serveis,

Aquesta publicació és possible gràcies a:
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passem ni una’ per acabar amb la lacra de la violència de
gènere que comptarà amb la col·laboració de tota la xarxa
de transport públic. En temes relacionats amb la infància,
Marta Roman indica que “ara que vivim en ciutats molt
més segures, la sensació per la infància és de màxima
inseguretat i els ‘tanquem a casa’. Estem en la idea de la
individualitat màxima, menystenint el bé comú.”

Dones al
Transport Públic
Crònica de la jornada
Un any més l’Associació per a la Promoció del Transport Públic,
juntament amb d’altres entitats del sector de la mobilitat i la
perspectiva de gènere, ha presentat la jornada “El transport públic és
cosa de dones” d’aquest 2022.
Des de l’any 2019 aquesta jornada s’ha posicionat al
centre de les mirades de mobilitat i gènere: la mobilitat
amb una mirada feminista i inclusiva. Cada any busquem i
treballem per a incloure noves perspectives que fomentin
la inclusió de tots els col·lectius a la jornada: des de la
visibilització de la pobresa i la mobilitat entre dones
migrades, fins a la mobilitat fora de l’àrea metropolitana
i micropobles.
Aquest any 2022 el focus s’ha centrat en la mobilitat
intergeneracional, per conèixer les diferents experiències
al llarg de la vida de les persones (infància, joventut,
gent gran) i també donar valor a la formació en el sector
per aconseguir estratègies amb perspectiva de gènere i
inclusives.
Enguany, l’acte ha tingut lloc a La Ciba i s’ha dividit en tres
blocs. En primer lloc, s’ha dut a terme una introducció a
la mobilitat des de la mirada feminista i com l’espai urbà
s’adequa a les necessitats als diferents cicles de vida. En
aquest primer bloc s’ha comptat amb la col·laboració de
Marta Román com a ponència inaugural.

També han estat presents Núria Parlón, alcaldessa de
Santa Coloma de Gramenet; Maite Pérez, cap de servei
de Planificació de la Mobilitat Sostenible a l’AMB;
Maria Montaner, directora de l’Àrea de Comunicació de
l’ATM; Ricard Gomà, director del IERMB i Núria Pérez,
vicepresidenta de la PTP i Silvia Migueiz Castosa, directora
de La CIBA.

“A les persones que estan al capdavant de la
planificació de les ciutats els poden ser útils
iniciatives com les del Congrés de ‘Dones
al transport públic’ per tenir una visió
inclusiva de la mobilitat i l’urbanisme”

A l’últim bloc, Administracions i operadors han presentat
projectes que han estat treballant o proposen a treballar
vers la mobilitat en femení i en clau de gènere, seguit
d’una actualització dels indicadors de mobilitat que es
van presentar al congrés de l’any passat així com les
conclusions de la jornada.

“Volem posar en valor com fer servir la
mobilitat com a palanca de canvi social
i per canviar el paradigma”
El segon bloc ha estat una taula rodona entre entitats
representants de la infància, joventut i gent gran per
analitzar com la mobilitat i l’espai públic conviuen vers les
diferents necessitats de desplaçament al llarg de la nostra
vida. Ha estat moderada per Mercedes Vidal, membre de
la junta de la PTP i els membres de la taula han estat:
Rosa Suriñach, d’Eixample Respira; Helena Vilardell, de
Canvis en Cadena; Anna Winkelmann Larios, de CJB i
Sylviane Dahan, de FAVB (vocalia dones). Una taula on,
segons explica Mercedes Vidal, “volem posar en valor com
fer servir la mobilitat com a palanca de canvi social i per
canviar el paradigma.”

Núria Parlón destaca que “a les persones que estan al
capdavant de la planificació de les ciutats els poden
ser útils iniciatives com les del Congrés de ‘Dones al
transport públic’ per tenir una visió inclusiva de la
mobilitat i l’urbanisme”. A més a més, Maria Montaner,
de l’ATM, explica que el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya presenta la campanya ‘No en

Aquest any 2022 el focus s’ha centrat en la mobilitat intergeneracional
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Com ens desplacem?
Segons el mode de transport

Dones i Mobilitat

La manera en que ens movem és un
clar reflexe de les diferències que
segueixen existint entre homes i
dones. Així, mentre les dones utilitzen
majoritariament modes de mobilitat
activa o transport públic, els homes
ocupen l’esfera del vehicle privat.
Cal destacar com la crisis sanitària va
afectar negativament l’ús del transport
públic per part d’ambdós gèneres que,
durant el 2020, van apostar sobretot
per la mobilitat activa i, en segon lloc,
pel vehicle privat.

Infografies i indicadors

IERMB, a partir de l’EMEF 2019 i 2020 (ATM)

Perquè ens desplacem?
Segons els motius per fer-ho
Els motius pels quals homes i
dones es desplacen no es va veure
especialment afectat per la COVID-19.
Més aviat, les xifres de 2020 reflexen
una clara tendència: ells es mobilitzen
més per feines remunerades, mentre
que elles segueixen sent responsables
de tasques de cura i són personal
ineludible.

Les taxes d’ocupació, els ingressos més baixos i les feines dedicades a la
cura són alguns dels factors que influeixen en la mobilitat de les dones
Analitzar la mobilitat des d’una
perspectiva de gènere és una bona
manera de mesurar fins a quin punt
vivim en una societat igualitària i on
queda més per fer.
La Jornada de Dones al Transport
Públic va ser l’escenari perfecte per
posar sobre la taula alguns indicadors
de mobilitat durant l’any 2020 per
part de les dones i les similituds i
diferències respecte l’ús que en fan
els homes.
Aquests indicadors també comptaven
amb un altre biaix: la incidència de
la crisis sanitària provocada per la
COVID-19 que, sens dubte, va afectar
directament l’ús del transport públic,
especialment en els motius dels
desplaçaments, que no només es va
reduïr, sino que també van girar cap a
modes de mobilitat privada per evitar
el contacte amb altres persones.
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Com ens desplacem?
Segons el lloc de residència

Com a conclusions generals, podem extreure que el percentatge
de dones que utilitzen el transport públic o modes de mobilitat
activa és sustancialment més alt que el d’homes, que segueixen
sent els principals usuaris del vehicle privat.
Això s’explica en base a cinc punts fonamentals: ingressos més
baixos que limiten l’accès a vehicles privats; taxes d’ocupació més
baixes que aumenten la immobilitat de les dones; llocs de feina
més propers a la residència habitual per facilitar la conciliació
laboral; ocupacions associades a tasques de cura o domèstiques;
i un sobreenvelliment de la població femenina, que provoca que
els desplaçaments siguin més de proximitat.

On viuen també determina el mode de
mobilitat que fan servir les dones. Així,
a Barcelona, l’ús del transport públic
duplica l’ús del vehicle privat. Aquesta
dada, està 10 punts per sobre de l’ús que
en fan els homes.

Dades 2019 || IERMB, a partir de l’EMEF 2019 (ATM)

Ara bé, en municipis de menys de 5.000
habitants, l’ús del transport privat es
dispara en les dones amb una diferència
de 40 punts respecte a Barcelona, i en
nivells similars als dels homes.

Infografies realitzades per l’Institut d’Estudis Regionals i
Metropolitans de Barcelona juntament amb la PTP

2022
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Avancem en la incorporació
de la mirada feminista
A l’activitat de l’Àrea de Mobilitat,
Transport i Sostenibilitat de l’AMB

La Mirada
Anabel, Laia S-M, Laia V.,
Mariona, Montse, Neus i Ruth

El grup La Mirada es posa en marxa el 2021 amb l’objectiu d’impulsar la incorporació
de la mirada feminista transversal a l’activitat de l’Àrea de Mobilitat, Transport
i Sostenibilitat de l’AMB. Des de La Mirada, que beu de les iniciatives amb marcada
perspectiva de gènere dutes a terme en els darrers anys, volem impulsar el debat, la
reflexió i l’acció perquè la mirada feminista impregni l’activitat quotidiana de l’Àrea, i
així definir solucions tècniques que considerin totes les persones participants de la
mobilitat metropolitana, també aquelles que tradicionalment no han estat “mirades”.

Al 2n congrés de la PTP “El transport públic és cosa
de dones” del març de 2020, unes convidades que
donaven veu a usuàries del transport racialitzades i
migrades ens van fer prendre consciència de les seves vivències a bord dels autobusos i de la dificultat
que aquest tipus d’informació tan valuosa per a la
millora dels serveis ens arribi a les administracions
titulars. Per altra banda, compartíem la consciència
que l’AMB com a administració pública té inherentment el paper d’impulsora de canvis, de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats, i volíem contribuir-hi.
Per això, vam creure necessari disposar d’un espai de
reflexió i d’acció centrat en la mobilitat de les persones que tradicionalment no han estat “mirades”.
Aquests són els elements que motiven la creació
del grup La Mirada, format actualment per set tècniques que representem els diferents serveis de l’Àrea
de Mobilitat, Transporat i Sostenibilitat de l’AMB. El
grup treballa des de la consciència activa i la reflexió contínua, definint accions i projectes que ens
permetin posar la mirada feminista com un vector
més. I sobretot, treballem des d’una voluntat tridireccional d’aprenentatge; des de l’expertesa dels
col·laboradors, des de l’experiència de les usuàries i
des de la visió integral de l’administració.

Els grans objectius del grup són facilitar la
mobilitat a les persones que tradicionalment no han estat “mirades” i impregnar
d’aquesta mirada a totes les tasques de la
nostra Àrea.
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Per assolir-los, hem cregut necessari obtenir informació de les condicions de viatge de les usuàries.
Si bé és cert que a través de les tècniques d’obtenció
dels indicadors de qualitat dels serveis i dels canals
de queixes obtenim informació de gran valor, sabem
que l’experiència de viatge i la percepció del sistema de transport difícilment ens arribarà a través
d’aquests mitjans. Per això neix el projecte El bus és
nostre!, que vol mirar les condicions de viatge de les
usuàries de les línies d’autobús de l’AMB respecte la
sensació de comoditat, seguretat i pertinença.

El projecte El bus és nostre! pretén millorar les condicions de viatges i empoderar
les dones per fer un ús segur i confortable
del seu/nostre autobús.
Una de les fases del projecte són les marxes
exploratòries a una sèrie de línies dels serveis de
l’AMB. Hem escollit les línies L76, L95, B23 i 86, per
abastar diferents realitats des del punt de vista de
la tipologia de línia i de la diversitat d’usuàries. Per
nosaltres aquesta és una metodologia nova, però
sabem que és una eina potent d’anàlisi del territori
i per això comptem amb la col·laboració de l’IERMB
i del Col·lectiu Punt 6, qui s’encarrega de dinamitzar les marxes. Al llarg del mes de juny hem realitzat les diferents marxes, i ara estem pendents de
la fase d’anàlisi de les aportacions de les usuàries.
Estem molt satisfetes de com s’han desenvolupat i
de la riquesa de la informació que estem obtenint.

Queda molt projecte per endavant, però seguim
il·lusionades recollint informació de les diferents
fonts, amb l’objectiu de contribuir a la definició de
les línies estratègiques i intervencions clau a implementar en els propers anys en l’àmbit del confort, la seguretat i el sentiment de pertinença de les
usuàries.

En aquest camp, hem obert una línia de treball per
tal d’introduir l’enfocament de gènere en l’anàlisi de
les dades obtingudes a partir de les enquestes. D’altra banda, també s’estan revisant els qüestionaris
per tal de detectar possibles biaixos de gènere en
la manera de formular les preguntes i, per tant, en
l’obtenció dels resultats.

Les marxes exploratòries a un mostreig
de línies són l’element clau del Projecte El
bus és nostre! per arribar a les dones de
manera directa i conèixer les seves necessitats i vivències a bord.

Des de la Mirada hem volgut posar atenció també
a l’ús de la bicicleta a la Metròpolis: segons les darreres dades d’aforaments a la xarxa Bicivia (2021),
l’ús de la bicicleta té un fort component masculí. Per
aquest motiu, durant el 1r semestre de 2023 està
previst el desenvolupament d’una enquesta a dones
i persones no binàries que resideixen a la metròpolis de Barcelona sobre la mobilitat ciclista. L’objectiu
de l’enquesta és aprofundir en les raons que limiten
l’ús de la bicicleta a les dones de l’àrea metropolitana de Barcelona i determinar si calen polítiques específiques per promoure’n l’ús entre elles. Complementàriament, es realitzaran diversos tallers amb
l’objectiu d’aprofundir i obtenir resultats qualitatius.

Un altre projecte que va en la línia d’interacció amb
les usuàries i d’obtenció d’informació és l’Inclusify,
que consisteix en desenvolupar dins l’App AMBMobilitat un espai per a les persones usuàries que
esdevingui una comunitat de dones usuàries del
transport públic on puguin compartir les seves experiències i co-crear solucions per a la millora de la
mobilitat amb perspectiva feminista.
Aquest és un projecte co-finançat per l’EIT Urban
Mobility, liderat per l’AMB i desenvolupat conjuntament amb el consorci format pels següents socis:
AMB Informació i Serveis, IERMB, SocialTech Projects i Walk 21 Foundation. Durant el primer trimestre de 2022 s’han realitzat quatre grups focals amb
dones, associacions de dones i de mobilitat, i amb
operadors de transport públic per conèixer la seva
experiència i esbrinar com voldrien que fos aquesta interacció amb l’AMB. Durant el segon trimestre
d’enguany s’ha dissenyat l’eina de participació i es
preveu el seu llançament durant el mes de juliol.

L’Inclusify és un projecte per crear una comunitat de dones usuàries de transport públic mitjançant l’App AMBMobilitat.

Creiem en el valor de les dades com a eina d’interpretació del servei. Per això, farem l’enquesta a
dones i persones no binàries sobre la mobilitat ciclista, per conèixer els factors limitants per a l’ús
de la bicicleta entre les dones, i hem fet una revisió
dels qüestionaris de l’ISC per incloure l’enfocament
de gènere i eliminar possibles biaixos.
Aquests són els projectes més significatius que s’està realitzant actualment i que, juntament amb altres
col·laboracions internes i externes, han representat
els primers projectes d’un grup que té la voluntat, i
el suport de la direcció de l’Àrea, per seguir impregnant d’aquesta mirada al conjunt de tasques que
desenvolupem.

D’altra banda, treballem per incorporar la mirada
feminista als indicadors de qualitat dels nostres
serveis, com ara l’índex de satisfacció (ISC). L’ISC és
un indicador que ens permet conèixer la valoració
de les persones usuàries sobre els serveis d’autobús a través d’enquestes mentre fan ús del servei.

2022
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COM ES POT MILLORAR EL SERVEI?

La capacitat de Rodalies als
túnels urbans de Barcelona

Que els serveis no siguin comparables en els mateixos termes,
no vol dir que Rodalies no tingui
capacitat per millorar i oferir un
servei més òptim.

Anàlisi de la infraestructura i reptes de futur

Ricard Riol, membre de la junta i
expresident de la PTP, ha escrit un article
dels dos túnels passants que creuen
la ciutat de Barcelona del qual us en
compartim un breu resum i infografies.
Es tracta dels túnels de Plaça Catalunya
i de Passeig de Gràcia i pels quals poden
passar fins a 20 trens cada hora (1 cada
3 minuts). O això diu la teoria.
A la pràctica, pel túnel de Plaça Catalunya
passen 19 trens de Rodalies per hora i
sentit en les franges més carregades.
Més significatiu és el cas del túnel de
Passeig de Gràcia, per on passen un
màxim de 14 trens de Rodalies per hora
i sentit entre les 8:00 i les 8:59 del matí
en els dies laborables. A la tarda ni tan
sols trobem una hora punta on s’arribi a
aquestes freqüències.
Si ho comparem amb altres sistemes
ferroviaris com el Metro o els Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya, els
Rodalies són els que menys freqüència
de circulació tenen, molt per sota dels
32 ferrocarrils que recorren el tram entre
Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia en
hora punta, però també per sota dels 23
metros de la L5 o els 20 de la L1.

Per exemple, una millora a aplicar consistiria en que els trens
de Rodalies i els Regionals incorporessin en la seva planificació mesures de resiliència davant incidències. O el que és el
mateix, solcs lliures que els permetin recuperar retards en cas
d’haver-hi. I sabem que n’hi ha.
MENYS TRENS, MÉS PASSATGERS
Aquesta seria una lectura fàcil,
sino fos perquè la mobilitat no
es mesura en trens per hora, sinó
en persones per hora. I en això,
Rodalies lidera les xifres, amb
capacitat per gairebé 19.000
passatgers per hora al túnel de
Plaça Catalunya i més de 18.000
en el de Passeig de Gràcia.
A més, cal indicar que els trens
de Rodalies, així com els Regionals que utilitzen les mateixes
vies, donen servei a un territori
molt més ampli, (fins a 200 km
en el cas de línies com la de Barcelona-Lleida per Reus) pel que
funcionen per sistemes d’horari,
no de freqüència com passa amb
el Metro o els Ferrocarrils.

De fet, la propia estructura dels
trens és més gran: els Rodalies
poden arribar a fer 200 metres,
mentre que la majoria dels metros i els ferrocarrils ronden els
80-90 metres de llarg. Els números surten fàcil: quan més gran
és el tren, més passatgers pot
portar.
Així doncs, no podem comparar
els serveis de TMB o FGC amb
els de Rodalies de Catalunya:
les marxes dels trens no són
homogènies; els trens són molt
diferents i especialitzats; i els
recorreguts són molt variables
i molt més llargs en el cas dels
Rodalies.

L’Hospitalet
de Llobregat

10

2022

Bifurcació
Aragó

PL.
CATALUNYA

Arc de
Triomf

14 TRENS PER HORA I SENTIT
en la seva franja més carregada
Bifurcació
Vilanova

I hi ha una altra qüestió fonamental: com és la gestió
d’aquests serveis públics. I és
que a Rodalies i Regionals l’operació dels trens i de la infraestructura no té una governança
comú, sino que està dividida
en gestors de la infrastructura i
empreses operadores.

Llegeix l’article complet
d’en Ricard Riol Jurado a
transportpublic.org/mss67tunels-bcn

Repartiment dels serveis públics de Rodalies i Regionals per túnel (2022)
TÚNEL 1
Pl. Catalunya
R1 R3 R4

TÚNEL 2
Pg. de Gràcia

TÚNELS
PG. DE
GRÀCIA

A més, els sistemes de senyalització i conducció dels trens
de Rodalies i Regionals no són
comparables amb els del Metro... però ho podrien arribar a
ser. I és que mentre els segons
ja compten amb sistemes de
conducció automàtica, Rodalies
està implantant un sistema de
supervisió contínua ERTMS que
millorarà les prestacions actuals i optimitzarà la conducció
manual.

Número de trens
i capacitat per hora

RG1 R12

Quants trens de Rodalies i Regionals circulen cada hora?
El Prat de
Llobregat

I és que el fet que les parades en
estacions i baixadors siguin més
llargues, que els trens siguin
més llargs i ràpids (i per tant necessitin més espais entre ells) o
que les propies infraestructures
per on circulen no hagin estat
dissenyades expressament per
ells i de vegades generin colls
d’ampolla, són alguns dels fac-

tors que faciliten que, massa sovint, el servei es vegi afectat.

de 8:00h a 8:59h d’entrada a
Barcelona. A la tarda no té una
hora punta tan acusada.

19 TRENS PER HORA I SENTIT
en les franges més carregades

R2
R2 R2
Sud
Nord
LD R11 R13 R14
R15 R16 R17
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40 anys voltant amb tu
TUS commemora 40 anys de servei a la ciutat

L’1 de febrer de 1982 TUS iniciava el servei de transport urbà de viatgers a
Sabadell. Enguany es commemoren els 40 anys de la cooperativa al servei
de la mobilitat de la ciutat, acompanyant als seus ciutadans i ciutadanes
en el seu dia a dia, portant-los amunt i avall, voltant amb la TUS.
INICIS DE LA COOPERATIVA

TUS A L’ACTUALITAT

Transports Urbans de Sabadell SCCL és una
cooperativa de treball associat, constituïda durant
els primers mandats democràtics per a la gestió
del servei del transport urbà de Sabadell, concessió
que va guanyar mitjançant un concurs públic
gràcies a l’esforç col·lectiu de fundadors, persones
i institucions que van confiar en aquest nou model
de gestió que ha continuat fins al dia d’avui.
Recentment, l’Ajuntament de Sabadell ha renovat la
pròrroga de la concessió per deu anys més.

TUS gestiona el servei de transport urbà de Sabadell
i Sant Quirze del Vallès amb una flota de 67 vehicles,
el 43% dels quals són vehicles híbrids, explota 23
línies (16 en feiners i dissabtes i 7 en festius) que
connecten els diferents barris i disposa de 360
parades distribuïdes per tota la ciutat. Transporta
13,8M d’usuaris (escenari pre-Covid).

Al llarg d’aquests anys, TUS s’ha anat enfortint,
adaptant-se als canvis de mobilitat que es requerien
i encara el seu futur amb il·lusió i nous projectes
per liderar el canvi de mobilitat sostenible que
requereixen les ciutats del futur.

Té 192 treballadors i treballadores, la majoria socis
i sòcies de la cooperativa que desenvolupen el seu
treball com a conductors-perceptors. Les persones
que han format i formen part de la plantilla són
el motor de la TUS, amb una implicació activa,
fortament arrelats a la ciutat i amb vocació de
servei.

Des del 1999 TUS està integrada dins el
Sistema tarifari de l’ATM i es prepara per la
incorporació a la T-mobilitat
La cooperativa aplica els criteris de sostenibilitat i
eficiència energètica tant a les seves instal·lacions
com a la seva activitat diària establint una millora
continua de la qualitat del seu servei i dels impactes
produïts per la seva activitat. Així, TUS disposa
de les normatives ISO 9.001 (Sistemes de Gestió
de la Qualitat), ISO 14.001 (Sistemes de Gestió
Mediambiental) i UNE-EN 13.816 que acredita la
qualitat del servei en totes les seves línies.
També ha rebut el distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental que atorga el Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per
al seu taller de manteniment d’autobusos, ja que
aplica criteris mediambientals que van més enllà
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dels establerts obligatòriament per la norma. És a
dir, afavoreix la minimització i el tractament dels
residus originats per la seva activitat, així com
l’estalvi de recursos especialment de l’energia amb
una bona gestió dels criteris d’eficiència en els
àmbits de la il·luminació i la climatització i l’estalvi
de l’aigua amb la reutilització de l’aigua de la pluja
per al rentat dels autobusos.
Durant la seva trajectòria, TUS ha contribuït al
desenvolupament d’una cultura de la mobilitat
que millori la qualitat de vida de la ciutadania i
que sigui respectuosa amb l’entorn. Atès aquest
compromís, TUS duu a terme diferents campanyes
de sensibilització per promoure el transport públic,
a més de les activitats que desenvolupa dintre
el programa Ciutat i Escola de l’Ajuntament de
Sabadell com l’activitat ‘Mou-te en autobús’, que

posa l’èmfasi en l’educació dels infants de la ciutat
en mobilitat sostenible. Està adreçada als alumnes
de cicle inicial, mitjà i superior de primària i
secundària i té molt bona acollida entre les escoles
i instituts.
Destaquem també el compromís social de TUS vers
Sabadell i la seva ciutadania que ha esdevingut
l’eix fonamental de la seva política per contribuir
al desenvolupament més sostenible i equitatiu de
Sabadell. És en aquest àmbit de col·laboració amb
el teixit social de Sabadell i la seva ciutadania
que s’han dut a terme nombroses iniciatives en
diferents àmbits com la cultura, l’esport, l’educació,
el voluntariat, el teixit associatiu, amb entitats
socials, empresarials i institucionals... i sempre amb
la implicació i compromís de l’equip humà de TUS
que ho ha fet possible.

MIRANT CAP EL FUTUR
TUS està immersa en un procés de renovació de
la flota d’autobusos que ha de suposar un canvi de
model energètic, amb la incorporació d’autobusos
elèctrics i la consolidació dels vehicles híbrids,
seguint amb el compromís per una mobilitat més
sostenible i eficient amb l’ús de vehicles menys
contaminants.
Paral·lelament, la recent adjudicació dels fons
europeus Next Generation que rebrà Sabadell
serviran per digitalitzar el transport públic i ferlo més ecològic. Entre els projectes, destaquen les
obres d’adaptació de les cotxeres i la infraestructura
de recàrrega per a autobusos elèctrics; la renovació
del sistema SAE d’informació a l’usuari i d’interrelació
amb altres plataformes; l’adquisició de 50 panells
d’informació per a les parades i la renovació dels
sistemes web i APP amb les tecnologies necessàries
per afavorir l’accessibilitat universal.
Enguany TUS compleix 40 anys d’història, arrelada
a la ciutat, implicada en la seva ciutadania i amb
més ganes i il·lusió que mai per continuar treballant
amb el compromís de contribuir a la millora de
la mobilitat sostenible, la qualitat ambiental, la
cohesió social i l’equilibri territorial de la nostra
ciutat, amb innovació i una gestió ètica, responsable
i eficient del servei, per oferir el millor servei de
transport públic a la ciutat de Sabadell.

Per commemorar aquests 40 anys, TUS ha celebrat
un acte institucional de reconeixement a totes
les persones, ajuntament, institucions, teixit
empresarial i social que han col·laborat amb la
cooperativa durant aquests anys i a totes les
generacions d’usuaris i usuàries que han confiat en
el seu servei dia rere dia.
2022
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Barcelona 22: transformem la ciutat
Una aposta per implantar el peatge urbà i millorar el transport públic

Des de la PTP ens hem sumat a la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, el
Bicicleta Club de Catalunya, Eixample Respira, Ecologistes en Acció de Catalunya
i la Xarxa per la Justícia Climàtica per promoure la plataforma Barcelona 22, un
projecte transformador del model de mobilitat de Barcelona i rodalies
Aconseguir un aire net, combatre
l’emergència climàtica, assolir la
justícia social a la mobilitat, recuperar l’espai públic i reduïr el
consum energètic, el soroll i la
sinistralitat. Cinc objectius, transformats en les cinc anelles olímpiques, que, com ja va passar fa 30
anys amb els Jocs, volen transformar Barcelona i rodalies.

Aquest és l’enfocament de la plataforma Barcelona 22 per cambiar
el model de mobilitat de la ciutat
i del seu entorn. Un model que,
ara mateix, és insostenible i injust
pels habitants de l’àrea metropolitana i que té un gran impacte i un
alt cost ambiental, social i sobre la
salut i el benestar del conjunt de
la població.

Per fer-ho, les entitats que en formem part hem elaborat un projecte que, amb tot el rigor que es
requereix i aprenent de les experiències -i també dels errors- de la
vintena de ciutats europees que ja
ho tenen implementat, proposa el
peatge urbà com a mesura d’implementació ràpida i eficaç per assolir els objectius fixats.

PEATGE URBÀ,
UNA MESURA RÀPIDA
I EFICAÇ

Aquest peatge urbà tindria un
cost de 4 euros diaris i s’aplicaria
de 7 a 20 hores, tots els dies de
la setmana a tots els vehicles
que circulessin per dins de l’àrea
de l’actual ZBE (Zona de Baixes
Emissions), delimitada per la
Ronda de Dalt i la Ronda Litoral.

mobilitat reduïda, els vehicles
d’emergències, el transport públic
i el taxi; i els cotxes d’aquelles
persones amb rendes baixes que
el necessiten per anar a treballar.

De fet, al circular per aquestes
zones on ja existeixen càmeres de
control, la implementació podría
ser molt ràpida i, es calcula, que
es podria reduïr el trànsit en un
21,5% (un 30% del trànsit intern
de Barcelona i un 17% del de
connexió).
Les úniques excepcions a pagar
aquest peatge serien els vehicles
d’alta ocupació (VAO), incentivant
així l’ús compartit amb 3 o més
persones; els de persones amb
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Això es tradueix en uns ingressos
nets de 370 milions d’euros
anuals, un 10% dels quals es
proposa destinar per reforçar el
sistema sanitari.
La resta, es destinaria per impulsar
una serie de mesures per cambiar
el model de mobilitat de la ciutat
i les seves rodalies, incloent un
pla de xoc pel transport públic.
Això sí, aquest increment en el
finançament gràcies al peatge
urbà, no sustituirà, en cap cas, la
inversió que les administracions
han de seguir fent al transport
públic.

Pla de xoc: 3 eixos per canviar el transport públic
Cal senyalar, que el 69% dels cotxes que circulen per Barcelona venen de l’àmbit on arriba el metro o
el tram. Pel 31% restant, aquesta és la nostra proposta per fomentar el transport públic defensada per
Barcelona 22 es vehicula en tres eixos fonamentals:
EIX 1:
INCREMENT DE
L’OFERTA

L’increment de la oferta comença per establir o reforçar la xarxa diurna de busos
entre Barcelona i les ciutats catalanes de més de 30.000 habitants, garantint
que qualsevol persona podrà arribar a la capital abans de les 7 del matí i marxar
després de les 20 hores. A més, allà on ja existeix un corredor ferroviari, el bus
funcionaria com a línia d’aportació, aconseguint trajectes multimodals que no
duplicarien recursos.
També s’aposta per crear un programa de finançament de busos d’empresa per
anar a polígons amb gran presència de treballadors i per crear línies comarcals
que facilitin la mobilitat de tothom, independentment d’on visqui.
Però la proposta no passa només per reforçar els serveis de dia: també volem
ampliar la xarxa nocturna per tot Catalunya, evitant així l’efecte Ventafocs.

EIX 2:
MILLORES
TARIFÀRIES

Pel que fa a les millores tarifàries, les entitats que formem part de Barcelona 22
defensem l’extensió del sistema tarifari integrat per tot Catalunya, establint un
sistema de preus proporcional en base a la distància recorreguda.
També apostem per la creació d’un abonament anual que permeti utilitzar tots
els transports públics de Catalunya amb una tarifa única, seguint el model suís.

EIX 3:
MILLORES EN LA
INFRAESTRUCTURA

Sobre la millora en les infrastructures, hi ha una serie de mesures que es poden
implementar a curt/mig termini com estendre la xarxa de tramvía i millorar els
carrils bus, fent-los segregats i amb prioritat semafòrica.
A més, cal un pla de creació i millora de les estacions de bus de mitja i llarga
distància, fent-ne més i amb més serveis: a Plaça Espanya, a la Diagonal, a Sants,
a Sagrera, etc.

2022
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Contingut patrocinat per FGC

El Contracte Programa permetrà FGC
culminar projectes estratègics per
guanyar capacitat de transport

Increment de
la capacitat de
transport públic
amb els nous
projectes

El conveni, signat amb la Generalitat, servirà per fer front
a l’emergència climàtica i vertebrar el territori

Incrementar la capacitat de transport públic a la
regió metropolitana de Barcelona, l’àmbit de Lleida
i, per primera vegada, al Camp de Tarragona. Aquest
és l’objectiu principal del nou Contracte Programa,
un conveni entre la Generalitat de Catalunya i FGC
que assegura el finançament per executar projectes
estratègics a curt i mig termini que no només
permetran augmentar les capacitats d’aquestes
zones, sinó també impulsar projectes de futur perquè
FGC faci un salt qualitatiu en la seva activitat pel
que fa al nivell de servei i impacte territorial.
El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques

Digitals i Territori, Jordi Puigneró, juntament amb
el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró,
i la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC), Marta Subirà, van ser els
encarregats de signar aquest nou contracte programa
Generalitat-FGC per al període 2022-2026 que
consolida Ferrocarrils com a agent de competitivitat,
innovació i lluita contra el canvi climàtic.
A més, cal destacar que tots els projectes estan
alineats, alhora, amb els eixos principals de l’acció
de Govern: descarbonització, desenvolupament
territorial i digitalització.

Per a la descarbonització de la mobilitat, els projectes a curt i mig termini (abans de 2030) són:
•

Més capacitat a la línia Barcelona-Vallès:
implementació de les noves freqüències (trens
cada 5 minuts des de Terrassa i Sabadell i cada
2,5 minuts des de Sant Cugat a les hores punta)
gràcies a l’arribada de les noves unitats 115
(2022).

•

Connexió de les línies Barcelona-Vallès i
Llobregat-Anoia: perllongament entre Pl.
Espanya i Gràcia, amb una oferta de més de 60
milions de noves places de transport públic.
S’està acabant el projecte constructiu. En servei
l’any 2026-2027.

•

Nou servei a la línia Llobregat-Anoia: pel que fa
al transport de viatgers, millora dels serveis que

Projectes
estratègics de futur
(a partir de 2030)
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permetran guanyar 25 milions de viatges l’any i
integració urbana a Manresa i Igualada.
•

En l’àmbit de les mercaderies, incorporació
aquest 2022 de 5 noves locomotores híbrides.

•

Millores a Lleida: arribada d’un nou tren per a la
línia Lleida-La Pobla de Segur (2022) i operació
del servei de la línia Lleida-Manresa (2024).

•

Connexió ràpida entre l’aeroport i Barcelona:
inici dels serveis ferroviaris amb la terminal T1
(2024-205).

•

Tram del Camp de Tarragona: el 2022 és licitarà
el projecte constructiu perquè pugui estar
enllestit el 2025.

•

Nou túnel que permeti desdoblar la
línia del Vallès des de Sant Cugat.

•

El tren d’altes prestacions entre
Barcelona i Occitània.

•

El Metro del Delta del Llobregat.

•

Rodalies de Catalunya.

Actor per a l’impuls territorial

Marc pressupostari

Les explotacions turístiques d’FGC
tenen una importància cabdal
en l’àmbit del desenvolupament
territorial.Entre els principals projectes
destaquen la desestacionalització
de l’activitat (serveis 365 dies l’any)
en base a quatre eixos: sostenibilitat
(instal·lació de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics a totes les
estacions el 2022), equilibri territorial,
promoció de l’esport de base i de
competició i digitalització. També
s’inclouen estimular el turisme
sostenible a través de la potenciació
dels ferrocarrils turístics i desplegar
l’Estratègia de Patrimoni històric i
cultural per preservar i posar en valor
el patrimoni històric i ferroviari del
país i potenciar-ne la seva divulgació.

En termes econòmics i financers, el Contracte Programa 2022-2026
manté una estabilitat en les aportacions per part de la Generalitat,
a través del Departament de la Vicepresidència, Polítiques Digitals
i Territori, i desenvolupa una nova estructura societaria que facilita
tant el finançament com l’articulació tècnica dels projectes.
Els projectes presenten un encaix pressupostari sense recórrer a
l’endeutament i preservant els requeriments pressupostaris propis
de l’activitat de Ferrocarrils i la seva evolució en un entorn cada
vegada més exigent en termes de robustesa i aprofitament de la
capacitat de la infraestructura i en termes de la qualitat del servei
ofert al conjunt de les explotacions d’FGC.
Les aportacions de la Generalitat parteixen de la mitjana
d’aportacions previstes en el Contracte Programa anterior (20172021) i segueixen un creixement tendencial del 3,1% anual
d’acord amb la recomanació del Departament d’Economia. Les
aportacions de l’ATM es calculen segons el marc pressupostari
acordat. I els ingressos s’obtenen considerant la recuperació al
2022 de la tendència estimada l’any 2019, i un creixement anual
del 3,1%.

Pel que fa a la digitalització, el
projecte Estació 4.0 (digitalitzar els
serveis de mobilitat); la transformació
digital en l’àmbit de muntanya amb
la implementació de ressorts digitals;
la digitalització interna d’activitats
i procediments per a millorar
l’eficiència operativa, la capacitat de
gestió i reacció i la qualitat del servei,
i el desenvolupament i testeig de
tecnologies sobre el 5G ferroviari (5G
RailLab) són les principals actuacions
on Ferrocarrils focalitzarà la seva
activitat a curt i mig termini.

Per tal de dur a terme les activitats de l’ens FGC, no es preveu nou
endeutament per als propers anys 2022-2026, de manera que
aquest disminuiria al llarg del període.

2022
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La PTP com a eina per a l’assoliment d’algunes
reivindicacions en polítiques de mobilitat i transport

Dr. Traffic:
Anècdotes sobre mobilitat sostenible

El misteri dels trens desapareguts......
TRAMVIES PER TOT CATALUNYA

HORARIS CADENCIATS A RODALIES

La PTP ha liderat l’impuls dels tramvies
per tot Catalunya. A Barcelona hem centrat
els esforços en reclamar una actuació ja en
marxa com és la connexió entre les dues
xarxes. Segurament l’actuació amb més
retorn del Pla Director d'Infraestructures.
Més enllà de Barcelona hem aconseguit
que la generalitat impulsi estudis
informatius pel TramCamp entre Cambrils
i Reus/Tarragona i també el Tram de la
Costa Brava i el del Bages.

Una reivindiació històrica per part de
la PTP s’ha materialitzat l’últim any: fer
uns horaris de Rodalies cadenciats. Més
europeus. Que facilitin l’ús del tren a
la persona usuària. Han arribat degut a
les obres de Castellbisbal a Martorell
però han vingut per quedar-se, segur.
Ara caldrà fer-hi ajustos: ajustar temps
i analitzar amb la capacitat de la xarxa
actual el punt òptim per fer-los complir.

EL CARRIL BUS A LA B23

DEFENSEM EL TRANSPORT PÚBLIC
DE QUALITAT AL BAIX LLOBREGAT

Una petita actuació que beneficiarà tot
el transport públic del Baix Llobregat.
Més de 20 anys de reivindicacions han
transcorregut de la mítica performance
que van fer activistes de l’entitat a la
pròpia calçada de l’autopista. El MITMA i
Territori han arribat a un acord de traspàs
de la via mitjançant la qual la Generalitat
n’assumirà la gestió executant actuacions
de millora, entre les quals en destaca la
construcció del carril bus-VAO.

En els darrers mesos hem impulsat amb
entitats del territori la defensa d’un
servei de bus metropolità de qualitat al
Baix Llobregat Sud. Hem convocat una
marxa que ha estat un èxit i el titular del
servei, l’Àrea Metropolitana ha entomat
l’assumpte gràcies a la pressió social i
prendrà mesures per a revertir la precària
situació dels autobusos.

PEATGE URBÀ

DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA R3

La zona de baixes emissions era un
primer pas, però cal seguir amb mesures
per reduir el trànsit i millorar la qualitat
de l’aire a les ciutat. Hem posat al
debat en la propera campanya electoral
municipal la introducció del peatge urbà
a Barcelona de la mà de mitja dotzena
d’entitats.

Semblava impossible, però les obres
del desdoblament entre Parets i la
Garriga ja han començat. Des de la
PTP i pqnoensfotineltren, el col·lectiu
d’usuaris de la línia, vam aconseguir el
juny del 2021 que s’aprovés una moció
al Consell d’Alcaldes d’Osona, que incloïa
no només el suport al desdoblament
sinó també la cura d’estacions i entorns,
i la creació d’una oficina tècnica de
seguiment. Ara, ens toca vetllar perquè
les afectacions de les obres siguin les
mínimes possibles.
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Si feu una consulta al web de rodalies per un trajecte al
matí entre Barcelona i, per exemple, Vila-seca obtindreu
aquesta resposta: un tren a les 8 i un a dos quarts de 10.

Però en canvi, si feu la mateixa consulta a un buscador
seriós, com ara el dels ferrocarrils alemanys, resulta
que apareix un altre tren a les 9:03!

Aquest misteriós fenomen de desaparició de trens es produeix en diferents moments del dia, a les línies R14, R15 i R16
i en tots dos sentits. Però des del Dr. Traffic estem en condicions per posar llum a la foscor: la pàgina web de rodalies no
inclou les circulacions que realitza Renfe per obligació de servei públic a les línies que van més enllà del territori català.
El que no podem explicar és el mecanisme mental pel qual algú pot decidir que aquests trens no interessen a l’usuari...

Però com hi vaig?!?! (Google Maps i Mou-te)
Enunciat del problema: són les 13:15 d’un dia laborable, estic a la Plaça Catalunya de Barcelona i vull anar a Sant Joan
de les Abadesses amb transport públic. Com ho haig de fer?
Resposta
segons Google
Maps:
No ho puc fer

Resposta segons Mou-te
(buscador de la Generalitat de Catalunya):
M’ofereix quatre alternatives, una de les
quals és anterior a l’hora de la consulta.
Totes requereixen un mínim de tres
transbordaments. La primera arribada
a Sant Joan és a les 17:34. Buf! Massa
complicat, no us sembla?

Ah! Si mai heu de fer aquest viatge, agafeu el tren de les 13:36 fins a Ripoll (arribada a les 15:35), i d’allà el bus de TEISA
de les 16:00 amb arribada a Sant Joan a les 16:15. Però sobretot, no ho xiveu als buscadors!

As a not Serious? (pàgina web de RENFE)

Renfe explica a la seva pàgina web el seu nou servei integral de mobilitat RaaS:
Con esta idea en mente, surge el Proyecto RaaS (Renfe-as-a-Service), que hace frente a la costumbre de utilizar decenas de aplicaciones, además de a la falta de integración del
sistema de movilidad actual. RaaS será la primera plataforma de Mobility as a Service en España que, ofreciendo una gran variedad de modos de transporte, conectará todo el
país de la forma más sostenible y accesible posible. Permitiendo adquirir, con una única aplicación, un billete puerta a puerta, que aglutine los distintos modos de transporte
disponibles, pagar y guardar los billetes. Además, RaaS te acompañará durante todo el trayecto. También dispondrá de múltiples canales de contacto a través del Centro de Ayuda
como chatbot, formulario, email, FAQs, entre otros, proporcionando una experiencia más cómoda, ágil y sin contratiempos para todos los usuarios.

Fantàstic, no? Llàstima que quan intentem des de la pàgina de Renfe fer
un viatge en el que simplement intervinguin dos trens de Renfe, d’estació
a estació i sense posar cap més operador per no fer-ho més difícil (per
exemple: un Reus - Girona), la pàgina web ja és incapaç de donar resposta:
Com per consultar des de la porta de casa al campanar de Sant Joan de
les Abadesses!
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Entrevista

“La integració tarifària va posar l’ATM al món”
CARME FÀBREGAS
Directora de l’àrea de Sistemes i Innovació de l’ATM

Fa 25 anys de la creació de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM). Com ho viviu?
Sembla que no pugui ser! Amb molta il·lusió i, els que hi
estem gairebé des dels inicis, tenim una sensació de feina
ben feta en molts aspectes. En matèria de transport públic
hi ha un abans i un després de la creació de l’ATM. Hem
creat moltes oportunitats de futur. Ara tenim la necessitat
de reforçar el concepte d’autoritat del transport i donar-li
l’encaix en el sector des del punt de vista de la coordinació,
del consens i de l’establiment d’estratègies.
Quina és la gran diferència de l’ATM respecte les altres
autoritats metropolitanes?
La principal diferència és que l’ATM no és titular dels
serveis, sinó que és un consorci lliure d’administracions
titulars dels serveis. És a dir, nosaltres som titulars del
tramvia per designació de la Generalitat, però la resta dels
operadors depenen de les administracions consorciades.
I això és una fortalesa?
A vegades pot semblar que no perquè es poden arribar a
alentir les decisions, però els consensos són molt forts.
La teva trajectòria professional ha estat gairebé sempre
vinculada a l’ATM. Repetiries l’aposta?
No només jo! L’ATM és una escola extraordinària quan
estimes el transport públic i la mobilitat sostenible amb
els seus reptes i oportunitats. L’ATM és una gran família.
La integració tarifària ha estat el gran èxit de l’ATM?
La integració tarifària va posar l’ATM al món. En un congrés
una persona va preguntar què era la integració tarifària. El
director general d’aleshores va treure una targeta i va dir:
“el boleto único”. Lo del “boleto único”, concepte al qual no
li cal més explicacions, ha estat el gran èxit de l’ATM.
Una funció de l’ATM és fixar el marc tarifari. El darrer canvi
va afavorir els títols de tarifa plana i penalitzar els de
menor utilització, generant molt soroll. Com es valora?
L’objectiu és buscar la manera d’afavorir el client del
transport, és a dir, el que utilitza el transport públic per al
seu dia a dia, no de forma captiva, sinó voluntària.
La disponibilitat de transport públic no és la mateixa a
Barcelona que a les corones exteriors. Superar aquesta
diferència és el gran proper repte?

És el gran repte. Barcelona està molt ben dotada, com
altres ciutats europees en les quals hi ha una àrea de
centralitat i uns entorns més suburbans. Però la gent ha
de poder escollir on viu. Per altra banda, potser hem de
reinterpretar en què consisteix el transport públic: que
és transport públic? El que és finançat per diners públics
o el que és servei destinat al públic? Quan una persona
necessita transport públic per moure’s en el seu dia a dia,
ha de tenir els serveis disponibles. I els serveis disponibles
passen per passar de gestionar infraestructures (com a
prioritat) a gestionar serveis. Aquest debat ja està tenint
lloc a Europa. Hem d’estar alerta i entendre com Europa
està confegint l’ecosistema de mobilitat sostenible com
una combinació de transport públic tradicional i serveis
de mobilitat sostenible que el complementen.
La T-mobilitat ha trigat més del que s’esperava... Incorporar
la T-usual és el començament del final?
El començament del final serà quan la gent la tingui
de forma natural a la seva butxaca. La T-mobilitat s’ha
de veure com una gran oportunitat de digitalització del
sistema perquè això vol dir un canvi cultural a la gent.
La T-mobilitat acabarà sent per a tota Catalunya i per a
tots els operadors? Ens atrevim a posar dates?
Sí, ha d’arribar a tot Catalunya en els pròxims dos anys.
El lema dels 25 anys és “Per un futur més sostenible”. Quin
paper té el transport públic en aquest futur?
El transport és clau. Som el futur del nostre passat, quan
algú va ser tan generós com per dir que la integració
tarifària tenia sentit i s’hi havia de lluitar. Ara recollim els
fruits i ens toca dissenyar el futur. Podem imaginar una
ciutat sense transport públic? Crec que no. Però estem
en una revolució dins del concepte de transport públic i
aquest s’està expandint dins d’un concepte més ampli de
serveis al públic. L’anonimització de l’usuari canviarà i tot
serà molt personalitzat.
Un clàssic d’aquestes entrevistes: quina és la línia de
transport públic de la teva vida?
La línia R1 de Rodalies. La
principal, no només l’única, que
quedi clar!

Contacta amb nosaltres:
transportpublic.org
93 244 49 70
@transportpublic
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