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Adrià Ramirez Papell
President de la PTP

Estem molt contents d’haver pogut 
complir previsions en aquest número 
i fer-vos arribar la revista de la PTP 
a temps perquè us la podeu llegir 
abans d’acabar l’any.

En aquesta ocasió, des de la publica-
ció de l’última revista hi ha hagut dos 
esdeveniments que han fet canviar el 
paisatge de la mobilitat sostenible a 
casa nostra.

Molt especialment, l’entrada en vigor 
de la rebaixa de preus als abona-
ments i la gratuïtat de Rodalies, que 
es prolongarà tot el 2023, ens han 
portat a una situació nova pel que 
fa a la tarifació. És una mesura molt 
útil per pal·liar les dificultats econò-
miques de moltes famílies, però som 
escèptics respecte a si permetrà cap-
tar més usuaris del vehicle privat i, 
en canvi, ens preocupa especialment 
com es finançarà a llarg termini. Per 
això, hi hem dedicat una junta oberta 
i l’edició de l’Escola de Transport Pú-

blic d’enguany; i, en aquest número, 
trobareu un article sobre experièn-
cies internacionals al respecte.

D’altra banda, des del passat 11 de 
desembre s’ha acabat la col·laboració 
internacional RENFE-SNCF, anunciat 
amb ofertes de bons preus pel trajec-
te Barcelona-París, però amb la con-
seqüent pèrdua dels trens d’alta velo-
citat que connectaven Barcelona amb 
Lió i Marsella. Des de la PTP, estem 
lluitant conjuntament amb la FNAUT 
-els nostres homòlegs catalans, occi-
tans i francesos del nord- per a recu-
perar-los ben aviat.

En aquest darrer trimestre, també 
hem treballat en les propostes i rei-
vindicacions dels socis en l’àmbit co-
marcal. Hem començat per la Regió 
Metropolitana més extensa. Al juliol 
vam donar suport als veïns i veïnes 
del Baix Llobregat sud en la seva llui-
ta per defensar un servei digne d’au-
tobús, el mes d’octubre vam fer una 

trobada de socis al Vallès debatent 
propostes pels pròxims anys i ara al 
desembre ens hem reunit amb els 
socis del Maresme amb la mateixa fi-
nalitat. En aquesta revista us en com-
partim les conclusions principals.

Finalment, trobareu també, tot i que 
ja quedi una mica lluny, una reflexió 
sobre la Setmana Europea de la Mo-
bilitat d’enguany, on per primer cop 
des de 2018, hem recuperat (i aug-
mentat!) presència i activitats arreu 
de Catalunya. Tot i que la PTP és 
especialment coneguda per la seva 
incidència en la vessant més tècnica 
i política, la Setmana Europea de la 
Mobilitat és una magnífica oportu-
nitat per difondre els avantatges del 
transport entre un públic més gene-
ral.

De cara al 2023, demanem al Tió i als 
Reis molt més transport públic a cada 
comarca de Catalunya, i que duri per 
molts anys!
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Aquest any la PTP hem assolit un rècord d’activitats 
durant la SEM, aconseguint presència arreu del 
territori català des de Tarragona fins a Osona. 
Enguany, hem apostat per traslladar les nostres 
exposicions, tallers i xerrades més enllà de l’oficina 
tècnica: els socis i sòcies han estat els protagonistes 
i els principals instigadors de moltes de les activitats 
dutes a terme durant la SEM.

A Rubí vam mostrar els avantatges de la mobilitat 
sostenible a través de la nostra campanya “El 
transport públic ens dona més”; a Cornellà de 
Llobregat vam demostrar l’eficiència energètica 
del ferrocarril enfront dels modes de transport per 
carretera; a Tarragona, Lleida, Barcelona, Osona, 
Vilafranca del Penedès i Badalona vam fer la nostra 
clàssica cursa de transports que busca demostrar no 
només qui és més ràpid, sinó també més eficient i 
menys costós. 
 
També a Badalona i a L’Hospitalet de Llobregat 
vam apostar per la celebració del dia sense cotxes 
a través d’activitats i exposicions centrades en la 
problemàtica del territori… fins i tot ens vam atrevir 
a plantar un autobús al mig d’una plaça a Molins de 
Rei per animar a la població a participar en un trivial 
sobre el transport del seu municipi. I segurament 
us preguntareu… per què necessitem tota aquesta 
activitat? 

Hem sentit tantes vegades frases com: “el que 
necessitem són més autobusos, no tallar carrers”, 
“com he de fer servir el transport públic si no tinc 
oferta?”. El més curiós en molts d’aquests casos és 
que, quan indaguem una mica, resulta que sí que hi 

ha suficients autobusos, sí que hi ha oferta… molts 
cops el que ens passa (a tots!) és que vivim en la 
“comunidad del botón”. 

Sortir al carrer amb activitats lúdico-
pedagògiques és necessari per a crear una 
escola i una consciència social amb una 
mentalitat més oberta

Poder parlar directament amb l’usuari afectat i ex-
plicar-li quines alternatives reals té, apropar-lo a 
experimentar els avantatges d’una mobilitat més 
sostenible. Sabíeu que el nostre taller “infantil” es-
tira del carro té tant d’èxit entre adults com entre 
infants? 

L’activitat “Estira del carro” consisteix simplement 
en estirar una vagoneta i un carro amb el mateix pes 
els dos i experimentar a través de la força que hem 
de fer quin dels dos suposa menys esforç, és a dir, 
quin és més eficient energèticament. Aquest taller 
tant “inofensiu” és clau per a demostrar una de les 
motivacions principals, per exemple, del perquè des 
de la PTP defensem la preferència de la unió dels 
tramvies en comptes de posar autobusos elèctrics 
per la Diagonal. Resulta molt més fàcil explicar-ho 
a través de l’experimentació que amb tecnicismes, 
al final… “una imatge val més que mil paraules”.

I parlant d’imatges… la nostra campanya “El 
transport públic ens dona més” és l’espai clau quan 
parlem de divulgació de la mobilitat sostenible. Un 
conjunt de 10 parelles d’il·lustracions que detallen 
els avantatges de la mobilitat sostenible vers el 

Apropem la part tècnica a la ciutadania de forma pedagògica

La Setmana Europea de la Mobilitat: 
un espai per a motivar el canvi modal

La Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) és una jornada que té lloc entre el 16 i el 22 de 
setembre per a motivar una mobilitat segura i sostenible. Es consolida any rere any com un 
espai on les administracions i entitats surten al carrer per a reclamar la recuperació de l’espai 
per al vianant, les bicicletes i el transport públic.

la part tècnica a la ciutadania. No es tracta de 
fer comprendre que el ferrocarril, en tenir menor 
fregament que el pneumàtic, és més eficient; no es 
tracta de posar xifres als valors de contaminació… 
es tracta d’experimentar i motivar un canvi modal. 
Així, la SEM s’ha convertit en un espai no només 
per a motivar als ajuntaments i administracions a 
prendre decisions i mesures de mobilitat sostenible, 
sinó també en un espai pedagògic de formació.

Des de la PTP lluitem perquè les nostres activitats 
no es quedin en un simple taller i s’oblidin al cap 
del temps, busquem que siguin un model a seguir 
i una motivació a un canvi d’hàbits. No veiem la 
SEM com un moment de lluïment de les entitats 
sostenibles, sinó que la SEM és un moment 
on motivar i demostrar que un canvi modal és 
possible si tots hi estem disposats. Des de la PTP 
continuarem treballant perquè aquest espai es 
mantingui present i el canvi modal no sigui només 
una promesa electoral sinó una realitat.

Carles Garcia
Tècnic de la PTP

vehicle privat. Aquesta campanya va de bracet 
d’un argumentari tècnic que, per descomptat, és 
important, ja que en forma la base. Tanmateix, l’èxit 
de la mateixa recau en la simplicitat i concreció dels 
seus missatges, que fa reflexionar sense necessitat 
d’entrar en tecnicismes.

Seguint amb les activitats de la PTP d’aquest any, 
ens toca parlar de les curses de transport, un dels 
clàssics de la nostra entitat. Les curses de transport 
no estan pensades només per determinar quin 
mitjà de transport és més ràpid, sinó per veure 
quines emissions i costos s’associen a cada mode 
de transport quan fem una mateixa ruta. El temps, 
en tant que element rellevant a l’hora d’escollir un 
trajecte o un altre, no és un element tan decisiu 
com el cost o, en alguns casos, la contribució del 
mitjà a la contaminació atmosfèrica.

Aquestes activitats, i moltes d’altres que ben segur 
anireu descobrint amb nosaltres, són el que apropa 
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La gratuïtat del transport públic (TP) 
és un tema emergent al debat públic 
i als mitjans de comunicació degut la 
posada en marxa d’aquesta iniciativa 
en resposta a l’actual emergència 
social i econòmica. En realitat, el debat 
sobre la completa subvenció del TP ha 
estat present en l’acadèmia des de fa 
uns anys, amb experts de diferents 
disciplines analitzant les motivacions 
i examinant els impactes d’aquesta 
política en expansió.

Per sistematitzar un ampli ventall 
de casuístiques, els investigadors 
distingeixen entre la política de 
gratuïtat parcial -amb l’exempció de 
la tarifa de transport amb limitació 
social (certs grups), temporal (una 
temporada) o espacial (un mitjà de 
transport o línies particulars)-; i 
la gratuïtat completa -abastant la 
immensa majoria d’usuaris (almenys 
els residents), la majoria de servei 
de la xarxa, durant com a mínim 12 
mesos-.

En els darrers 5 anys el nombre 
de casos de gratuïtat completa del 
TP en l’àmbit mundial ha pujat 
d’aproximadament 100 a més de 
250. A banda de països on funciona 
a tot el territori (Luxemburg, Malta), 
el programa ha estat implementat 
en nombrosos municipis europeus 
(principalment a Polònia, França, 
Suècia) i al continent americà (Brasil, 

Gratuïtat del transport públic
Un fracàs o expectatives equivocades?

Estats Units). A Espanya, en gaudeixen els habitants de ciutats, 
com Marbella o Torrevieja, mentre al territori rural de Castella i 
Lleó, el servei gratuït d’autobusos a demanda porta passatgers de 
localitats petites als municipis de capçalera de comarca.

LA GRATUÏTAT DEL TRANSPORT PÚBLIC COM A 
POLÍTICA SOCIAL

Els estudis acadèmics que han abordat les conseqüències de la 
gratuïtat del TP troben una sèrie d’arguments tant a favor com 
en contra.

Entre les veus crítiques prevalen els arguments entorn de 
la manca de rendibilitat econòmica i la poca eficàcia com a 

En qualsevol cas, es tracta d’una política 
que s’emmarca dins de la categoria de pull 
policies (incentius) i que serveix per premiar 
comportaments beneficiosos pel conjunt de 
la societat. Aquestes polítiques necessiten 
ser complementades amb polítiques push 
(desincentius) encaminades a dissuadir l’ús del 
vehicle privat.

GRATUÏT PER TU
I PER MI NO?

Els que s’oposen a la gratuïtat general del servei 
sovint prefereixen subsidiar només determinats 
col·lectius com ara joves o jubilats. Aquest sistema, 
però, no és un sistema especialment just. Hi ha 
persones grans o fills de famílies de renda alta 
amb poder adquisitiu molt més gran que d’un jove 
treballador. En comptes d’una tarifació social se’n 
necessitaria una de basada en la renda. Però aquí 
també és molt difícil posar els límits. Considerar 
la renda individual o familiar? La renda familiar 
seria més raonable si no visquéssim en una 
societat patriarcal amb biaixos de gènere tant en 
ingressos com en la distribució dels béns dins de 
la llar. No ens podem assegurar que una persona 
amb pocs o sense ingressos, però dins una família 
amb recursos, realment hi pugui accedir. 

En aquestes situacions de desfavoriment 
acostumen a trobar-se més sovint les dones. I 
són les dones qui constitueix la majoria dels 
usuaris del TP. A més, a causa de la desigualtat 
en repartició de les tasques de cura, són elles qui 
fa més desplaçaments acompanyant les persones 
dependents o per cuidar d’aquestes. Per què com 
a societat no hauríem de subvencionar els viatges 
de cura?

Sembla que la por més gran que tenim és donar 
dret a la gratuïtat a algú que a parer nostre no 
li correspon i no pensem que posant els filtres 
podem equivocar-nos al revés.

Monika Maciejewska
Investigadora postdoctoral a COSMOPOLIS, 

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

eina per a avançar en la descarbonització del 
repartiment modal. Les experiències prèvies 
d’aquesta política han demostrat no ser efectives 
a l’hora d’atraure conductors i usuaris del vehicle 
privat cap al TP. Malgrat que la introducció de 
programes de gratuïtat deriva sovint en un 
augment de passatgers. Aquest augment superflu 
dels usuaris és criticat per alguns que ho veuen 
com a desplaçaments addicionals “inútils” o que 
consideren la pèrdua de desplaçaments en modes 
de transport actius com un element negatiu. 
Aquestes veus crítiques però, sovint ignoren els 
beneficis socials que pot proporcionar menors 
temps de desplaçaments i condicions de transport 
més convenients a les necessitats dels usuaris. 

El TP gratuït pot fer aflorar un seguit de viatges 
que responen a necessitats de mobilitat de 
determinades persones que abans no es feien 
perquè no es podien satisfer. En segon lloc, i vist 
que el TP és sovint el mitjà de transport amb 
una pitjor valoració comparat amb altres modes, 
es pot deduir que les persones que canvien el 
transport actiu pel públic ho fan per conveniència. 
Quan la barrera de preu desapareix, el TP és més 
accessible i serveix més a les necessitats reals de 
la població.

Aquesta universalitat d’accés és un dels avantatges 
més destacats de la gratuïtat total. Els discursos 
polítics de les autoritats que decideixen optar per 
aquesta solució sovint giren entorn de l’eix social, 
esmentant la reivindicació del caràcter públic del 
servei, la millora en l’accessibilitat i un augment 
general en la qualitat de vida. 

Les evidències empíriques suggereixen que l’èxit 
de les polítiques de gratuïtat del TP es basa en part 
en dimensionar adequadament les expectatives. 
Així, el TP gratuït ha de ser enfocat des de la 
perspectiva social, focalitzant els seus beneficis 
en la inclusió i la millora de l’accessibilitat de la 
població. Per contra, cal evitar sobredimensionar 
les expectatives de caràcter ambiental que 
depenen d’un canvi modal.

Fot. Monika Maciejewska
Autobús gratuït a Lubin (Polònia)

1

 Kębłowski, W., 2020. Why (not) abolish fares? Exploring the global geography of fare-free public transport. 
Transportation 47, 2807–2835. https://doi.org/10.1007/s11116-019-09986-6

1.
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El mes de novembre, des de la PTP hem fet una reflexió sobre el finançament i la tarifació del transport públic: 
el dia 8 vam organitzar una junta oberta amb els socis i el dia 29 vam dedicar-hi l’“Escola de Transport Públic”.

Any Cost del sistema M€ M€ Recaptació tarifes % Recaptació tarifes M€ Aportació administració % Aportacions administracions M viatges
2003 757 439,82 58,1% 317,18 41,9% 837
2004 850 465,8 54,8% 384,2 45,2% 862
2005 961 507,41 52,8% 453,59 47,2% 869
2006 1088 546,18 50,2% 541,82 49,8% 911
2007 1156 576,84 49,9% 579,16 50,1% 935
2008 1185 585,39 49,4% 599,61 50,6% 912
2009 1335 611,43 45,8% 723,57 54,2% 914
2010 1388 638,48 46,0% 749,52 54,0% 922
2011 1387 681,02 49,1% 705,98 50,9% 936
2012 1374 707,61 51,5% 666,39 48,5% 900
2013 1410 723,33 51,3% 686,67 48,7% 900
2014 1429 755,94 52,9% 673,06 47,1% 916
2015 1430 769,34 53,8% 660,66 46,2% 939
2016 1506 789,14 52,4% 716,86 47,6% 955
2017 1538 801,3 52,1% 736,7 47,9% 986
2018 1632 832,32 51,0% 799,68 49,0% 1025
2019 1778 839,22 47,2% 938,78 52,8% 1057
2020 1690 405,6 24,0% 1.284,40 76,0% 565
2021 1706 508,39 29,8% 1.197,61 70,2% 72158,1% 54,8% 52,8% 50,2% 49,9% 49,4% 45,8% 46,0% 49,1% 51,5% 51,3% 52,9% 53,8% 52,4% 52,1% 51,0% 47,2%
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Tenim dues lleis que emmarquen el finançament del transport 
públic: la llei catalana (Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament 
del sistema de transport públic de Catalunya) i la llei estatal (Ley 
de Movilidad Sostenible). 

La primera va ser aprovada per unanimitat, però no s’ha arribat a 
desplegar. La llei preveu la generació de nous tributs impositius 
per tal d’incrementar les aportacions al transport públic i, per tant, 
la seva aplicació és una qüestió poc popular i que políticament 
no s’ha afrontat. La segona, que havia de dur al títol també “y de 
financiación del transporte público” (fet que ja diu molt sobre com 
es vol tractar aquest tema), està encara en tràmits i se’n preveu 
l’aprovació final a la primavera. Aquesta llei estableix la creació 
d’un fons de finançament estatal que substitueixi els mecanismes 
actuals de finançament: les subvencions nominatives als grans 
consorcis (Madrid, Barcelona, València i Canàries) i les subvencions 
per concurrència competitiva (resta de municipis). 

Entre d’altres, en destaquem:

Hi haurà subvencions a costos operatius i a la inversió, amb 
diferents mecanismes.

Les subvencions de l’estat no podran superar el 25% dels costos 
operatius (actualment 15%). Manca que s’estableixi també un 
mínim inferior d’aportació.

EL MARC LEGISLATIU DEL FINANÇAMENT DEL 
TRANSPORT PÚBLIC NO S’HA ARRIBAT A DESPLEGAR

I LA MESURA ACTUAL DE GRATUÏTAT I REBAIXES (I EL SEU MANTENIMENT A 2023)?

Marc actual i escenari futur de la tarifació

Finançament i fiscalitat 
del transport públic

Georgina Montesinos
Secretària de la PTP

Si donem un cop d’ull a les dades de 
finançament del sistema de transport 
públic de l’ATM Barcelona, com a exem-
ple, el cost del sistema augmenta més 
de pressa que el nombre de viatges, és 
a dir, cada cop costa més diners moure 
a una persona dins del nostre sistema 
de transport públic. Aquest cost es co-
breix entre les administracions i els 
usuaris (a través de les tarifes) gairebé 
en una relació de 50-50 com a tendèn-
cia general. Però durant la pandèmia 
de la COVID-19 les tarifes van perme-
tre cobrir un percentatge molt més 
baix del cost. L’augment del cost del 
sistema, la reducció de l’aportació de 
l’Administració General de l’Estat (AGE) 
amb els anys i la reducció de la recap-
tació poden crear un forat important 
en el sistema de finançament. Aquest 
escenari de forat financer es pot veure 
clarament agreujat per la gratuïtat i re-
baixes del transport públic.

1

Des de l’any 2012 les aportacions de l’estat van decaure 
al 19%, baixant fins a dia d’avui. La mitjana d’aporta-
cions de l’estat entre 2012 i 2021 ha estat del 15 %, 
aproximadament, prèviament havia estat del 30%.

1.

Actualment, quan parlem de tari-
fació social ens trobem amb el fet 
que hi ha molts agents implicats 
i que cadascun té els seus propis 
títols i descomptes. Ho veiem a la 
imatge següent: les edats per de-
finir infants i joves no concorden, 
les ATM no compten amb cap títol 
per a gent gran o discapacitat… 
Això implica que molts títols no 

ENTRE TOT AQUEST DALTABAIX: LA TARIFACIÓ SOCIAL HA ESTAT LA GRAN OBLIDADA

Col·lectius als 
quals la igualtat 
d’oportunitats 
en relació a 
tarifacions socials 
existents a 
Catalunya

Infància i adolescència

Joves

Gent gran

Persones amb discapacitat

Famílies nombroses /
monoparentals
(General / especial)

Persones situació atur

Persones situació risc 
pobresa i exclusió

El govern de l’estat va aprovar un 
fons per ajudar a pal·liar la crisi 
de preus agreujada per la guerra a 
Ucraïna, d’uns 13.000 M€ pel 2022, 
dels quals, segons l’AIReF (Autori-
dad Independiente de Responsa-
bilidad Fiscal), més de 5.000 M€ 
s’hauran invertit en la subvenció 
als combustibles. Aquesta mesura, 
fiscalment ruïnosa i regressiva en 
un moment d’emergència climà-
tica i de foment de la mobilitat 
sostenible, s’ha vist “compensada” 
a partir de les diferents pressions 
polítiques introduint la gratuïtat 
de RENFE i rebaixes en els títols 

de transport públic. Aquest últim 
trimestre del 2022, s’hauran des-
tinat uns 200 M€ a la gratuïtat de 
RENFE que, conjuntament amb les 
mesures de rebaixa de la resta de 
modes de transport i títols inte-
grats, sumaran un total de 372,7 
M€ de despesa per a les subven-
cions de l’estat a l’operació del 
transport públic.

De cara a 2023, els Pressupostos 
Generals de l’Estat ja contemplen 
mantenir la mesura de gratuïtat 
de RENFE que va ser anunciada 
el passat mes d’octubre. Encara 

no sabem, però, què faran la res-
ta d’administracions amb la re-
baixa del 50% (30% en els casos 
de títols no recurrents). Des de la 
PTP advertim que, a falta de re-
soldre els dubtes que planteja la 
llei encara per aprovar, aquestes 
rebaixes es plantegen sense cap 
estudi de sostenibilitat financera 
que ho acompanyi. A més, el man-
teniment d’aquestes mesures (gra-
tuïtat per RENFE, descompte pels 
altres modes), també implica man-
tenir els greuges territorials entre 
municipis que tenen tren i els que 
no en tenen.

Com a mínim, el 25% seran contribucions tarifàries dels usuaris. Actualment, ens trobem entre un 45 i un 
50%; per tant, dona un marge ample de recorregut.

No s’expliciten quins seran els mecanismes impositius per a finançar el fons.

La llei indica, per una banda, la necessitat d’un canvi per a atendre a principis d’igualtat, estabilitat, certitud 
i proporcionalitat; però, per altra banda, no vol crear una ruptura de les percepcions actuals en ordre de 
magnitud. Es pot atendre adequadament els principis citats sense aquest canvi en l’ordre de magnitud?

siguin integrats o ho siguin molt 
parcialment, sense un criteri comú 
de definició o sense ni tan sols 
existir. 

És evident, doncs, que la tarifació 
social és una de les grans assigna-
tures pendents del sistema tarifari 
del nostre país: ens cal apostar-hi 
fort i fer-ho amb un sistema cohe-

rent, harmonitzat i equitatiu. 

Des de la PTP, creiem que cal tro-
bar la fórmula per tal que el preu 
no sigui una barrera per a l’accés 
al transport públic, i que alhora se 
n’asseguri un sistema de finança-
ment que garanteixi que, en els 
propers anys, seguirem tenint més 
i millor transport públic.
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La Mobilitat sostenible 
en el Maresme d’ara  
Oportunitats pel Transport Públic Eduard Truco i Pérez 

Delegat de la PTP a la comarca del Maresme

El Maresme és una comarca amb una població de 458.626 habitants, amb un increment d’un 11% en els 
últims 7 anys i un repartiment modal amb un clar biaix cap al vehicle privat. Per això, des de la PTP, apostem 
per a fer un canvi de paradigma durant els pròxims anys i aconseguir que el transport públic passi de ser un 
mode minoritari a l’eix de la mobilitat sostenible.

La Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
(DGIM), en el desenvolupament d’una de les 
actuacions previstes en el “Pacte per la mobilitat 
sostenible del Maresme 2020-2025”, ha impulsat 
8 projectes en el corredor viari del Maresme amb 
l’objectiu de millorar la connectivitat de la C-32 
(8 nous accessos), pacificar l’N-II i crear una via 
pedalable contínua al llarg de tot el Maresme. La 
inversió prevista és de 118 M€: la millora de la 
connectivitat de la C-32 és de 61 M€, mentre que els 
destinats a la pacificació i creació d’una via ciclista a 
l’N-II són 57 M€.

En el document presentat del projecte “Pacificació 
i transformació de l’N-II al Baix Maresme” hi ha 
propostes transformadores respecte a la situació 
actual: un carril de circulació per sentit, eix pedalable 
segregat continu i accessible i un calendari exigent: 
les obres han de començar el 2024.

Tanmateix, en el document no es parla en cap 
moment de transport públic ni d’intermodalitat. El 
nou passeig de l’N-II hauria de ser l’eix troncal de la 
mobilitat sostenible a la comarca, sostenint el pas 
de línies de bus urbanes i interurbanes coordinades 
amb l’R1, amb marquesines assequibles i informació 
en temps real. El projecte hauria de comptar amb 
punts intermodals davant de les estacions de 
Rodalies amb plataformes úniques pels vianants i 
aparcament segurs per bicicletes.

És necessari que la DGIM faci una proposta de mo-
bilitat global per a tots els pobles del baix Maresme 
tenint en compte les necessitats dels nuclis urbans, 
polígons industrials i zona agrícola. Per exemple: 
com es connectarà el Mercat de la Flor de Vilassar 
de Mar amb la C-32? Per on passarà el transport de 
mercaderies? No cal fer nous accessos a la C32 que 
tindran un impacte en la urbanització. 

El Pla de Rodalies que s’està executant és un 
primer pas imprescindible: tenim el projecte de 
l’allargament d’andanes de l’estació d’Arc de Triomf 
i la protecció d’alguns trams de la línia a tocar del 
litoral, com a exemples d’algunes de les actuacions 
prioritàries.

Tanmateix, hi ha fronts oberts que depenen 
d’acords polítics, com ara l’assignació dels nous 
trens comprats per RENFE a la xarxa de Rodalies 
de Catalunya o el traspàs complet de Rodalies 
a la Generalitat. Aquestes incerteses aconsellen 
concretar les reivindicacions i que les solucions que 
es proposen siguin de curt abast i no requereixin 
grans inversions. Al Maresme tenim una prioritat: 
aconseguir que l’explotació de l’R1 compleixi amb 
els horaris publicats. 

Cal trobar els mecanismes perquè la xarxa de 
Rodalies que tenim ara, i l’R1 en particular, 
funcioni bé i per això la puntualitat del servei és 
imprescindible. Tot i l’obligació de la Generalitat i 
Renfe d’informar regularment, desconeixem si està 

sistematitzat l’anàlisi de les incidències/avaries 
que es produeixen en la prestació del servei 
diari (causa i pla de resolució). Des del territori, 
voldríem que la DGIM  organitzi un departament 
de seguiment i compliment de l’oferta publicada, 
del desenvolupament dels Plans de Rodalies i els 
seus projectes derivats. Entenem que és un objectiu 
abordable i a la vegada imprescindible per revertir 
la dinàmica d’incompliment dels horaris publicats.

La millor manera de recuperar la 
confiança en la xarxa de Rodalies és 
explicar el que passa i el perquè, publicant 
els horaris que es poden complir i no 
enganyar a la ciutadania.

Estem davant d’oportunitats que hem d’aprofitar i ser 
persistents per aconseguir que les transformacions 
a l’N-II i el requisit d’increment de qualitat del servei 
de l’R1, permetin en els pròxims anys una mobilitat 
sostenible a la comarca basada en el transport 
públic.

El que cal és completar els accessos 
existents i la creació de vials de servei 
en els accessos propers i sempre en el 
marc d’una oferta conjunta dels diferents 
modes de mobilitat.

Paral·lelament, l’ATM i la DGTM (Direcció General 
de Transports i Mobilitat) haurien de coordinar-se 
per planificar els serveis de transport públic urbans, 
els autobusos interurbans i Rodalies. Actualment, a 
la comarca hi ha unes 60 línies d’autobús interurbà 
que compleixen (amb unes qualitats molt desiguals) 
les funcions de vertebració i comunicació interna 
de la comarca, aportació a estacions de ferrocarril i 
connexió amb Barcelona, la UAB i altres comarques. 
Cal redactar un projecte que proposi una nova de 
xarxa de bus interurbà a la comarca del Maresme, 
amb la seva corresponent partida pressupostària 
per la seva implantació.

A la comarca del Maresme tenim l’oportunitat 
d’aconseguir una transformació de la mobilitat 
basada en el cotxe privat a una mobilitat basada en 

l’ús de la xarxa de transport públic i la mobilitat 
activa, amb trajectes competitius i sostenibles. Cal 
que el ciutadà sigui partícip de tot el procés d’aquesta 
transformació i que no sigui només responsabilitat 
exclusiva del Departament i els Ajuntaments.

L’R1, UNA LÍNIA FERROVIÀRIA QUE HA DE SER UNA 
ALTERNATIVA DE MOBILITAT SOSTENIBLE A LA COMARCA
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El passat 29 d’octubre els socis de la PTP del Vallès Occidental i l’Oriental vàrem 
trobar-nos per repassar i estudiar noves propostes de mobilitat. En aquest escrit 
faré un repàs d’algunes propostes que hi vàrem tractar.

El passat 29 d’octubre els socis de la PTP del 
Vallès Occidental i l’Oriental vàrem trobar-nos per 
repassar i estudiar noves propostes de mobilitat. En 
aquest escrit faré un repàs d’algunes propostes que 
hi vàrem tractar.

Però abans d’entrar en qüestió, posem-nos en 
context: el Vallès és una bioregió gran, amb 
1.300 km i 1,3 milions d’habitants. Un territori 
metropolità i industrial, amb algunes de les ciutats 
més contaminades d’Europa. Al Vallès, la mobilitat 
hi juga un paper central. 

Així com a la resta del país, el Vallès es veu 
greument afectat pel centralisme de la inversió 

TransVallès és el document on recollim les propostes 
de mobilitat d’ambdues comarques. Redactat per 
la PTP i l’Associació Via Vallès el 2019, agrupa les 
principals propostes de mobilitat del Vallès amb 
catorze pàgines plenes d’idees i projectes, entre les 
quals destaquen:

Establir mecanismes supramunicipals de presa 
de decisions, planificació i gestió de la mobilitat 
que tinguin com a marc de referència tot el 
Vallès.

Crear un mapa unificat de la principal xarxa de 
transport públic del Vallès.

Canviar la política tarifària perquè no penalitzi 
els desplaçaments dins del Vallès.

Potenciar la línia de Rodalies R8, construint els 
intercanviadors amb les línies amb què es creua 
(S1, S2, R4 i R3), augmentant la freqüència a un 
tren cada 30 minuts i creant la línia regional 
R80 Reus-Girona pel Vallès, com a alternativa 
de transport públic a l’AP-7.

Connectar el Vallès i el Baix Llobregat allargant 
la línia R7 que actualment acaba a Cerdanyola 
fins a Molins de Rei, el Papiol i finalment 
L’Hospitalet de Llobregat.

Millorar els temps de viatge de l’R4 construint 
el túnel de Montcada.

Redissenyar les línies d’autobusos per a tenir 
una xarxa interurbana ràpida i atractiva.

Crear una xarxa de línies d’autobusos interurbans 
ràpida (amb prioritat, carrils bus, etc.) i freqüent 
(cada 5-30 minuts depenent de la línia).

PTP Vallès, molt a fer!
Un repàs als projectes de la PTP al Vallès

Arnau Vilà Ujaldón
Soci i activista de la PTP, geògraf

pública: segons les dades del PEMV (Pla Específic 
de Mobilitat del Vallès) el 43 % dels vallesans que 
es desplacen a Barcelona ho fan en transport públic, 
mentrestant, els desplaçaments interns al Vallès en 
TP només són el 13 %. Un índex extremadament 
baix vinculat a la manca d’oferta de TP.

A banda, paguem els plats trencats suportant un 
sistema tarifari que talla les dues comarques amb 
una divisió de corones concèntriques i arbitràries. 

Caldrà treballar de valent perquè la futura 
T-mobilitat no perpetuï els privilegis i greuges del 
sistema actual, i perquè les inversions es dirigeixin 
allà on no hi ha oferta de transport públic. 

2

TRANSVALLÈS:
EL NOSTRE LLIBRE SAGRAT

Totes les propostes estan encara per desenvolupar. 
Malgrat això, no hi ha millor agent social que una 
PTP persistent i insistent. Des del Vallès, volem 
formar un grup de socis cohesionat i coordinat per 
tal de mantenir vius els projectes i ser la mosca al 
nas de l’administració. Us convidem des d’aquí a 
unir-vos al grup!

UN TREN-TRAM A
LA RIERA DE CALDES

Un dels projectes que els socis vallesans de la PTP 
ens portem entre mans és la proposta d’un nou Tren-
Tram entre Caldes de Montbui i La Llagosta. En la 
passada trobada de socis a Santa Perpètua, vàrem 
poder recórrer alguns dels llocs per on circularia i 
faria parada aquest projecte.

Una mica de context. Entre Sabadell i Granollers 
habiten més de 100.000 persones en municipis 
sense estació de tren, amb una oferta de transport 
públic per carretera precària i quasi impracticable 
en desplaçaments intracomarcals. Autobusos 
que no arriben, retards, parades sense informació, 
transbords en llocs insegurs i insalubres…

L’eix de la Riera de Caldes és un important eix 
de mobilitat servit per diferents línies d’autobús 
amb una demanda elevada. Amb 14 kilòmetres de 
recorregut serviríem a 74.000 habitants, xifra que 
augmentaria per l’elevada concentració de llocs de 
treball en els polígons industrials per on discorre 
el traçat.

Facilitaríem la intermodalitat, connectant amb 
les línies de Rodalies, amb parada a les estacions 
de Santa Perpètua-Riera de Caldes (R8), Santa 
Perpètua de Mogoda (R3) i La Llagosta (R2 i 
R2N). Un transbord amb molt potencial, fins ara 
sense aprofitar a causa del mal disseny de les 
línies d’autobús actuals. Els ciutadans de la Riera 
de Caldes quedaran connectats amb comoditat i 
agilitat entre ells, i amb les poblacions servides per 
l’R3, l’R8, l’R2 i l’R2N.

Pel que fa a l’aspecte ambiental, el resultat 
és extremadament positiu. El Tren-Tram 
descarbonitzaria la mobilitat de la Riera de Caldes 
alimentant-se amb energia verda. Estalviaria tones 
de CO2 i d’altres partícules en una de les àrees més 
contaminades del país. A més, la mobilitat sobre 
carrils és molt més eficient que la rodada.

Esperem que la proposta reculli una forta adhesió 
popular i que els ajuntaments hi donin suport. La 
feina tot just comença!

Primera versió del recorregut
del projecte de Tren-tram
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TUSGSAL, l’empresa més gran i capdavantera del 
grup DIREXIS, és l’operador d’autobús de la xarxa 
diürna de transport públic del Barcelonès Nord i 
nocturna de Barcelona, des de fa més de 30 anys. 

Amb una plantilla de més de 900 persones ha 
d’implementar de manera obligatòria un Pla de 
Desplaçament d’Empresa (PDE) que ja va elaborar 
l’any 2008 i ha anat actualitzant el 2015 i al llarg 
del 2022.

LA SEGONA ACTUALITZACIÓ DEL PDE 
APOSTA PELS MODES ELÈCTRICS PER A 
MILLORAR LA MOBILITAT LABORAL

El Pla Desplaçament d’Empresa 
(PDE) de Tusgsal impulsa la 
mobilitat activa i elèctrica

El PDE, com a conjunt d’actuacions que pretenen 
optimitzar la mobilitat dels treballadors afavorint 
l’ús de modes de transport alternatius al vehicle 
privat, s’emmarca dins la Política de Responsabilitat 
Social que TUSGSAL està implementant des de fa 
anys. 

Aquesta es basa en la integració de la gestió 
econòmica, ètica, social i ambiental dins de 
l’organització: l’aposta per la responsabilitat social 
i la sostenibilitat es reflecteix explícitament a 
través de compromisos com l’adhesió al Pacte 
mundial de les Nacions Unides i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS); i en la 
preocupació de l’empresa per reduir l’accidentalitat 
laboral.

El PDE s’elabora a partir d’una diagnosi i 
caracterització dels desplaçaments laborals, 
recolzant-se en una enquesta de caràcter voluntari 
als treballadors. Per l’actualització del 2022, la 
participació va ser del 61%, garantint així la 
representativitat dels resultats.

EL PDE, INSTRUMENT AL SERVEI DE LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE

Tres centres de treball ubicats a Badalona i 
heterogeneïtat dels horaris d’entrada/sortida 
de la plantilla.

El 80 % de la plantilla viu en el Barcelonès 
Nord, en les zones properes als centres de 
treball.

L’accessibilitat als centres de treball en 
transport públic i en cotxe és bona, mentre 
que a peu i en bicicleta és millorable (falta de 
continuïtat i de connectivitat, entre d’altres). 

Un 51 % de la plantilla utilitza un mode de 
transport motoritzat (cotxe o motocicleta) 
per anar o tornar de la feina.

El cotxe és el principal mode de transport a 
tots els centres de treball (representa el 41 
% dels desplaçaments domicili-feina), per 
rapidesa i comoditat. La facilitat per aparcar, 
així com el fet que els conductors inicien o 
finalitzen el seu servei en franges horàries 
amb poca cobertura de transport públic, pot 
explicar parcialment aquest resultat.

No obstant, cal destacar que l’ús del cotxe 
s’ha reduït en 8 punts respecte del 2015, fruit 
de les mesures de l’anterior PDE. 

La proporció de modes més sostenibles 
(bicicleta i patinet) s’ha incrementat entre 
el 2015 i el 2022, passant del 0,2 % al 5,1 
% dels desplaçaments. Aquesta tendència 
podria ser parcialment atribuïble a la 
situació pandèmica, combinada amb l’auge 
de les bicicletes i patinets elèctrics que fan 
el recorregut més amè, ja que no hi va haver 
millores substancials en la xarxa ciclista als 
centres de treball.

PRINCIPALS CONCLUSIONS 
DE LA DIAGNOSI

L’anar a peu representa un 9 % dels desplaçaments 
domicili-feina. S’ha reduït  en 3 punts entre 
el 2015 i el 2022, probablement a causa del 
canvi d’ubicació de la cotxera secundària, més 
allunyada de les zones residencials.

Actualment, l’ús compartit del cotxe és feble 
(9 %), però un 71 % dels enquestats estaria a favor 
si hi hagués coincidència d’horaris i proximitat 
del domicili.

Un 30 % dels entrevistats estaria disposat a 
passar-se a la bicicleta o el patinet si l’empresa 
facilités l’accés a aquests mitjans.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

TUSGSAL ha elaborat 14 propostes d’actuacions classificades en tres línies estratègiques per incentivar 
els modes més sostenibles i racionalitzar l’ús del vehicle privat. L’objectiu és reduir costos de transport i 
d’emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle.

Foment de la mobilitat activa i elèctrica, 
a través de les actuacions següents:

Adequar un espai per a bicicletes a la cotxera 
de les Guixeres.

Posar a disposició de la plantilla una flota de 
bicicletes elèctriques per als desplaçaments 
in itinere.

Adquirir una flota de vehicles elèctrics (ciclo-
motors o motocicletes) pels desplaçaments in 
missio.

Proposar descomptes als treballadors/res per 
a l’adquisició de patinets elèctrics.

Equipar els autobusos de TUSGSAL d’un espai 
tancat per guardar les bicicletes plegables/
patinets elèctrics dels conductors. 

Rehabilitar els guals dels passos de vianants i 
voreres a la cruïlla de la ctra. de Can Ruti amb 
l’av. de Conflent.

Millorar la xarxa de vianants als centres de 
treball, basant-se en els defectes que es van 
detectar en la diagnosi del PDE.

Prolongar els carrils bicicleta existents fins a 
les cotxeres de Can Ruti i Guixeres.

Promoure la compra/renting de vehicles ECO 
(híbrids, híbrids endollables i elèctrics).

Crear punts de recàrrega per a vehicles elèc-
trics dins de les instal·lacions de TUSGSAL.

Crear places d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda (PMR) a les dues cotxeres.

Increment de l’ús eficient 
del vehicle privat:

Gestió de mobilitat:

Difondre una campanya de conscienciació so-
bre els avantatges dels modes de transport 
més sostenibles.

Crear, dins de l’App dels treballadors/es de 
TUSGSAL, una plataforma per facilitar l’ús del 
cotxe compartit.

Crear unes places d’aparcament reservades al 
personal que es desplaci en cotxe compartit.

Per fer el seguiment del PDE, TUSGSAL disposa d’una 
comissió de treball en què col·laboren els diferents 
departaments de l’empresa. Es preveu implementar 
aquestes mesures a curt i mitjà termini.
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L’enfonsament del servei 
d’autobusos al Baix Llobregat 
Sud: lliçons que cal aprendre
Què ha passat perquè un servei exitós s’enfonsi 
ràpidament en dos anys?

Lluís Carrasco Martínez
Delegat Territorial de la 

PTP al Baix Llobregat

Les informacions publicades per part de l’empresa 
i de l’AMB, sobre que es resoldrien aviat els 
problemes i que aviat arribarien els nous autobusos, 
resultaven poc creïbles davant de la realitat 
quotidiana. Els usuaris, cansats d’enviar queixes 
que són desateses sistemàticament, demanen a 
les entitats ciutadanes fer alguna mobilització per 
exigir a les administracions, i en especial a l’AMB, 
uns autobusos dignes pel Baix Llobregat Sud i un 
servei correcte i amb accessibilitat garantida.

Davant d’aquests fets, la PTP, Barcelona Camina, 
La FAVV del Baix Llobregat, ECOM, CCOO, UGT, 
CGT i altres entitats, decideixen crear una 
plataforma ciutadana per exigir a l’administració 
solucions concretes i, sobretot, perquè es prioritzi 

PER QUÈ S’HA PRODUÏT UNA MOBILITZACIÓ CIUTADANA?

al Baix Llobregat Sud en la renovació de flotes 
metropolitanes ja previstes, davant d’altres 
concessions que tenen els autobusos en millors 
condicions. 

A més de fer constants comunicats i un seguiment 
acurat dels problemes que anaven succeint, la 
plataforma va convocar una marxa a peu de 2 
km des de l’estació de Gavà fins a l’Ajuntament 
de Viladecans. Una marxa encapçalada amb una 
pancarta que exigia “Autobusos nous i dignes ja!” 
i que va comptar amb la participació de més de 
400 persones que portaven un paraigua per fer 
evident que la falta d’aixopluc de l’AMB, que estava 
incomplint les seves obligacions, enviant un avís a 
les administracions implicades.

Davant d’això i les innumerables queixes d’usuaris, 
d’entitats i dels mateixos ajuntaments, l’AMB 
aplica sancions a AVANZA per incompliments 
contractuals. Es cerca una solució provisional 
d’urgència, aportant autobusos vells, però en 
millors condicions: es destinen vehicles retirats 

Any 2018, està finalitzant la concessió a l’empresa 
MOHN i AMB prepara els plecs de condicions. Es 
convoca la licitació de la concessió dels serveis 
d’autobús del Baix Llobregat Sud, ambicionada per 
importants empreses del sector que lluiten entre si 
fins a impugnar els plecs i la licitació davant dels 
tribunals. Es paralitza la posada en funcionament de 
la nova concessió, perllongant l’obligació contractual 
de MOHN de continuar la prestació del servei fins 
que els tribunals dictin sentència definitiva.

Donat que la renovació de la flota d’aquest servei 
estava lligada, segons els plecs, a la contractació 
externa, AMB no fa la renovació programada dels 
vehicles antics i amplia el servei amb els mateixos 
autobusos, perllongant la seva vida útil, creant uns 
nous serveis exprés on destina els autobusos més 
nous. La flota envellida i no renovada, continua 
deteriorant-se i l’empresa perdedora del concurs de 
la concessió no compleix els deures de manteniment 
i contractuals, agreujant-se durant la COVID (i sense 
sancions ni indemnitzacions fins a 2022).
El desembre de 2021, amb una resolució i 
sentències judicials que compliquen la valoració 
dels plecs tècnics prioritzant excessivament la 
part econòmica, la concessió passa a l’empresa 
AVANZA. S’afegeix la condició de cerca d’autobusos 
de segona mà de substitució per l’envelliment de 
la flota, perquè l’adquisició dels nous autobusos va 
vinculada a l’entrada en vigor del nou contracte (i 
períodes d’entrega d’un any).

El servei s’inicia en instal·lacions provisionals de 
cotxeres i tallers en dolentíssimes condicions que 
incompleixen les mínimes normes de riscos laborals. 
Si hi sumem la subrogació de tota la plantilla a 
una nova empresa, la insuficiència de personal, la 
manca de recanvis i l’estat dels autobusos amb 

constants avaries i malestar dels usuaris, provocant 
que el clima laboral s’enrareixi encara més i que 
hi hagi dies on es queden en cotxeres més de 70 
autobusos i els conductors a les portes sense poder 
treballar. L’eliminació d’expedicions era un constant, 
amb especial afectació al col·lectiu de persones 
amb discapacitat que s’han vist marginats del 
transport públic en tot aquest període per la manca 
de funcionament de les rampes.

Dels 40 autobusos de reforç que 
aportava la nova empresa tan sols 
funcionaven 20, tant o més vells que 
els que hi havia en el servei i, per tant, 
patien també avaries constants.

de la flota de TMB i d’alguna altra concessió. 
Aquesta mesura força la millora del manteniment 
dels vehicles per part d’AVANZA i s’aprofita el mes 
d’agost per fer reparacions, malgrat que el mal 
funcionament i avaries en aquest període no van 
desaparèixer.
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En algunes línies de regionals, RENFE exigeix reserva 
prèvia. Una rigidesa poc compatible amb les necessitats 
de l’usuari, que sovint no sap l’hora de tornada. Els nous 
abonaments per viatgers recurrents permeten una solució 
imaginativa: reservar sense cost per a cada tren que surt, i 
fer servir només la reserva que més ens convingui. Un únic 
inconvenient: les places s’esgoten, i els trens sense places 
lliures van... com a la foto…

Els de la PTP sovint fem allò de recomptar autobusos, 
perquè l’accés a les dades reals d’explotació és sempre 
complicat. Amb motiu dels problemes a les línies 
del Baix Llobregat, un simpàtic personatge d’una 
distingida i acreditada casa ha tingut la mateixa idea. 
S’accepten més col·laboradors!

A Europa no hi ha fronteres, excepte si parlem de trens. Ara 
s’exigeix als maquinistes de RENFE que van fins a Cerbère 
el nivell B1 de l’idioma francès, i als maquinistes de SNCF 
que van fins a Portbou el mateix nivell de castellà. Això ha 
fet que algunes circulacions no hagin pogut arribar a destí, 
i s’han organitzat transports alternatius per carretera per 
un trajecte ferroviari d’1 km. escàs. Els companys de l’Asso-
ciació d’usuaris de la línia Perpinyà – Portbou han proposat 
substituir el problemàtic servei ferroviari per un transbor-
dament  amb ases entre les dues estacions. 
Problema idiomàtic superat!

Aquest tren va ple!

Ens ha sortit un competidor!

Servei transfronterer

Dr. Traffic:
Anècdotes sobre mobilitat sostenible

Exigim a l’AMB que compleixi 
amb el calendari i programació 
de renovació de flota que ens 
ha informat i que garanteixi 
un servei d’autobusos digne i 
plenament operatiu.

LES LLIÇONS 
QUE ELS 
FETS ENS HA 
APORTAT:

Desvincular de les contractacions l’adquisició de vehicles, la renovació de flotes públiques 
i els espais per a les instal·lacions, millor amb adquisicions públiques directes.

Millorar els plecs de condicions dels concursos de concessió de serveis, per a evitar 
situacions intolerables del servei.

Aplicar amb més rigor el control del funcionament dels serveis concessionats i la tramitació 
d’expedients sancionadors als concessionaris millorant els serveis d’Inspecció i seguiment 
de contractes de l’AMB.

Atendre als usuaris: crear una Comissió del Transport Públic en el Consell Metropolità de 
Mobilitat per canalitzar demandes i solucions.

Crear la figura del “Defensor dels usuaris del transport públic Metropolità” perquè canalitzi 
les queixes i esperoni a les administracions i empreses per complir les seves obligacions.

La mobilització ciutadana, ben organitzada i unitària, és important com a eina de 
canalització del malestar ciutadà i defensa i exigència dels seus drets

Des del mes de setembre, els reforços d’autobusos 
aportats des de TMB i la millora de manteniment, ha 
fet evident una millora de la situació i una gradual 
recuperació del servei, malgrat que continuen 
havent-hi avaries (per l’antiguitat de la flota) que 
afecten el servei i els horaris.

La plataforma vam tenir aquest octubre una 
entrevista amb la direcció tècnica de l’AMB on ens 
van informar de les mesures preses i van reconèixer 
que fins que no s’arribi a un bon nombre d’autobusos 
nous, el servei no es normalitzarà. Van indicar que 
havien recollit la reivindicació dels usuaris i han 

COM S’ESTÀ RESOLENT? QUINES SÓN LES PREVISIONS DE RESOLUCIÓ?

prioritzat al Baix Llobregat Sud en la renovació de 
flotes. Entre desembre de 2022 i gener de 2023, 
dels 180 autobusos que seran entregats a l’AMB 
per renovar flotes, 120 serien destinats al Baix 
Llobregat Sud, uns 80 a la flota d’AVANZA i uns 40 a 
la flota de Monbus Julià, que també està patint un 
problema similar.

Segons l’AMB, durant 2023 està previst que es 
renovin 153 autobusos de la flota corresponent a la 
concessió d’AVANZA, i es programarà correctament 
la renovació futura de la flota per garantir el servei 
al 100%

Esperem que les lliçons que ens ha aportat el conflicte dels autobusos del Baix Llobregat 
Sud siguin tingudes en compte per part de l’administració i que articuli totes les mesures 
necessàries per evitar que en qualsevol servei metropolità d’autobusos puguin produir-se 
situacions similars.
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HUMBERTO LÓPEZ VILALTA
Director General de TRAM

L’any 2004 es reintrodueix el tramvia a Barcelona. 
Com valora aquest període?
Aquests 18 anys d’operació han estat un èxit. Ho posa 
de manifest l’enquesta de mobilitat de l’ATM, on els 
usuaris atribueixin al tramvia la condició de millor mitjà 
de transport públic, per darrere només dels mitjans de 
transport personals (patinets, bicicleta...), i sovint per 
davant del vehicle privat.

Ha passat massa temps des de la darrera ampliació de 
la xarxa tramviària? Com s’explica aquesta excel·lent 
valoració del medi i a la vegada la persistència de 
l’oposició a l’ampliació de la xarxa de tramvia?
Cal tenir en compte que els tramvies són projectes de 
ciutat, no només projectes de mobilitat. Per ampliar la 
xarxa s’han de donar moltes circumstàncies: d’oportunitat, 
de necessitat i  també de voluntat política per fer-ho. És 
un conjunt que està fora del nostre abast. Ara, finalment 
s’ha fet un pas, i aquesta ampliació podem confiar que la 
veurem.

Com veu el projecte de tramvia per la Diagonal?
Si considerem el tramvia com un element de millora de la 
mobilitat, té sentit en el moment que es doni la connexió 
de les dues xarxes. Per tant, celebrem la fase 1 i estem 
expectants pel que fa a la fase 2.

TRAM com a grup d’empreses: fortalesa o debilitat? 
Anomalia o model a seguir?
TRAM és un cas d’èxit internacional en models de 
participació publicoprivada per tres factors. D’entrada, 
perquè va ser formulat adequadament i cada part 
assumeix el risc que millor pot administrar. En segon lloc, 
perquè ha estat ben executat, i aquí entren els socis de 
TRAM, companyies que ja eren de les millors en els seus 
respectius àmbits i que han anat a molt més en aquest 
període.

TRAM és també l’únic operador que depèn directa-
ment de l’ATM. Ha tingut això alguna conseqüència 
pràctica?
Sí, l’ha tingut, i aquest és el tercer factor d’èxit: l’ATM. Sovint 
les administracions creuen que una vegada adjudicat el 
contracte se’n poden desentendre. En un contracte d’aquest 
tipus, ha d’haver-hi una tutela efectiva d’una administració 
que estigui al cas i, en aquest cas, l’ATM estima el nostre 
tramvia i s’hi bolca.

“Els tramvies són projectes de ciutat, 
no només projectes de mobilitat.”

Entrevista

transportpublic.org/actua

Contacta amb nosaltres:

info@transportpublic.orgtransportpublic.org

682 65 94 8393 244 49 70 

@transportpublic @promociotransportpublic

Imaginem que tenim la vareta màgica per implemen-
tar, d’avui a demà, tres millores al servei de TRAM. 
Quines serien? El pas del tramvia per Laureà Miró en 
seria una?
Decidir on prestem servei està fora del nostre abast. Això 
li pertoca a l’ATM i Laureà Miró, tot i que estem convençuts 
que seria una millora en el servei, forma part d’aquest 
àmbit extern. Des de TRAM podem incidir en com prestem 
aquest servei. I no hi ha moltes coses pendents perquè 
s’han fet els deures. En matèria de seguretat, acabem  
d’implantar un projecte, pioner a Espanya, de detecció dels 
indicis de fatiga o falta d’atenció dels conductors, hem 
digitalitzat integralment tots els vehicles i hem introduït 
un sistema innovador de control de sobrevelocitat. En 
fiabilitat, els nostres tramvies  acaben de passar una 
revisió tan completa que estem gairebé reestrenant 
material. Hem engegat un programa de millora de l’aire 
embarcat, amb incorporació d’equips d’ionització que 
permeten eliminar bona part de les partícules, inclòs virus 
i bacteris. Treballem per fer més agradable l’experiència de 
viatge amb la modificació d’un dels mòduls del vehicle per 
millorar la mobilitat i l’accessibilitat, amb la introducció 
d’ajudes per a les persones amb dificultat auditiva, dels 
codis NaviLens per a les persones amb dificultats visuals...  
Podem dir, per tant, que tot allò que teníem pendent ho 
hem anat fent; i que tots els somnis, que eren molts, els 
hem anat convertint en realitat.

Director general de TRAM des de 2016. Repetiria 
l’aposta professional?
Sí, i tant! Estic encantat. És una bona etapa en un projecte 
que permet introduir contínuament innovació puntera 
a Europa. I, a més, tenim el projecte de la Diagonal, que 
ens torna a posar en tot el que representa els sacsejos de 
disrupció de moltes coses. És una oportunitat somniada.

La darrera pregunta, que és un clàssic: quina és la 
línia de transport públic de la seva vida?
L’R3, la línia de Puigcerdà. La meva família tenia una casa a 
Planoles i els meus records de joventut van associats a les 
pujades i baixades en tren. Potser no 
van ser molts quilòmetres, però si 
moltes hores!

ASSOCIA’T


