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«Cal revisar el concepte de les
anomenades “zones industrials”,
pensades fa anys per a un model
productiu que ha canviat»
Definició de mobilitat a polígons?
Per a ser precisos, caldria primer definir
que considerem com a “polígons”. La zona
Franca de l’AMB es un polígon prototípic?
Ho són les centrals logístiques de CIMALSA?
El complex Petroquímic de Tarragona? Les
instal·lacions d’Inditex a Tordera? La SEAT
a Martorell? Crec que, tot i ser-ho aquests
indrets, quan pensem en polígons, com
passa amb altres tipologies de trames urbanes, per referir-nos als espais destinats
exclusivament a l’activitat econòmica, amb
components logístiques, d’emmagatzemat-

ge i distribució o, fins i tot, comercials, hem
d’utilitzar referències diverses en funció de
les especificitats dels usos admesos, de la
seva intensitat en ocupació de sòl i edificació, de la seva connectivitat amb la resta
de l’estructura urbana i territorial, i amb
altres variables rellevants. I a cada «tipus»
de sector li acaba corresponent un model
de mobilitat. El que fa que no resulti senzill
establir una única definició del concepte.
En general, es poden identificar algunes
característiques que ajuden a la interpreta-

ció del model propi de mobilitat. En primer
lloc, la diversitat d’activitats implantades,
si exclusivament es tracta de centres de
producció, fabrils, o de distribució, o bé s’hi
encabeixen diverses classes d’activitats i de
sectors (amb especial referència a les comercials). Un sector d’activitat divers i amb
comerç sempre crearà una mobilitat més
rica i potencialment eficient per a la seva
accessibilitat amb transport públic perquè
amplia les franges horàries i estimula simetries en els desplaçaments, amb el que
es redueixen les hores vall amb una oferta

que encara que mínima (sovint dissuasiva),
no aconsegueix un equilibri d’explotació,
per subvencionada que estigui.

«La mobilitat dels

polígons és variada, en

funció del tipus d’activitat
que s’hi desenvolupa, de
l’extensió i densitat del
territori que ocupa i de la seva
connectivitat»
Segons les característiques de cada polígon, es dissenyen les accions per a millorar la seva mobilitat?
No hi ha una altra manera. Encara que
tampoc és exclusiu dels polígons industrials
i dels sectors d’activitat aquesta aproximació a la problemàtica. Un hospital, un
campus universitari, un estadi o un pavelló
esportius, també requereixen estudis específics per avaluar quin model de mobilitat
més eficient és possible implementar. I
sovint aquests treballs s’han de fer quan
l’equipament o les activitats ja han estat
implantades. En el sector de la mobilitat,
malauradament, s’actua massa «pal·liativament» i poc «preventivament».
Un dels problemes de la majoria de sectors
d’activitat econòmica és el caràcter pendular de la seva mobilitat. Arribades i sortides
agrupades, concentrades en curtes franges
horàries, que limiten l’eficiència de les xarxes de transport col·lectiu regular. D’altra
banda, quan es donen volums elevats de
potencials usuaris (qüestió que es va reduint per a certes activitats, la densitat de
llocs de treball per m2 ocupat també baixa a
conseqüència de la introducció de sistemes
monitorats o robotitzats en la producció)
apareix una tendència a pensar en la possibilitat de promoure infraestructures fixes
(ferroviàries), però sovint no es considera

> Foto d’arxiu

que les distàncies a recórrer dins del mateix
sector acaben resultant dissuasives, perquè
d’estacions n’hi poden haver poques (si es
volen mantenir freqüències atractives).
Cal també tenir en compte l’efecte «transbordament». Els usuaris de transport públic
rebutgen haver de fer tres o més etapes,
cadenes modals, en els seus itineraris habituals. I més quan aquestes cal realitzar-les
en hores d’un cert estrès (el risc d’arribar
tard a la feina o les ganes de tornar a casa).
Per tant, un recorregut que inclogui una
fase a peu (més o menys llarga) o en bus,
un itinerari ferroviari i un darrer tram també en bus o caminant, pot eliminar força
potencials usuaris.
Un problema afegit, que és conseqüència
del mateix disseny «històric» de molts polígons i no poques ciutats, és l’abundància
d’espai lliure destinat a l’aparcament de
vehicles privats, més o menys regulat en els
primers. Al mateix temps, en el lloc d’origen del treballador, a casa seva, o la plaça
d’aparcament és cara o cal deixar el cotxe
al carrer (sovint en zones de restricció horària). En conseqüència l’alternativa raonable,
enfront de la manca d’oferta de transport
públic i la bona disponibilitat per aparcar, és
desplaçar també el vehicle propi.
En el cas dels visitants i clients cal afegir-hi
l’oportunitat de la disponibilitat de vehicle
per la tornada, si no cal respectar uns horaris prefixats, la necessitat de transportar
objectes adquirits, si el motiu del desplaçament són les compres, o el caràcter ocasional del desplaçament.
I pel que fa als proveïments i serveis és evident que la immensa majoria s’han d’efectuar en vehicle privat, i que gairebé l’única

eina de regulació la constitueixen els possibles horaris que, d’altra banda, els fixen les
empreses instal·lades, en funció dels seus
requeriments de producció, lliuraments o
distribució.
Es d’acord amb aquests (i d’altres) condicionants que es dissenyen a través dels
diversos tipus de plans de mobilitat, les
estratègies, que sempre són particulars per
a cada emplaçament (i sovint per a cada
empresa instal·lada).

«Un dels problemes

de la majoria de sectors

d’activitat econòmica és el
caràcter pendular de la seva
mobilitat»
L’anàlisi de l’entorn territorial és clau per
al disseny de la mobilitat en zona de polígons?
Totalment. Hauria de ser-ho prèviament
per a decidir-ne la ubicació i l’aprofitament de les infraestructures ja existents,
però això no sempre succeeix. Encara que
també cal efectuar aquesta anàlisi en el
moment actual, sigui quin sigui el nivell
d’implantació i la diversificació existent.
Doncs a vegades és possible millorar la
connectivitat del sector mitjançant actuacions de nivell suportable, bé sigui per la
mateixa comunitat de propietaris i empreses del sector, bé per les administracions
competents.
Sovint es cau en un cert fatalisme a l’hora
d’intentar millorar, en termes d’estalvi de
temps, seguretat, accidentalitat, reducció
d’emissions i altres impactes de la mobilitat
generada per l’activitat d’un sector. Des del
nostre punt de vista no és certa la resposta
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En definitiva, la mobilitat dels polígons
és variada, en funció del tipus d’activitat
que s’hi desenvolupa, de l’extensió i densitat del territori que ocupa i de la seva
connectivitat amb la resta del territori. A
més, caldria distingir entre mobilitat dels
treballadors, mobilitat dels proveïments i
serveis i de la recollida de productes o de la
seva distribució i, si és el cas, mobilitat dels
clients i visitants. És per això que resulta
tan complex resoldre els problemes de mobilitat en aquests àmbits.

més habitual de les enquestes sobre accessibilitat al centre de treball: «no canviaria
de mode de desplaçament»” o «ja em va
bé com em desplaço». Entre altres raons
perquè, de mitjana, en les zones més congestionades de Catalunya, la gent esmerça
més d’una hora en el seu desplaçament
usual al treball i aquest temps no es recupera. Deixant de banda, per exemple, tota
la component de responsabilitat social,
individual i corporativa.

«Per a fixar l’itinerari
no n’hi ha prou amb
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conèixer el destí, cal conèixer
també l’origen»
Però no cal analitzar tan sols la relació
entre el polígon i el seu entorn territorial.
Cal analitzar també, i fonamentalment,
la distribució al llarg d’aquest territori de
la població laboral del sector. I dels seus
potencials visitants, clients o usuaris, si s’hi
inclouen activitats terciàries. Perquè per a
fixar l’itinerari no n’hi ha prou amb conèixer el destí, cal conèixer també l’origen. A
vegades t’adones que un nombre important d’usuaris del sector procedeixen de
llocs situats a menys de 5 quilòmetres de
distància, i que amb una bona xarxa ciclable i aparcaments segurs, alguns d’ells podrien deixar d’utilitzar (almenys alguns dies
a l’any) el vehicle privat. O que hi ha grups
de persones (d’un o diferents centres de
treball) que resideixen en àrees molt properes i, per tant, podrien compartir vehicle,
si s’estimula aquesta alternativa.
És necessària una revisió en la visió de
com es gestiona el territori per aprofitar més les oportunitats de les zones
industrials?
Crec que el que cal fer primer és revisar
el mateix concepte de les anomenades
“zones industrials”, pensades fa anys per
un model productiu que ha canviat, o està
canviant, i que, sobretot, reclama major
flexibilitat, en tots els sentits.
Una de les «acceleracions» produïda per
la pandèmia ha estat la generalització del
teletreball i el trencament de la rigidesa
d’horaris. Possiblement, amb intensitats
diferents, cada vegada hi hagi més centres
d’activitat que adaptin els seus horaris en
aquest escenari. En un altre ordre, la pandèmia, també la guerra d’Ucraïna, ens han
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ensenyat els riscos del desproveïment i de
la producció «global» (deslocalitzada), el
que pot conduir a una reindustrialització
pura i a un increment de les àrees d’abassegament, encara que això pugui suposar un
cert encariment dels productes i, per tant,
que, per reduir-ne l’efecte, calgui crear o
reciclar espais de cost de transformació urbanística adequats en aquesta necessitat.
Per altra part, ja és una realitat la progressiva substitució de la persona per una
màquina (la robòtica) i l’ampliació dels
espais d’assemblatge de peces fabricades
en altres entorns, cada cop més proper
(hiperespecialització), el que condueix a
una disminució de la densitat d’ocupació
laboral per a determinades indústries.
Mentre, al mateix temps, apareixen altres
activitats productives, grans consumidores d’intel·ligència humana (no artificial)
que requereixen complexos integrats, amb
funcionalitats que generin sinergies; molta
gent en poc espai, però amb molts serveis.
Els fenòmens de l’economia circular, la
recuperació, regeneració i reciclatge també necessitaran els seus espais, que no
sempre encaixen en un àmbit estrictament
urbanitzat «en illa tancada».
En conseqüència, l’anàlisi essencial ha
de ser discernir com podem evitar que
aquests actius «històrics», els sectors
industrials urbanitzats, esdevinguin obsolets. Perquè, també en termes de mobilitat, ens importa molt que estiguin plens
d’activitat. No hi ha res més ineficient,
quant al transport (i potencialment insegur), que quilòmetres de carrers de zones
industrials buits, sense activitat.

«No hi ha res més
ineficient quant al transport

que quilòmetres de carrers de
zones industrials buits, sense
activitat»
Evidentment, per intentar donar nova vida
a aquests sectors, a banda d’una major
flexibilitat urbanística i, a vegades, d’una
major rigidesa respecte a la implantació d’activitats en sòls no adequats (no
urbanitzables) és necessari millorar les
seves infraestructures, les de transport,
però també altres com les energètiques o
les de veu i dades. I, sobretot, pensant en
clau de futur, no de present ni de passat,
i de capacitat de coexistència d’escenaris
diversos, llevat aquells entorns de clúster
que requereixen, per definició, ser molt
especialitzats.

Què es necessita per a millorar progressivament l’accessibilitat a les zones
industrials?
La primera condició és que «la ciutat s’hi
apropi». Cal considerar que l’activitat productiva del present, i per descomptat la del
futur, ha de deixar de ser «contaminant».
Llavors, una zona industrial «neta» no hauria de crear rebuig. Hem d’acostumar-nos a
traslladar part dels equipaments de ciutat
a les proximitats de les zones d’activitat
econòmica perquè així s’aprofiten serveis
urbans, es milloren les condicions per fomentar l’accessibilitat en transport públic
i s’estén l’oferta de serveis allà on la gent
hi passa moltes hores de la seva vida. Amb
una major diversitat de funcions en un
mateix entorn hi haurà més potencials usuaris del transport públic i serà socialment
rendible aportar-hi més serveis. En aquest
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«Hem de traslladar part

dels equipaments

de ciutat a les proximitats
de les zones d’activitat
econòmica, perquè així
s’aprofiten serveis urbans»
En tot cas, les estructures urbanes complexes, amb mixtura d’usos, ben endreçats,
acostumen a ser les més eficients i on la
gent s’hi acaba sentint millor.
Un altre aspecte a considerar és la reducció
dels temps de desplaçament al treball, que
consumeixen bona part de la nostra jornada i sovint ens obliguen a realitzar trajectes
motoritzats.
El desig màxim de qualsevol planificador
de la mobilitat, a banda d’intentar reduir
desplaçaments inútils és aconseguir incrementar la quota de caminar i de la micro
mobilitat i això tan sols s’aconsegueix quan
el desplaçament té una distància de menys
de 2/3 quilòmetres, per al caminant i de
8/10 quilòmetres per a la bicicleta i altres
modes (per a la mitjana de la població, no
per als ja convençuts).
L’objectiu dels 20 minuts (15 a París) és
molt més transcendent de com s’ha publicitat, perquè suposa un canvi de mentalitat
del conjunt de la ciutadania. Vol dir viure,
treballar, estudiar, divertir-se, fer salut en
un entorn de proximitat. I això, a vegades
suposa haver de renunciar a altres coses.
Per tant, més activitats complementàries, apropar la residència al lloc de treball,
modificar hàbits de vida i dotar de bones

comunicacions alternatives (transport públic diversificat i vialitat dedicada a la micro
mobilitat) podria ser una bona recepta (tot
i que cal fugir de les receptes generalistes).
És el transport públic i col·lectiu una de les
oportunitats de desplaçament en aquestes zones industrials?
Sincerament, en l’actualitat i com l’entenem, ho té difícil. Especialment, el regular
integrat en un Sistema, si no hi ha mesures
complementàries de disseminació dels
usuaris pel conjunt de la zona d’activitat
econòmica.
Per a desplaçaments pendulars, d’entrada
i sortida, en funció de torns de treball, és
molt més eficient l’anomenat «transport
d’empresa», tot i que un cost generalment
assumit per la col·lectivitat (individualment o globalment) es converteix llavors
en «cost d’empresa» o en «cost laboral»,
segons convenis. Succeeix que en molts
sectors, cada una de les activitats implantades per si sola no disposa de demanda
potencial suficient per a crear el seu servei
d’empresa i, en canvi, acostuma a ser difícil
crear serveis que integrin les necessitats
de vàries de les empreses instal·lades (la
figura del «gestor de mobilitat» i del «pla
de desplaçaments d’empresa» resulta fonamental en aquests casos). També succeeix sovint que la població laboral es troba
molt dispersa pel territori i això obliga al
servei de transport a desplaçar-se en llargs
recorreguts previs de recollida (similars al
transport escolar), que resulten dissuasius
per molta gent. Finalment, a causa de les
franges horàries habituals, aquests serveis
no poden ser de cost reduït perquè ocupen
vehicles difícilment reutilitzables per altres
funcions al llarg del dia.
Una experiència que en determinats indrets ha resultat exitosa ha estat la de crear línies a demanda de distribució dins del
mateix sector industrial, des de l’estació

ferroviària més propera i que accedeix a la
zona de major volum de residents. En altres
indrets, el servei de microbusos ha estat
substituït o complementat per vehicles de
micro mobilitat (patinets o bicis), sovint
amb un risc elevat de vandalització i furt,
o de manca de disponibilitat en hores de
gran afluència. A banda, aquests serveis,
propis del polígon, han de ser finançats
per la comunitat de propietaris del mateix (quan existeix) i no és fàcil posar-se
d’acord, tot i que el seu cost (capitalitzat)
sovint és menor que el de la compra i urbanització d’un terreny per a construir-hi un
aparcament dedicat als treballadors.
Tot aquest esquema canvia quan s’hi afegeixen els usuaris, clients i visitants. En funció de les intensitats d’utilització, del tipus
d’activitats (d’aquí apropar serveis i equipaments de ciutat) i de les franges horàries
és possible plantejar-se alternatives de
servei en transport públic, que primer han
de ser en mode bus, per raons d’economia
i flexibilitat de l’oferta i, només quan la
demanda estigui prou acreditada, poden
escalar a sistemes guiats.
S’obre també l’oportunitat, a partir d’una
nova visió, planificació i gestió de la mobilitat en els polígons, a humanitzar més
aquestes zones i fer-les més amables?
Absolutament d’acord. Però aquest no és
un àmbit exclusiu de la mobilitat. És que
no hauríem de realitzar cap planificació, de
cap mena, que no tingués com a objectiu
central la humanització de les nostres ciutats. Perquè si les reconstruïm més humanes, és a dir, inclusives, disponibles, confortables, amables, segures, també les farem
més sostenibles i ambientalment eficients.
Crec que tots ja hem entès (i ens trobem
en condicions de sostenir-ho) que créixer
(desenvolupar-se) no vol dir produir més,
a qualsevol preu, vol dir produir millor, i
millor -almenys per a mi- és fer-ho amb el
màxim respecte per la dignitat humana.
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sentit, els grans problemes a resoldre són
l’ordre d’execució (si primer els serveis o
les activitats, o simultàniament, doncs els
processos de decisió acostumen a estar
massa segmentats) i la responsabilitat del
finançament.

Meses i Plans de
mobilitat per als
polígons industrials
i les empreses
Francesc Robusté

CATEDRÀTIC DE TRANSPORT
ESCOLA DE CAMINS, UPC
COORDINADOR DEL GRUP DE RECERCA BIT
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L’

accessibilitat al treball és un dret i
com a tal ha d’estar garantit i tutelat
per l’Administració. Ara bé, cal un
pacte i col·laboració entre empreses, treballadors i Administració. Un polígon industrial (P.I.) o una gran empresa pot decidir anar a llocs amb un preu del sòl més
barat, però una localització excèntrica
implica més transport dels treballadors.
L’òptim de localització implica un equilibri
entre preu del sòl i cost del transport (en
diners i temps).
La Guia per a l’elaboració de plans de
mobilitat als polígons industrials que vam
desenvolupar des de la UPC per al Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona el 2007 començava així: «Un
dels objectius de la Llei de Mobilitat de
2003 és garantir l’accessibilitat de tots
els ciutadans al seu lloc de treball amb
mitjans de transport sostenibles». La
mobilitat a P.I. presenta peculiaritats:
distància (i temps) per accedir al lloc de
treball, domini del cotxe en l’accés, transport públic deficient, accidents in itinere,
exclusió social per no disposar de vehicle
propi, etc.
Les millores d’accessibilitat als P.I. i a
les empreses han de contemplar-se
dins de Plans de Mobilitat del P.I. i de
l’empresa de més de 200 treballadors,

amb meses de treball i seguiment
amb participació de tots els agents
involucrats: empresaris, treballadors,
sindicats, administracions, operadors
de transport i consultors / experts en
mobilitat. El paper de les universitats
és específic per a definicions metodològiques com l’esmentada Guia, qüestions de recerca o com àrbitres.
Com deia Josep Pla, qui ha de pagar
aquest cost de transport per a dotar d’accessibilitat als P.I. i les empreses? Òbviament han d’involucrar-se les empreses ja
que elles han decidit la seva localització.
Donat que l’accés al treball és un dret i
que amb el transport públic subvencionat per l’administració es permet garantir
aquest dret als treballadors i beneficia al
funcionament de les empreses, a França
apliquen el versement transport (creat
a París el 1973), un impost finalista que
grava els salaris bruts dels empleats d’empreses de més d’11 treballadors (l’impost
es grava a l’empresari, no a l’empleat). Va
començar a aplicar-se a regions urbanes
de més de 300.000 habitants per acabar
aplicant-se a totes les de més de 10.000
habitants. Existeixen abonaments i els
valors arriben al 2,6% a París, però amb
un topall màxim del 0,9% per a àrees de
menys de 100.000 habitants.

«L’accés al treball

és un dret i que amb

el transport públic
subvencionat per
l’Administració permet
garantir aquest dret als
treballadors i beneficia
al funcionament de les
empreses»
Algunes grans empreses com la Seat
tenen un servei de carpooling entre els
treballadors i busos interns llançadora.
L’ideal seria que el P.I. financés el transport públic dels seus treballadors durant
un període de temps (una dècada) d’igual
forma que inverteix en urbanització. A
mesura que passa el temps i el P.I. madura enriquint-se en usos i diversitat d’horaris, a banda del transport de «commuter»
seguint els horaris dels torns dels treballadors, caldrà dotar de més transport
públic per cobrir una accessibilitat global
durant tot el dia (i pot ser que de nit també). Aquí ja s’ha d’involucrar gradualment
l’Administració tant municipal (municipi
on s’ubica el P.I.) com supra-municipal
(AMB, o ATM de cada capital territorial,
ó AMTU ó directament la Generalitat de
Catalunya).

«El transport públic

a polígons industrials,
especialment en horari
nocturn, podria fer-se
amb Flexitransport o
transport a la demanda
amb taxis o VTCs
compartits»

Sobre els Plans de Mobilitat Laboral
(més de 200 treballadors) destaquen
dues iniciatives internacionals: el parking
cash-out (si es «retorna» la plaça d’aparcament associada al càrrec, l’empresa
paga un extra salarial) i la devolució en

efectiu (cash payback) si es va a treballar
en bicicleta (aplicat a França, donen 0,25
euros/km).

«Queda molt per
fer en la millora
de la mobilitat als

polígons i empreses,
que haurien de
mostrar proactivitat en
la millora de la qualitat
de vida dels seus
treballadors»
Finalment ens referirem al cas més exitós a Catalunya: el P.I. Can Sant Joan
a Sant Cugat del Vallès. El P.I. està a
20 km del centre de Barcelona, té gran
accessibilitat als grans eixos viaris, port
i aeroport, té 12.000 treballadors, 40
empreses, 5 escoles amb 4.000 alumnes. El «baixador Can Sant Joan» d’FGC
és de 1965. El 72% dels treballadors
arriben amb vehicle particular i el 28%
en tren (26% FGC i 2% Renfe). L’accessibilitat en transport públic es fa amb 3
serveis llançadora d’autobús operats per
Moventia. L’autobús va ser gratuït per
als usuaris (finançat per FGC com aportació i dispersió intermodal) fins el 2010

i està integrat tarifàriament des del
2009. Està coordinat en horaris (temps
d’espera mig de 3 minuts), té gran cobertura horària (de 6:42 a 21:35h) i interval de pas de 5 minuts en hora punta
de 8h a 9h. Una extensió del servei amb
un nou autobús a Vallsolana (2.000
treballadors) va ser finançada per la promotora immobiliària.
El 2006 es va constituir la Mesa de Mobilitat del P.I. i el 2007 es va elaborar
un Pla de Mobilitat Sostenible, que va
incloure moltes millores infraestructurals, d’urbanització, de serveis (increment de freqüència dels trens FGC i
Renfe, millora del traçat dels autobusos
llançadora, priorització del bus, millora
de freqüència, carril bus de doble sentit), de marquesines en parades, etc. El
finançament prové, el 80% de les administracions públiques (FGC, Generalitat
de Catalunya i els ajuntaments de Sant
Cugat i Rubí) i el 20% d’empreses (paguen 12€/treballador-any; la participació es regula amb un conveni).
En definitiva, hem avançat força però
encara queda molt per fer en la millora de la mobilitat als P.I. i empreses,
una component important en la millora de la qualitat de vida dels seus
treballadors.
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El transport públic a P.I., especialment
en horari nocturn, podria fer-se amb
Flexitransport o transport a la demanda amb taxis o VTCs compartits. Recordem aquí la necessària perspectiva de
gènere: il·luminació, parades al costat
de zones «vitals», vigilància, iconografia inclusiva, sense barreres arquitectòniques, amigable als infants, informació, desviaments de rutes regulars dels
vehicles per a deixar les passatgeres a
porta, protocols contra la violència de
gènere, botó d’ajuda/socors a parades
de bus i estacions, etc.
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La Jornada Catalana de
la Mobilitat 2022
El passat mes d’abril, la ciutat de Reus va acollir la Jornada Catalana de la Mobilitat 2022,
organitzada, de manera conjunta, per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i l’ajuntament de Reus.

L

a Jornada Catalana de la Mobilitat és un esdeveniment que
s’ha convertit en un referent per a totes aquelles persones que
treballen en el sector de la mobilitat, ja que sempre compta
amb experts de reconegut prestigi i presenta casos d’èxit que
poden servir d’exemple per a millorar els serveis de mobilitat i del
transport públic. A causa de la pandèmia, la darrera edició que es
va celebrar va ser el 2019 i, per tant, ara l’AMTU ha reprès aquest
esdeveniment.
«La mobilitat als polígons industrials i a les empreses» va ser la
temàtica escollida per a la celebració de l’edició d’enguany de la
Jornada, amb l’objectiu d’abordar una realitat creixent al nostre
país: la tendència de les empreses a ubicar-se en polígons industrials i zones cada vegada més allunyades del nucli urbà. Això ha
creat noves necessitats de mobilitat en l’àmbit laboral, pel que fa
a l’accés de moltes persones al lloc de treball.
La manca de transport públic que habitualment pateixen aquestes zones ha comportat que el model de mobilitat que s’ha creat
sigui el de l’ús indiscriminat del vehicle privat.
Tanmateix, moltes empreses mogudes per la necessitat d’actuar
contra el canvi climàtic i la contaminació ja han començat a desenvolupar els seus propis plans de mobilitat.

Per això, la Jornada Catalana de la Mobilitat 2022 ha volgut
posar en relleu el nou repte que suposa la mobilitat a les zones
industrials i proposar noves solucions a l’abast de les administracions i les empreses, a partir d’experiències d’èxit i de conèixer les
últimes novetats en aquest àmbit.

28 d’abril, la Jornada
Més de 350 persones van assistir a la Jornada Catalana de la
Mobilitat, a Reus, organitzada per l’Associació de Municipis per la
Mobilitat (AMTU) i l’Ajuntament de la ciutat. La Jornada va permetre als assistents conèixer noves solucions de mobilitat i casos
d’èxit per aplicar en la planificació de la mobilitat als polígons
industrials i a les empreses. En aquesta jornada es va constatar la
problemàtica existent en aquestes zones, on sovint la manca de
transport públic comporta un ús majoritari del vehicle privat, a la
que cal afegir els riscos que aquesta situació suposen per a la sostenibilitat i la qualitat de l’aire.
La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, va donar la benvinguda a una jornada que vol donar resposta a les necessitats de
mobilitat sostenible als polígons industrials i de serveis. Una
mobilitat que ha de respondre a reptes mediambientals i facilitar
l’arribada dels treballadors amb més comoditat i sostenibilitat als
seus llocs de treball.

Sessió 2:
Casos d’èxit

La jornada es va obrir amb la conferència del director general
de l’ATM de Barcelona, Pere Torres, que va parlar sobre “La
nova mobilitat i el transport públic a les empreses”. Torres
va dibuixar una realitat sobre la mobilitat laboral que ens
condiciona, i sobre la necessària aposta per ciutats que
recuperin els usos mixtos dels seus espais, i poder així afrontar
positivament la mobilitat. El president de l’ATM va reflexionar
sobre la resposta que cal donar a aquell percentatge tan elevat
de la població que viu en un municipi i treballa en un altre, i
també sobre la necessitat de repensar la flexibilitat horària
a la feina, i la implicació d’empreses i sindicats, amb bons
plans de desplaçaments, per a la millora de la mobilitat.

Durant la celebració de la jornada, també es van mostrar alguns
casos d’èxit que poden servir per canviar el model actual de
mobilitat als polígons industrials i a les empreses, basat en un
ús predominant del vehicle privat. Aquests casos d’èxit van ser
presentats i debatuts per Francesc Costa, director de MEC Car
Sharing, Antoni Paz, membre del Hub Industrial Mobilitat Sostenible i director executiu de Fundació KIMbcn, Manel Ferri, tècnic en
mobilitat, i Eva Romagosa, fundadora i CMO de BusUp, que van
aportar noves maneres de plantejar aquest tipus de mobilitat.

Sessió 1:
Necessitats i reptes

Sessió 3:
Solucions tecnològiques

La primera taula rodona que es va celebrar a la jornada va debatre sobre les necessitats i reptes que suposa la tendència creixent
de les empreses a ubicar-se en polígons industrials i zones cada
vegada més allunyades del nucli urbà i, per tant, la necessitat de
donar resposta a les noves necessitats de mobilitat en l’àmbit laboral, pel que fa a l’accés de moltes persones que hi treballen.
Per aquest debat, es va comptar amb la participació de Marc Sanglas, director general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la
Generalitat, Sílvia Solanellas, directora de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), i Francesc Domènech, president de
la Federació Empresarial d’Autotransports de Tarragona (FEAT),
que van donar la seva visió tant des del punt de vista empresarial
com de l’administració.

La darrera taula de debat de la jornada tenia com a objectiu
presentar diverses solucions tecnològiques que permetin
gestionar la mobilitat cap a les zones industrials d’una manera
més sostenible i evitant l’ús del vehicle privat. En aquesta sessió,
l’AMTU va presentar una solució destacable, Flexitransport
Catalunya. Des del sector privat també se’n va presentar d’altres.
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Conferència inaugural
i taules de debat

Solucions presentades
• Flexitransport Catalunya, la plataforma que l’AMTU ha desenvolupat per fer un pas endavant en el transport a demanda i
evolucionar cap al transport flexible, és a dir, un transport més
adaptat a les necessitats reals dels ciutadans, en què les reserves
es poden fer poc abans de l’hora del servei, i on els recorreguts es
configuren en temps real.
• Seat:Code, la plataforma tecnològica de mobilitat, Giravolta.
• Shotl, l’app de transport a demanda.
• Bus4.me, l’app que permet dissenyar rutes d’autobús totalment personalitzades i adaptades a les necessitats del dia a dia i,
per tant, optimitzar constantment el servei per estalviar costos,
guanyar eficiència i millorar en sostenibilitat.

Carles Pellicer i Punyed
ALCALDE DE REUS

Reus, ciutat
compromesa
amb la mobilitat
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F
Cloenda
 la cloenda de la jornada hi van participar el secretari de
A
Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, i la presidenta de l’AMTU,
Aurora Carbonell, que van destacar la feina que des del govern
de Catalunya, els ajuntaments i associacions municipalistes
com l’AMTU, s’està fent per actualitzar la mobilitat entre els
llocs de residència i treball a polígons de milers de catalans
amb l’objectiu d’adaptar els espais i de generar un transport
eficient segons la demanda, en un moment de crisi climàtica
i necessitat de minimitzar l’impacte carbònic al nostre aire.
Isidre Gavín va valorar la col·laboració entre administracions
catalanes i el sector privat, i també va reclamar la necessitat
de major inversió en oferta ferroviària i al trenTram per a donar
una oferta potent i de qualitat al territori.
Marina Berasategui, regidora d’Urbanisme i Mobilitat de
l’Ajuntament de Reus i presidenta de Reus Transport, va destacar la importància de centrar-nos en l’impuls d’una nova
mobilitat que ha de ser pública, cada cop més compartida i,
sobretot, sostenible. La regidora va insistir en la corresponsabilitat per a una mobilitat eficient, ja que una mobilitat
més sostenible no és possible sense la implicació dels grans
centres empresarials, i no només de les administracions públiques, sent necessària una aliança estratègica: administracions municipals i supramunicipals i sectors econòmics a favor
d’una mobilitat més eficient.

a anys que a Reus treballem per millorar el transport urbà des del convenciment que constitueix un
servei públic de primera necessitat, i per això des
de l’Ajuntament hi hem volgut donar respostes de qualitat, adaptades a les necessitats reals de les persones
usuàries. És aquesta idea de servei públic de qualitat i
eficient la que ha orientat des dels inicis la trajectòria
de Reus Transport, i més enllà, les iniciatives de l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis o del propi
ajuntament.

«Fa anys que a Reus

treballem per millorar el
transport urbà des del convenciment
que constitueix un servei públic de
primera necessitat»
Amb gairebé vint-i-cinc anys de servei públic, Reus
Transport ha fet i fa una aposta constant per la digitalització i la millora del servei. Els autobusos municipals
van ser dels primers a implantar codis QR per agilitzar
el servei, s’han digitalitzat també els mitjans de pagament del bitllet, funciona un servei de bus a la carta en
determinats punts de la ciutat, i la flota de vehicles està
connectada tecnològicament amb el centre de control
central per saber en temps real la ubicació, el volum de
passatgers o el compliment dels horaris i temps estimat
d’arribada a cada parada. Avui, la renovada flota de
vehicles incorpora serveis de telemetria per avaluar paràmetres de qualitat de la conducció i establir objectius
d’eficiència.

Reus també va ser ciutat pionera en la
mobilitat elèctrica amb la incorporació
d’estacions de recàrrega a tota la xarxa
municipal d’aparcaments des de 2014.
En aquests moments disposem d’una
xarxa de deu aparcaments municipals
situats estratègicament per evitar la
congestió de trànsit, i que permeten deixar-hi el cotxe amb un preu màxim de 4
euros al dia com a mesura de promoció
econòmica.
En aquests anys hem adquirit també experiència en l’aplicació de solucions tecnològiques que han traspassat els límits
municipals, com l’aplicació «Aparcar per
pagar» a la zona blava que vam implantar conjuntament amb els municipis de
Cambrils, Tarragona, Salou o Valls. I, més
recentment, el servei Via P, que permet
entrar, aparcar i pagar a qualsevol dels
aparcaments de la xarxa de Reus només
amb la lectura de la matrícula.

> Reus Transport. Andreu Puig

«La mobilitat està

des de Reus volem seguir
contribuint al lideratge per
a la transformació d’aquest
canvi»
> Ajuntament de Reus

Ara impulsem el sistema de bicicleta pública compartida, un sistema que estem
acabant de dissenyar i que revolucionarà
la mobilitat a la ciutat a partir de 2023.
És un projecte ambiciós que compta amb
finançament europeu, dels fons Next
Generation EU, en el marc del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència del govern espanyol, d’acord amb la
convocatòria del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana per a la transformació digital i sostenible del transport
urbà.
Més enllà del detall i l’abast d’aquests
projectes, volem continuar contribuint
al lideratge per a la transformació de la
mobilitat. És per això que l’Ajuntament
de Reus s’ha adherit a l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU), l’associació de municipis
que treballa per millorar la mobilitat i
les infraestructures de transport públic a
Catalunya. Estem orgullosos de ser el primer gran municipi del Camp de Tarragona que s’adhereix a l’associació.

És un fet evident que la mobilitat està
canviant a tot el món, i des de Reus volem
seguir contribuint al lideratge per aquesta
transformació. Amb l’AMTU hem de fer pinya per afrontar els reptes que tenim sobre
la taula. Reptes orientats a una mobilitat
sostenible, cada cop més pública i compartida, per complir amb les zones de baixes
emissions, pacificar les ciutats i connectar
la trama urbana amb noves maneres de
moure’s.
La col·laboració amb l’associació, ja com a
membres de ple dret, ens ha de permetre
avançar plegats i continuar sent referents
amb iniciatives diverses, com la celebració de la Jornada Catalana de la Mobilitat
2022 i el lliurament dels Premis MobiliCat
que la nostra ciutat va acollir el passat
mes d’abril, a les instal·lacions de firaReus. La jornada, organitzada per l’AMTU,
i a la qual vam donar suport des de Reus
Transport, es va centrar en la mobilitat a
les empreses i als polígons industrials i va
comptar amb la participació de represen-

tants dels polígons i de les empreses de
transport, que amb les seves reflexions, a
partir de casos d’èxit, van contribuir, sens
dubte, a descobrir solucions en l’àmbit de
la mobilitat laboral.
Des de l’ajuntament de Reus ens fem nostres les necessitats del sector de millora de
la mobilitat vinculada a l’activitat econòmica. Com administració hem d’ajudar les
empreses a trobar les eines per fer-ho, i per
això estem convençuts que cal adaptar la
mobilitat a les necessitats de cada territori,
al seu teixit econòmic i social i, sobretot, a
la seva gent, creant una xarxa de transport
públic cada cop més eficient i ben connectada amb l’entorn.
La nova mobilitat ha de ser pública, compartida i sostenible. I això serà possible si
el transport públic és la millor alternativa
per desplaçar-se. Des de Reus, treballem en
aquesta línia, i a partir d’ara ho continuarem fent de la mà de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport.
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canviant a tot el món, i

PASAMOS DE LA
EMISIÓN A LA
eMISIÓN.

El nuevo MAN Lion’s City E.
100% eléctrico.
Simplemente electrizante.
www.bus.man

