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A

quest exemplar que te- entitat d’àmbit català amb la vocaniu a les vostres mans és ció d’oferir servei i assistència tècniel primer número d’una ca i jurídica en l’àmbit de la mobilitat
nova revista que impul- a tots els ens locals de Catalunya.
sa l’Associació de municipis per la Un objectiu que ha quedat plasmat
Mobilitat i el Transport Urbà amb la en un canvi de nom de l’agrupació,
col·laboració de l’ATM i la Genera- que passa, de ser l’Agrupació de
litat de Catalunya amb la voluntat Municipis amb Transport Urbà, a
d’aprofundir en les novetats, aven- anomenar-se Associació de muniços tecnològics, notícies i opinions cipis per la Mobilitat i el Transport
sobre la mobilitat i el transport pú- Urbà (AMTU). Però, sobretot, enblic. Pretén anar molt més enllà tenent transport urbà com aquell
transport que
del butlletí que
té o arriba a
fins ara editava
cada municipi.
la nostra entiLa revista recollirà
Actualment
tat per informar
novetats, avenços
l’AMTU compta
sobre
l’activiamb 73 municitat interna de
tecnològics, notícies
pis i 2 Consells
l’agrupació als
i opinions
Comarcals asseus socis. Amb
sociats, que reaquesta
nova
publicació fem un pas molt més presenten una població de prop de
gran amb una única voluntat: con- 2 milions d’habitants i un volum de
vertir MobiliCAT en la revista de viatgers transportats de més de 40
referència per als tècnics, regidors milions. Entre els reptes més immede mobilitat, empreses i agents im- diats que tenim al davant, hi ha el
plicats en la gestió de la mobilitat d’ampliar l’associació, oferint nous
serveis que millorin l’eficiència dels
arreu de Catalunya.
L’AMTU s’està fent gran. En serveis dels nos-tres associats, i
la darrera assemblea celebrada aprofundir en el reconeixement de
a Martorell es va aprovar un can- l’AMTU. La publicació d’aquesta
vi dels estatus en virtut dels quals nova revista, que esperem sigui del
l’entitat passa, de prestar servei vostre interès, ha de servir com a
únicament a la Regió Metropolitana important eina per ajudar-nos a asde Barcelona, a convertir-se en una solir aquests objectius.
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T-Mobilitat, una aposta estratègica
per a Barcelona i Catalunya

El nou projecte de mobilitat per a
Catalunya ja està en fase d’implantació. Es diu T-Mobilitat, i a l’ATM
de Barcelona hi estem treballant
intensament des de fa més de dos
anys. En col·laboració directa de les
Administracions amb els principals
operadors del transport públic del
país, en benefici dels usuaris i amb
vocació de dotar a aquesta actualització del sistema un caràcter pioner
a Europa i al Món.
D’entrada, la T-Mobilitat fa més
fàcil als usuaris del transport públic
moure’s per Catalunya, començant
per l’àmbit depenent de l’Autoritat
del Transport Metropolità de Barce-

lona. Actualment algú que es vulgui
desplaçar amb transport públic per
aquestes zones té a disposició més
d’una vuitantena de títols de transport. Si una persona s’ha de moure
per corones diferents, està obligada a utilitzar dues targetes. I, ben
sovint, la tria del títol condiciona
negativament el preu que s’acaba
pagant per cada viatge: hi ha molts
usuaris que tenen un perfil de mobilitat adequat per usar la T-50/30, per
exemple, i que viatgen amb la T-10
per no avançar el cost de la targeta
que els comportaria més avantatges. Amb la T-Mobilitat, el preu del
transport s’adaptarà a la mobilitat

real de l’usuari, automàticament,
sense que s’hagin d’avançar més
diners dels que pràcticament ara
costa el títol més popular, la T-10.
El projecte T-Mobilitat introdueix
un títol únic per cohesionar i unificar el sistema de transport públic
del país. I aquesta cohesió comportarà, alhora, un major un equilibri
territorial. Amb la implantació de la
T-Mobilitat a tot Catalunya, la mobilitat esdevindrà més atractiva, més
moderna, més còmoda i serà per a
totes les persones, independent de
la comarca de residència.
En aquest sentit, és molt important destacar la col·laboració de
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l’Associació AMTU (Associació de
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà) en tant que entitat dinamitzadora del transport públic als
73 municipis i 2 Consells Comarcals
que hi estan adherits, que representa gairebé 2 milions d’habitants
i uns 40 milions de desplaçaments.
L’AMTU té un paper indiscutible per
apropar la T-Mobilitat, a través dels
ajuntaments, a una part molt important de Catalunya.
Els objectius
Aquest marc, desitjable en qualsevol país amb estructures pensades per dinamitzar l’economia
tot donant suport al dia a dia de la
població, el posarem en funcionament gràcies a un projecte que serà
econòmicament sostenible. No només això, sinó que també representarà un estalvi per a un sistema de

transport públic que, en fer-se més
atractiu per al ciutadà, guanyarà
adeptes. Aquest és un dels principals objectius de la T-Mobilitat.
El nou títol de mobilitat, doncs,
neix amb la vocació d’integrar tot
el territori de Catalunya. Serà un
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model únic per a tot Catalunya. I posarà a disposició de l’usuari tot el
mercat de la mobilitat a
través d’un sol mitjà de
pagament. A més, amb
la implantació de la nova
tecnologia, es podrà monitoritzar l’estat de tota la xarxa
a temps real. Tindrem l’oportunitat de millorar-ne la planificació i la gestió, en disposar
d’informació precisa -actualitzada permanentment- de l’ús
de tots els serveis.
Aquestes característiques
posen el projecte en disposició
de ser un element estratègic
per a l’impuls i la gestió de les
smart-cities, començant per Barcelona.
La T-Mobilitat i Barcelona
La T-Mobilitat neix en un entorn
dinàmic i referent en tecnologies
mòbils. Barcelona és un pol d’atracció del turisme i dels negocis del
país; per això, amb aquesta iniciativa pionera, impulsem la mobilitat a
la capital catalana. Amb l’oferta d’un
producte únic i capdavanter, Barcelona tornarà a esdevenir un referent
pel que fa al transport públic i el
mercat de la mobilitat. Avui Barcelona és la capital del mòbil. Ben aviat
ho serà, també, de la mobilitat.
La consecució d’aquests objectius no seria possible sense plantejar una revolució total pel que fa a la
tecnologia aplicada. El sistema actual ha quedat obsolet. El maquinari
magnètic ha arribat a la caducitat,
i no només llastra el desenvolupa-

ment d’iniciatives que requereixen una altra tecnologia, sinó que posa el sistema
en risc de col·lapse. La tecnologia
implantada ara fa més de 15 anys
no permet la interacció amb els
equipaments actuals, d’altes prestacions, i requereix, a més, un manteniment molt costós. La tecnologia
de banda magnètica no ens permet
abordar canvis en el sistema ni fer
grans modificacions i, a més, és
poc segura i fàcil de falsificar.
Amb aquest panorama, intentar
mantenir el sistema actual no permet la integració de noves modalitats de pagament o d’altres serveis
de mobilitat. Necessitem ser competitius davant del transport privat.
Hem de ser atractius per als usuaris
i la tecnologia que usem ara ens ho
impedeix.

Amb la
T- M o b i l i t a t
fem
evolucionar
l’exitós sistema tarifari
integrat cap a un sistema integrat de mobilitat, basat en nous
models tant en l’àmbit tecnològic,
com en el tarifari i de gestió.
El nou sistema tecnològic és un
projecte d’R+D+i fet des del sistema
de transport català, i per al sistema
de transport català. S’ha dissenyat
seguint un model d’especificacions obertes i normades internacionalment, aplicant-hi els protocols
contactless-NFC i utilitzant un xip
d’altres prestacions, que serà la
base entorn de la qual girarà tota la
T-Mobilitat. Sabem que Barcelona
té aquí l’oportunitat de crear el business model per a aquesta norma.
Hem creat un complex d’alta seguretat, que garantirà les transaccions
fetes d’extrem a extrem.
Pel que fa al nou sistema tarifari, la introducció del nou títol únic
representa, per als usuaris, els
avantatges ja esmentats: s’adapta

a la mobilitat de cada client, elimina l’obligació de
portar targetes diferents
segons les zones tarifàries recorregudes i ofereix
més informació a l’usuari,
a l’operador i a l’Administració responsable del
servei, la qual cosa
permetrà
adaptar
l’oferta del transport
públic a la demanda
real. A part d’aquests avantatges, la T-Mobilitat amplia els canals
de venda i introdueix les modalitats
de postpagament, pagament per
mòbil i recàrregues per internet.
El nou paradigma de gestió
En la gestació de la T-Mobilitat
hi han participat activament totes
les administracions i els principals
operadors públics de transport. La
gestió seguirà sent pública, l’ATM
continuarà definint els sistemes
tecnològics i tarifaris, amb l’establiment de preus i la generació
de títols, si s’escau. També manté
tota la gestió econòmica a través
de la Mesa de la Cambra, l’orga-

nisme encarregat de la retribució
dels serveis als operadors. La implementació del projecte es fa amb
un partenariat públic-privat nascut
d’un procés de licitació amb diàleg
competitiu, que va guanyar el grup
empresarial anomenat SocMobilitat. El contracte signat li atorga la
responsabilitat pel que fa a la instal·
lació del maquinari i els sistemes, el
manteniment correctiu de tercer nivell i el suport en la comercialització
del títols en els nous canals de distribució i recàrrega, entre d’altres.
Una de les novetats més rellevants del nou sistema de mobilitat
és la introducció de dos centres
d’atenció i informació. El primer, el
Centre d’Atenció al Client, oferirà
atenció personalitzada als usuaris,
24 hores al dia els 365 dies de l’any.
Donarà informació, gestionarà incidències i atendrà totes les consultes relacionades amb els suports i
els pagaments fets a través del nou
títol. L’estructura tecnològica que
desplegarà la T-Mobilitat permet la
creació d’un centre de gestió de la
informació del transport, que gestionarà de manera global el sistema
d’informació al ciutadà i recollirà
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l’estat de tot el sistema de transport
a temps real.
És per tot això que diem que
l’entrada de la T-Mobilitat significa
molt més que la introducció d’una
targeta i l’eliminació de totes les altres. Va més enllà del transport públic, ja que conté una aplicació de
mobilitat, i està preparada per a la
incorporació de nous modes de mobilitat i de noves tecnologies. És un
títol interoperable, en tres dimensions diferents:
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La primera, des del punt de vista
dels operadors de transport públic,
que es coordinaran mitjançant unes
especificacions centrals de l’ATM.
La segona atén el concepte de
mobilitat i integra serveis que ultrapassen el què tradicionalment s’associa al transport públic.
La T-Mobilitat permetrà l’accés a
altres serveis: aparcaments, bicicleta pública, peatges, etcètera.

La tercera dimensió resta oberta a l’evolució de la tecnologia i de
les demandes dels usuaris ja que el
nou sistema permet la incorporació
de nous productes sense comprometre els serveis consolidats.
El procés d’implantació de la TMobilitat és complex, i per portar-ho
a terme és imprescindible la complicitat de tots els implicats: institucions, administracions i operadors.
Aquest 2015 l’hem iniciat amb
la implantació de la T-Mobilitat ja
en marxa. En el segon semestre
2016 parlarem ja de l’aplicació en
la primera corona de Barcelona,
durant el 2017 a tot el territori de
l’àmbit integrat de l’ATM de Barcelona i durant el 2018 serà una realitat a tot Catalunya. Un projecte
innovador i pioner, amb el qual ens
tornarem a situar l’avantguarda internacional en matèria de transport
públic, i alhora ens col·locarà com
un referent en la integració de tots
els serveis de mobilitat.
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TransGran
un exemple de transport
públic en conurbació

Josep Lluís Castell
Enginyer industrial

E

l cas de la capital comarcal
del Vallès Oriental, Granollers, que forma una conurbació de més de 100.000
habitants amb les poblacions de Les
Franqueses del Vallès, Canovelles i
la Roca del Vallès, és un exemple de
continu urbà entre diferents ciutats
que es repeteix a d’altres indrets de
Catalunya. Les poblacions es troben
separades en certs punts per una
calçada compartida amb una vorera
per cadascun dels dos termes municipals limítrofes.
És en aquest context que el transport públic en autobús ha de prestar el seu servei de manera eficient
i coherent amb la idiosincràsia del
territori, acostant els centres d’interès i de prestació dels serveis als
ciutadans residents als barris més
allunyats dels mateixos, que poden
pertànyer per aquest fet del continu
urbà a un altre terme municipal.
Fins a l’1 de gener de 2013, per tal
de fer front en aquesta necessitat de
transport públic en superfície, obligatòria per llei per a poblacions de
més de 50.000 habitants, el servei es
prestava amb un servei urbà de Granollers que superava els seus termes
municipals en part del seu recorregut gràcies a autoritzacions puntuals
atorgades per la Direcció General de
Transports, atenent a l’antiguitat del
contracte existent i al fet que l’operador que el gestionava, Sagalés, era
el mateix que disposava de les concessions administratives de transport
interurbà per poder realitzar el servei
entre les quatre poblacions.
Fruit que l’antic contracte fina-
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litzava el 31 de desembre de 2012
i que existia la dificultat de poder
plantejar en el plec d’una nova licitació el mateix tipus de servei superant
els termes municipals de Granollers,
va sorgir la idea de prestar-lo a través
de filloles de les línies interurbanes
que Sagalés té atorgades en concessió fins a l’any 2028.
En base a això es va treballar de
manera coordinada per part de la
Direcció General de Transport de la
Generalitat que és la titular de tots
els serveis interurbans; l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de la
Regió Metropolitana de Barcelona,
que és qui té les atribucions sobre
la regulació dels títols de transport
a utilitzar; Sagalés com operador
únic; i els ajuntaments de les quatre
poblacions, per arribar a la signatura d’un conveni que, des de l’1 de
gener de 2013 es pot anar renovant
anualment.
Les característiques més destacables d’aquest conveni i que li donen
valor de cara a la seva replicabilitat
en altres conurbacions de la geografia catalana, a banda de ser un molt
bon exemple de com la coordinació
entre diferents estaments de l’Administració i els operadors privats poden arribar a acords que beneficiïn
els serveis que es presten als ciutadans, s’exposen tot seguit.
Un punt complicat per l’Ajuntament de Granollers va ser la pèrdua
de la titularitat d’un servei urbà i propi, en favor de la Generalitat de Catalunya. Es va superar aquest escull
en la negociació amb la creació d’un
Comitè de Seguiment del Conveni.

Es va decidir incloure en el Conveni les antigues línies urbanes
(L1,L21, L22, L20, L3) i les que des
de les altres tres poblacions limítrofes convergien a Granollers, és a dir
la Canovelles (P.I. Can Castells) –
Granollers (L4); La Roca del Vallès –
Granollers (L5); i Les Franqueses del
Vallès – Granollers (L6).
Es va acordar que la Generalitat
aportaria exactament els mateixos
imports que venia fent fins a la data,
i en concret a les línies L4 i L6. Per
a les antigues línies urbanes el finançament continuaria corrent a càrrec
dels quatre ajuntaments en la proporció que tenien acordada fins a
la data, però amb la diferència que
es realitzaria el pagament individual entre cadascun d’ells i l’operador

i no de forma centralitzada per part
de Granollers com es venia realitzant, amb cobrament a posteriori de
les quantitats acordades amb la resta
d’ajuntaments. A més s’adquiria el

El transport en bus
ha de prestar servei
de forma eficient
compromís de realitzar un estudi per
analitzar la redistribució del dèficit
entre els ajuntaments, que es basaria
en els resultats d’una enquesta origen-destinació i en el consens entre
els quatre municipis per aplicar les
proporcionalitats en el dèficit.

Les reunions trimestrals de la Comissió de Seguiment del Conveni
van permetre avançar en diferents
aspectes fonamentals. D’entrada
es va reduir el que seria el cost del
mateix servei si s’hagués fet servir la
mateixa estructura de costos que el
contracte vigent fins el 31/12/2012,
en un import aproximat de 80.000 €.
Entre d’altres el Benefici Industrial de
l’operadora va passar del 12% al 9%
amb opció d’un 1% addicional en
funció dels resultats del control de
qualitat que es realitzaria.
Es va acordar la progressiva renovació de la flota d’autobusos amb
l’adquisició de 2 nous autobusos
cada any fins a completar la renovació. Així doncs, el 2014 han entrat
en funcionament 2 nous autobusos
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circulació 2 nous vehicles de 15 metres.
L’e11: Barcelona-Mataró és la setzena línia d’aquestes
característiques que s’implanta a Catalunya i l’onzena
de la demarcació de Barcelona. El Barcelona-Mataró és
un dels corredors amb més demanda de tot Catalunya.
Transporta anualment més d’1,25 milions de viatges.

Osona | Vic prioritza els vianants
i retira els vehicles del centre històric
i l’eixample Morató
Vic vol prioritzar el vianant per davant dels vehicles a
motor i per això ha impulsat el projecte Illa de Vianants.
El projecte té l’objectiu de pacificar el trànsit rodat a les
zones més cèntriques de la ciutat. El novembre passat va
entrar en vigor, en període de proves, la restricció de pas
de cotxes pel centre històric, l’eixample Morató i un tram
del carrer de Gurb.
Juntament amb el carrer Manlleu, i el primer tram del
carrer de Gurb, es creen a Vic tres illes de vianants: centre històric, eixample Morató i el segon tram del carrer de
Gurb - en direcció a la plaça del Mil·lenari-. En aquestes
tres illes de vianants s’hi ha instal·lat un sistema de control de set càmeres, situades als accessos. Els dispositius
només fotografiaran el vehicle i la matrícula, per tal de
reconèixer si correspon a la relació de vehicles autorit-

EURO V i per a finals de 2015 es prevista l’entrada en funcionament de 2
nous autobusos híbrids.
Però una de les qüestions que va
donar més rellevància al Conveni va
ser l’homogeneització de les condicions amb les que s’atorgaven els
títols socials propis (T-Pensionista, TEstudiant), conjuntament amb el fet
que a partir de la mateixa aquests títols es poguessin utilitzar a qualsevol
de les línies interurbanes amb tràfic
de pas per Granollers, així mateix
s’acordava realitzar una reunificació
de parades entre ambdós tipus de recorreguts (urbans i interurbans) per a
tots aquells eixos principals en que
compartissin trams d’itineraris.
El fet que les quatre poblacions
fessin servir el mateix criteri pels
títols socials facilitava el càlcul del
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repartiment del dèficit. Que aquests
títols es poguessin fer servir també a
les línies interurbanes augmentava
la cobertura que el transport públic
oferia al territori, tant en horari com
en parades.
Per tal de fer visible aquest tractament global del transport públic de
superfície pel conjunt de la conurbació de Granollers, es va decidir crear una marca: TRANSGRAN , i una
imatge conjunta que adoptarien tant
els vehicles com les infraestructures
de parades adscrites al Conveni. La
idea era transmetre a la població que
amb el mateix títol de transport, integrat o social propi, es podria utilitzar
el servei de transport públic de superfície i, a través d’augmentar la facilitat per accedir al servei, provocar
un efecte “crida”.

No existien gaire alternatives legals a la solució que es va adoptar si
es volia continuar prestant un servei
útil a la conurbació. Els efectes directes de l’estratègia de coordinació
de serveis implementada han quedat
fortament emmascarats per la greu
crisi econòmica viscuda justament
en els exercicis de la seva implantació. L’aplicació dels acords que
s’han anat adoptant s’han desenvolupat en el decurs d’aquests dos anys
i arribaran a la plena implantació en
aquest 2015. Les pèrdues de passatge de l’ordre del 10% enregistrades
en els mesos més durs de la crisi han
invertit el seu signe i a finals de 2014
el creixement mensual era sostingut i
de l’entorn del 2%.
La valoració per totes les parts que
intervenen en l’acord és altament
positiva quant a que aquest Conveni
facilita el perfeccionament progressiu del transport públic al conjunt de
la conurbació de Granollers, i es pot
convertir en un exemple de cooperació inter-administrativa, que resta
obert a possibles futures incorporacions de poblacions veïnes.

Maresme | El bus exprés.cat
Mataró-Barcelona comença a funcionar
amb 48 noves expedicions diàries
Una nova línia del bus exprés.cat connecta, des
d’aquest mes de febrer, Mataró amb Barcelona. El nou
servei, que ha posat en marxa el Departament de Territori
i Sostenibilitat, oferirà 1.500 places més cada dia, el que
suposa un increment del 25% respecte de l’oferta actual.
La implantació es durà a terme en dues fases: la primera, iniciada el 2 de febrer, en què s’incrementaran en
48 el nombre d’expedicions de les actuals línies C1 i C2,
i una segona, que es realitzarà abans d’aquest estiu, en
què se substituiran 5 dels vehicles actuals per altres 5
amb més capacitat.
De moment, les línies C1 Barcelona-Mataró Centre (800.000 viatgers/any) i C2 Barcelona-Mataró Nord
(450.000 viatgers/any), que circulen per l’autopista C-32,
s’han reconvertit en les noves línies exprés e11.1 i e11.2.
Els dos serveis, amb una ocupació mitjana de 36,18 viatgers/expedició, mantenen les mateixes parades però amplien la seva oferta amb un total de 48 noves expedicions
de dilluns a divendres.
Per poder donar resposta a aquest increment d’oferta,
de l’operador Casas del grup MOVENTIS, es posen en

zats que està a disposició de l’Ajuntament. Hi podran accedir les persones que hi resideixen, els llogaters i titulars
d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial, així
com les persones amb mobilitat reduïda amb certificat i
les persones que ho necessitin amb la presentació d’una
sol·licitud d’autorització temporal i excepcional. Els vehicles que se saltin les advertències de prohibició de pas
i la càmera fotografiï les seves matrícules hauran de fer
front a una sanció econòmica.
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Bages | El Bus urbà de Manresa estrena
nova imatge associada a la sostenibilitat i
el respecte al medi ambient
La flota del Bus Manresa ha canviat de color. El verd
és ara el color que identifica els autobusos urbans de la
capital del Bages, en una aposta visual que pretén donar
més personalitat a la imatge corporativa de Manresa Bus
i associar-la al concepte de sostenibilitat i respecte del
medi ambient, segons expliquen des de l’Ajuntament.
El Bus Manresa, el servei del transport urbà de viatgers
operat per l’empresa Manresa Bus, del grup Sagalés, destaca ara pel color verd intens, que dota de més visibilitat
i personalitat a la imatge del servei i, alhora, transmet
una visió més moderna, ecològica i atrevida de la flota
de busos de la ciutat. El nou disseny s’incorporarà també
a les targetes multiviatge per a l’any 2015, als horaris de
mà, pals de parades, marquesines, així com a les targetes
identificatives que tindran a partir d’ara els conductors
dels vehicles.

Vallès Occidental | Dues noves actuacions
milloraran la mobilitat de vianants i
bicicletes a Sant Quirze del Vallès
L’Ajuntament de Sant Quirze ha aprovat inicialment
dues actuacions que milloraran la mobiltiat de vianants i
bicicletes. El pressupost d’aquestes obres és de 172.000
euros, segons les memòries valorades dels projectes,
aprovades per la Junta de Govern local.
Una de les actuacions es realitzarà al parc situat entre el carrer Ribera, la ronda Arraona i l’avinguda Can
Pallars i consistirà en la consolidació de camins configurats per l’ús de la ciutadania amb el pas del temps.
En concret, es pavimentaran més de 500 metres linials
amb el mateix material emprat al parc del passeig del
Colomer, Can Barra i d’inici del torrent de la Betzuca.
D’aquesta manera, les persones i els ciclistes que hi
circulin podran gaudir d’un recorregut que enllacarà
Can Feliu amb el torrent de la Font del Pont, i aquest,
amb l’avinguda Arraona.
L’altre projecte abasta la gran esplanada que hi ha al
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darrera de l’escola Purificació Salas Xandri i que també dóna accés al gimnàs municipal. Aquí també es preveuen consolidar els camins que s’han anat dibuixant
amb el pas natural de l’ús d’aquests espais, alhora que
es pavimentaran uns 1.000 metres quadrats per millorar
l’accessibilitat i el confort dels usuaris dels equipaments,
especialment en els dies de pluja.

Vallès Occidental | L’Ajuntament de Rubí
adapta una trentena de parades de l’autobús
urbà amb l’objectiu de fer-les accessibles
L’Ajuntament de Rubí ha dut a terme un projecte
d’adaptació a diferents parades de l’autobús urbà de la
ciutat per millorar-ne la seva accessiblitat. Les obres es
van iniciar el dilluns 9 de febrer i tenen una durada prevista de 4 mesos. Els treballs, que han estat adjudicats a
l’empresa Civil Stone per un import de 139.535,83 euros, formen part del Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015.
El projecte contempla les tasques de reurbanització,
adequació de l’entorn i construcció de plataformes d’accés als vehicles en aquelles parades del sistema de l’autobús urbà que tenen més trànsit. Així, es crearan plataformes i s’instal·laran marquesines d’espera per tal de
fer l’accés als autobusos sense desnivell per a persones
amb dificultats de mobilitat. També es millorarà l’accessibilitat de l’entorn amb la creació de guals de vianants i
passos de vianants adaptats des de les parades.

Vallès Oriental | Granollers, les Franqueses,
Lliçà d’Amunt i Canovelles signen un conveni
per a la prestació conjunta del servei de taxi
Els ajuntaments de Granollers, les Franqueses, Lliçà
d’Amunt i Canovelles han signat un conveni de cooperació intermunicipal per a la prestació conjunta del servei de taxi dins d’aquests municipis. Els alcaldes Josep
Mayoral (Granollers), Francesc Colomé (les Franqueses),
Ignasi Simón (Lliçà d’Amunt) i José Orive (Canovelles)
han formalitzat així una col·laboració que parteix de la
realitat que els quatre municipis funcionen com un de

sol pel que fa a la prestació del servei
de taxi.
L’acord és un primer pas cap al
funcionament unificat del servei i
permetrà que els taxis dels municipis signants puguin treballar, amb
limitacions en l’ús de les parades,
als quatre termes municipals, recollint i deixant passatgers a qualsevol
d’aquestes poblacions, amb la finalitat de millorar l’eficàcia del servei,
i afavorir la rendibilitat i qualitat del
treball dels professionals del sector.
La llei del Taxi preveu la coordinació
intermunicipal en les zones on hi ha
interacció o influència recíproca entre serveis de transports. El conveni
ordena, així, un servei que transcendeix els interessos de cada municipi
i queda obert a l’adhesió d’altres municipis de l’entorn.
Amb la finalitat d’aconseguir una
imatge uniforme que identifiqui el
servei conjunt, el conveni estableix
que els vehicles siguin de color
blanc, incloguin un distintiu específic i tinguin rotulat a la
porta l’escut de cada ajuntament de procedència. El servei conjunt s’iniciarà quan s’hagi aprovat la tarifa urbana
única d’aplicació dins dels quatre termes municipals, més
econòmica que la interurbana, vigent fins ara.
Qualsevol llicència de taxi d’aquests municipis podrà
fer servir les parades actualment existents, sempre que el
total de vehicles no superi el nombre de places. En queden excloses quatre parades: de Granollers, les places de
Pau Casals i de Serrat i Bonastre; i de les Franqueses, la
pl. d’Espanya a Bellavista i la crta. de Ribes a l’estació de
tren de les Franqueses.
Cada municipi mantindrà la competència per atorgar
les llicències de taxi. En aquests moments, a Granollers
n’hi ha 40; 7, a les Franqueses; 4, a Canovelles; i 1, a
Llicà d’Amunt.
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Vallès Oriental | S’incorporen dos nous
vehicles a la línia d’autobusos de Granollers,
les Franqueses, Canovelles i la Roca
Dos nous autobusos de pis baix s’han incorporat a la
línia de Granollers, que també presta servei a les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès. Els
nous vehicles disposen de trenta-un seients per a passatgers, capacitat per a cinquanta-quatre persones dretes
i una plaça per a persones amb mobilitat reduïda, que
poden pujar i baixar de l’autobús amb una plataforma
elevadora. El motor d’aquests vehicles permet una important reducció d’emissions a l’atmosfera.

Baix Llobregat | Sant Vicenç dels Horts i
Martorell canvien d’operador urbà
Soler i Sauret, SA opera des del mes de gener els serveis de transport urbà en autobús dels municipis de St.
Vicenç dels Horts i de Martorell, ja que des del passat 1
de gener n’és la nova empresa concessionària a conseqüència de l’acord empresarial al que s’ha arribat amb
TIBUS, SA del grup ALSA pel traspàs de les concessions.
Soler i Sauret, SA ja és l’operador de transport interurbà en autobús en ambdós municipis i opera varis
serveis de transport urbà de municipis de la zona.
L’inici de l’operació per part de Soler i Sauret, SA
d’aquests dos serveis de transport urbà no suposa cap
canvi de cara a l’usuari. Tarifes, títols de transport, horaris i recorreguts segueixen sent els mateixos.
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L’AMTU participa a les VI Jornades
sobre ITS & Smart Mobility a Catalunya

L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU)
va celebrar el dia 9 de desembre la seva 15a Assemblea
General a la Sala de Conferències del Centre Cultural. Va
estar presidida pel president de l’AMTU, Joan Mora; el
seu vicepresident Josep Mayoral; el director general, Joan
Prat; i el secretari/tresorer de l’entitat, Francesc Esteve.
En l’assemblea es va aprovar un canvi dels estatuts de
l’entitat en virtut del qual l’AMTU passa de prestar servei
a la Regió Metropolitana de Barcelona a ser una entitat
d’àmbit català amb la vocació d’oferir servei i assistència
tècnica en temes de mobilitat a tots els ens locals de
Catalunya. Aquest objectiu
queda plasmat en un canvi de nom de l’agrupació,
que passa de ser l’Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà a anomenar-se Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
L’Assemblea general també va aprovar el pressupost
per a l’exercici 2015, així com un conveni amb la Diputació de Barcelona que suposarà uns ingressos extra de
75.000 euros/any durant quatre anys per a la realització
d’estudis i projectes de mutu interès. En virtut d’aquest
conveni, l’AMTU adjudicarà tots els estudis conjunts
amb la Diputació de Barcelona.
Pel que fa als comptes per a l’exercici 2015, el pressupost de l’AMTU pujarà a un import de 611.632,74
euros, el més alt de la seva història, molt per sobre dels
518.633,39 euros del 2014. El pressupost es destinarà
en gran part a la realització d’estudis i projectes de mobilitat. Els comptes per a l’any vinent recullen, per altra
banda, el gran esforç realitzat per contenir la despesa
amb l’estalvi i millora de diversos serveis.

L’Assemblea General de l’entitat aprova
els nous estatuts per donar servei
a tots els ens locals de Catalunya
Durant l’Assemblea es va donar compte de temes
com l’adhesió dels Ajuntaments de Vallromanes i Canovelles a l’AMTU; el conveni de l’associació amb la UPC
per a la realització de projectes i estudis; la participació
com a entitat col·laboradora de l’AMTU a la Fundació
del Cercle d’Infraestructures; l’anunci de nova integració tarifària d’Osona, Berguedà i Ripollès; i es van donar
detalls del projecte d’aquesta nova revista que teniu a
les mans, especialitzada en temes de mobilitat que es
farà arribar a tots els ajuntaments, diputacions i consells
comarcals.
La cloenda de l’Assemblea va comptar amb la intervenció del president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, que va manifestar la voluntat de mantenir
la col·laboració de la Diputació de Barcelona amb l’AMTU per continuar treballant plegats en la millora dels serveis de transport públic.

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport urbà (AMTU) va participar el passat dijous 5 de febrer a la VI Jornada ITS & Smart Mobility a Catalunya
que organitza ITS España amb l’objectiu de promocionar
els sistemes intel·ligents de transport i acostar-los a les
empreses i administracions. L’AMTU ha estat una de les
entitats col·laboradores de la jornada, al costat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.
En concret, l’AMTU ha col·laborat aportant ponents
a les diferents taules que van tenir lloc a la jornada. A
més, ha facilitat l’assistència a l’ITS Catalunya de tècnics
i regidors de mobilitat dels diferents municipis socis de
l’AMTU. Durant la jornada es van conèixer diferents experiències de gestió de la mobilitat a través de les noves
tecnologies, i es va aprofundir en la relació entre les empreses i les administracions per avançar cap a una gestió
més sostenible i intel·ligent de la mobilitat.
El director general de l’AMTU, Joan Prat, va participar a la sessió d’obertura, compartint taula amb representants de laGeneralitat, l’Ajuntament de Barcelona, el Servei Català de Trànsit, l’Associació d’Enginyers
de Trànsit de Catalunya i l’associació ITS España. En la
seva intervenció, Prat va explicar el canvi d’estatuts de
l’AMTU que permetrà que l’entitat passi de prestar servei
a la Regió Metropolitana de Barcelona a ser una entitat
d’àmbit català amb la vocació d’oferir servei i assistència tècnica en temes de mobilitat a tots els ens locals de
Catalunya.
Per altra banda, Prat va parlar del Transport a la Demanda: “l’aplicació de les noves tecnologies en la gestió
de la mobilitat serà un dels eixos principals de l’aposta
que fa l’AMTU per reproduir a Catalunya aquest model
de transport, implantat amb èxit a alguns altres països

europeus”, va explicar.
L’AMTU també va participar a la taula dedicada a la
Gestió del Transport Públic, que va ser moderada pel
director tècnic de l’associació, Sergi Martínez-Abarca.
En aquesta sessió es van presentar diverses aplicacions
tecnològiques en la gestió del transport públic, des de
tecnologies aplicades als bitllets fins a la nova xarxa
intel·ligent de bus de Barcelona o el planificador de rutes
intermodal de la Generalitat de Catalunya.
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Presència destacada de municipis AMTU
a l’SmartCity World Congress

L’Smart City Expo World Congress (SCEWC) celebrada a Fira de Barcelona del 18 al 20 de novembre, va
congregar més de 50 alcaldes, 41 delegacions internacionals i 400 ponents que van abordar els principals reptes de futur de les ciutats combinant disciplines com la
mobilitat, la tecnologia, l’eficiència energètica, el medi
ambient, la gestió demogràfica, l’urbanisme i l’economia del coneixement. Entre els participants s’hi van
comptar diversos municipis AMTU.
La consolidació del congrés, que va rebre més de
10.000 visitants, com el principal esdeveniment internacional sobre ciutats intel·ligents, ha comportat que
ciutats dels cinc continents hagin organitzat delegacions
oficials per visitar el saló a la recerca de solucions per
a les seves ciutats i per a compartir coneixements. Entre elles destaquen les delegacions de països emergents
com Brasil, Xina, Costa d’Ivori, Índia, Indonèsia o Malàisia amb grans reptes en urbanització i les d’altres com

Alemanya, Argentina, Àustria, Corea del Sud, Dinamarca, Estats Units, Holanda, Israel, Japó i el Regne Unit.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Empresa i Ocupació i el de Territori i Sostenibilitat, va ser present en un espai amb petits estands per a
les empreses i centres tecnològics; una zona d’exposició
per a projectes, serveis i agències de la Generalitat; un
espai per a presentacions públiques i una zona de reunions interna. La Generalitat va aprofitar el marc del
congrés per presentar l’Estratègia Smart de Catalunya
(SmartCAT), la línia d’actuació aprovada per estendre
el concepte d’smart city a escala del que la Comissió
Europea anomena smart region i desplegar un programa
que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals,
doni suport a les empreses i impulsi iniciatives smart en
clau de país.
Per part dels municipis associats a l’AMTU, hi van tenir presència Sant Cugat del Vallès, Mataró i Rubí.

Nous estudis sobre mobilitat sostenible
realitzats per l’AMTU i la Diputació de Barcelona
Josep Lluís Castell Enginyer Industrial
S’estan finalitzant tres estudis en
el marc del Conveni 2013 signat entre les dues organitzacions
El primer dels tres estudis porta
el títol “Implementació de sistemes
de transport a la demanda (TAD) a
l’àmbit AMTU” i el porta a terme
l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat (AIM SL). Tracta fonamentalment d’estudiar la viabilitat
tècnica, legal i econòmica de la integració d’aquests serveis a la demanda amb altres serveis de transport
públic col·lectiu. La conclusió de
l’estudi ha de donar com a resultat la
definició d’aquells serveis TAD que
siguin viables en casos concrets de
poblacions AMTU; l’anàlisi detallada del que suposa la creació d’una
oficina a la seu de l’AMTU que
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centralitzi la coordinació d’aquests
serveis a nivell de tot Catalunya; i
la realització d’una aplicació online
que, a través d’un llistat de preguntes
i comentaris, ajudi als tècnics dels
ajuntaments dels municipis AMTU
en el procés de decisió sobre la possibilitat d’establir un servei d’aquest
tipus a la seva població. Això anirà
complementat amb la creació d’un
plec de condicions tipus que permeti als municipis la implantació del
servei si és el cas. Per últim a la fi
de l’estudi es disposarà d’un complet catàleg de casos d’aquest tipus
de servei, que servirà per actualitzar
el que ja es va realitzar l’any 2011.
El segon estudi el desenvolupa
l’empresa osonenca LaVola i té com
a objectiu copsar de forma rigorosa

la forma en que es proporciona la
informació del transport públic als
usuaris potencials. El treball, que
es troba força avançat, s’ha basat
en l’anàlisi dels diferents canals de
comunicació que hi ha per arribar
als ciutadans. Així doncs s’ha realitzat un treball de camp sobre quina informació hi ha ubicada a 100
parades significatives del sistema de
transport urbà de l’àmbit AMTU, realitzant enquestes in-situ als usuaris
del servei; s’ha realitzat una prova
de “client misteriós” per valorar com
es dona la informació a l’usuari des
del servei d’atenció ciutadana dels
72 municipis AMTU; s’han analitzat
les pàgines webs i la presència a les
principals xarxes socials d’ajuntaments i operadors envers el transport

Sant Cugat del Vallès | En el seu estand van donar a conèixer projectes locals de gestió intel·ligent al
servei de la millora de la qualitat de vida. D’una banda,
el Library Living Lab, a la Biblioteca de Volpalleres Miquel Batllori, un projecte que suposarà la participació
de l’usuari en el procés d’innovació i recerca que duran
a terme els investigadors en el camp de la cultura i el
coneixement.
Per altra banda, Sant Cugat serà la primera ciutat de
l’estat amb una APP específica per a Google Glass. Juntament amb l’empresa catalana Soft For You s’està desenvolupant la primera aplicació de ciutat per a Google Glass destinada a potenciar l’experiència ciutadana
i turística dels futurs usuaris de les ulleres de Google.
A l’estand els visitants van poder provar les ulleres de
manera gratuïta.
El darrer dels projectes presents a l’estand va ser Cugat.cat, el primer mitjà local del país en disposar d’una
aplicació per a Smart TV. L’objectiu de l’aplicació és ampliar els canals per fer arribar informació i continguts
audiovisuals de Cugat.cat.
Mataró | L’Ajuntament de Mataró és pioner en la implantació d’un canal de missatgeria instantània per relacionar-se amb els ciutadans a través dels ”smartphones”.
A través de Telegram, una APP molt semblant a WhatsApp, Mataró ofereix la possibilitat als usuaris d’obtenir
informació de tot tipus, presentar queixes/suggeriments i
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fins i tot realitzar alguns tràmits (volant de padró, targeta
de la deixalleria, recollida de trastos vells o cita prèvia). Destaquem però que enviant missatges, amb paraules clau, al mòbil de l’Ajuntament pots obtenir temps
d’espera a la teva parada de bus, veure els recorreguts
del bus urbà i del bus exprés a Barcelona, entre d’altres
moltes opcions.
Descarregar-se’l és gratuït i funciona amb programari
lliure, igual que el mateix web mataro.cat.
Aquest servei es desenvolupa gràcies al Netlab, el
centre de transferència universitat-empresa del TecnoCampus Mataró, i es va presentar en una ponència de la
categoria d’“Smart Society”.

Rubí | La Diputació de Barcelona va convidar l’Ajuntament de Rubí a formar part del seu estand i a oferir
una ponència sobre el projecte Rubí Brilla, impulsat
pel consistori per promoure l’eficiència energètica i
les energies renovables, i que és un exemple de bona
pràctica en l’àmbit de les ciutats intel·ligents. L’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va explicar
en dues ponències els projectes que ha dut a terme en
col·laboració amb Rubí Brilla: un primer estudi per detectar fuites de calor a les naus industrials i un segon que
avalua el potencial fotovoltaic de les zones industrials.
A més, l’empresa encarregada de crear l’aplicació multiplataforma de la Comunitat Rubí Brilla, va presentar la
seva experiència amb aquest projecte.

públic urbà; s’han realitzat reunions promocionar el transport públic als tenti la decisió política, es prenen
amb grups focals (estudiants, gent municipis de la província de Barce- decisions de restricció del vehicle
gran,...) per tal de conèixer de prime- lona”, recull una sèrie d’experiènci- privat (“push”) i es donen alternara mà la seva opinió al respecte. Per es i sistematitza la seva presentació, tives suficients des del primer dia
últim hi hagut una recerca “bench- posant de relleu quins han estat les (“pull”). En tot aquest procés és fomarking” a escala local, nacional i principals fites i entrebancs en el de- namental l’existència d’unes normes
estrictes per a la
internacional que
implementació
s’ha traduït en un
de les noves mecatàleg de soluUn cop finalitzats els estudis es podran consultar
sures; un bon
cions que puguin
els resums executius dels mateixos a través del
pla de comuinspirar millores en
nicació per a
la manera d’inforweb de l’associació : www.amtu.cat
la població en
mar als usuaris del
general i espetransport
públic.
Com a curiositat s’ha creat un portal senvolupament del procés d’implan- cífic pels veïns i comerciants de la
web on hi apareixen mapificats els tació de les mesures. La motivació zona afectada; i una cerca de comtweets geolocalitzats que inclouen que porta a implementar mesures plicitats entre els agents implicats
diferents hashtags relacionats amb de mobilitat sostenible acostuma a (“stakeholders”), els líders d’opinió
estar provocada per una necessitat i els mitjans de comunicació. A tal
la mobilitat.
El tercer estudi pretén donar ei- latent; per una insostenibilitat d’una efecte l’estudi ha elaborat fitxes que
nes als càrrecs electes dels ajunta- situació existent; o aprofitant una descriuen les principals característiments a l’hora d’afrontar mesures obra necessària. Llavors a partir d’un ques dels processos que s’han dut a
que ajudin a la implementació de disseny acurat de l’actuació per part terme a diferents ciutats, recollides a
la mobilitat sostenible a les seves dels responsables municipals, en el través d’entrevistes amb els responpoblacions. Realitzat per l’empresa que és fonamental recollir les dades sables de l’ Administració Local i en
CINESI, l’estudi “sobre la implan- de mobilitat prèvies a l’actuació, i alguns casos de les entitats socials
tació de mesures Push&Pull per a elaborar un discurs intern que sus- que s’han vist implicades.
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L’ATM aprova les tarifes dels títols de transport
públic per a l’any 2015
Les tarifes dels títols de transport públic per al 2015
inclouen la reducció del preu de la targeta T-10, que es
redueix un 3,4% respecte a la tarifa 2014. També es rebaixaran els preus dels títols bonificats, la T-Trimestre
per a persones en atur i la T-70/90 FM/FN, que es
calculen en base al preu de la targeta T-10. Pel que fa
a la resta de títols de transport, mantindran el mateix
preu que el 2014.
Segons expliquen des del departament de Territori i
Sostenibilitat, la Generalitat, Ajuntament de Barcelona
i Àrea Metropolitana de Barcelona han incrementat les
seves aportacions al sistema tarifari integrat per poder
aplicar aquestes mesures que representen una reducció del 2,4% en la tarifa mitjana ponderada del sistema
de transport.
Les tarifes dels títols propis de Rodalies de Catalunya i Regionals també queden congelades.
Evolució del transport públic durant el 2014
Pel que fa a l’evolució dels viatgers del sistema de
transport públic, el 2014 es va consolidar la recuperació iniciada durant el segon semestre de 2013. Així, fins
novembre, el nombre de viatges a l’ATM de Barcelona
va créixer un 1,5%, fins a 840 milions, el que representa gairebé 12 milions de viatges més que en el mateix
període de l’any 2013.
Per modes de transport, creixen els usuaris a tots

els operadors, excepte a Rodalies de Catalunya i els
autobusos urbans de la segona corona metropolitana,
que es mantenen lleugerament a la baixa amb un descens del 0,4% i del 0,6% respectivament. El metro guanya un 1,3% d’usuaris, Ferrocarrils de la Generalitat un
1,9% i el Tramvia un 2,9%. Pel que fa al bus, els de
TMB creixen un 0,6%; els de l’AMB un 6,8%; i els de la
Generalitat, un 1,9%.
Cal recordar, no obstant, que si es comparen els
diferents serveis, fixant-se en l’oferta i demanda i l’eficiència dels serveis per carretera respecte als serveis
interurbans de la Generalitat o de l’AMB (sense tenir
en compte el TMB), els serveis de l’AMTU són els més
eficients. Tot i realitzar un 7% de quilòmetres menys
respecte el 2010, mantenen -i fins i tot incrementen- les
seves dades, mentre que els autobusos interurbans de
la Generalitat, a tall d’exemple, han mantingut el nombre de validacions del 2010 tot i tenir un augment del
10% del servei.

Nova versió del cercador de rutes “Mou-te”
de la Generalitat
El cercador de rutes de la Generalitat, el “Mou-te”,
ha estrenat una nova versió que permet una navegació més àgil i ràpida per l’usuari. L’aplicació presenta una nova interfície web i mòbil més senzilla, neta
i més ràpida. A més, és el primer cercador de rutes
a l’Estat que inclou el vehicle privat com a mode de
transport a l’inici i/o al final de recorregut, permetent,
així, donar itineraris multimodals combinant transport
públic+privat. D’aquesta manera, un ciutadà que, per
exemple, viu en una urbanització on no hi ha transport
públic i es vol desplaçar, ara el ‘Mou-te’ li podrà oferir
com a alternativa agafar el seu vehicle privat fins a la
parada de bus o ferroviària més propera i seguir l’itinerari en transport públic. El “Mou-te” es pot consultar en entorn web (mou-te.gencat.cat) i entorn mòbil
(gencat.mobi/moute).
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La xarxa de bus
d’altes prestacions
exprés.cat

L

a Generalitat ha apostat pel bus exprés com a
mode de transport públic eficient i competitiu
per connectar de manera ràpida, sostenible i
econòmica els principals pols de mobilitat del territori que concentren major demanda de desplaçaments.
Aquesta xarxa d’altes prestacions ‘exprés.cat’ s’implanta
progressivament a Catalunya des de la tardor de 2012.
Aquest tipus de xarxa de bus exprés, que ja funciona
a altres ciutats com París, Istambul, Hamburg o Nantes,
presenta un conjunt d’avantatges respecte les línies convencionals, com ara una reducció notable del temps del
trajecte del recorregut, atès que assoleixen velocitats co-

mercials més competitives. Així, aprofiten infraestructures
com ara carrils bus o prioritats semafòriques en els encreuaments, i compten amb poques parades al llarg del
recorregut, per tal d’oferir un servei atractiu a l’usuari,
amb millors freqüències de pas, informació en temps real
dins i fora dels vehicles, serveis de Wifi i premsa gratuïts,
i una imatge corporativa comuna.

Les 40 línies de bus exprés a Catalunya
La xarxa de bus exprés estarà formada per 40 línies
interurbanes que són les que concentren una major demanda de viatgers. Concretament transporten anualment
21,32 milions de passatgers, la qual cosa suposa el 40%
de la demanda total, amb ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició.
El creixement de la demanda de les línies de bus exprés des de la seva posada en marxa és superior als 3
milions d’usuaris, amb creixements de fins al 57%. Grau
de satisfacció dels usuaris: més de 8 punts sobre 10.

Vehicles accessibles i sostenibles amb imatge comuna
El desplegament d’aquesta xarxa comporta millores
en la flota de vehicles, garantint la qualitat, comoditat
i l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, així
com la incorporació gradual de l’ús de combustibles
alternatius com el biodièsel i més serveis per als usuaris a l’interior del vehicle, com connexió wifi, premsa

gratuïta i informació en temps real, tant a l’interior del
vehicle com als pals de parada.
La nova xarxa de bus ràpid de la Generalitat queda
integrada sota una nova imatge corporativa, exprés.
cat, que aporta visibilitat al servei i facilita als usuaris
la seva ràpida identificació.

Santi Vila Conseller de Territori i Sostenibilitat

Els reptes del Departament de Territori i Sostenibilitat
Els tres eixos bàsics del Departament de Territori i Sostenibilitat per
aquesta legislatura són el dret social
a l’habitatge, el dret a la ciutat i la
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mobilitat sostenible, amb el transport públic com a principal referent.
Aquest ha de ser un dret bàsic de
l’estat del benestar i per això és molt

positiu que el 2014 hagi estat el de la
consolidació de la recuperació dels viatgers. S’han realitzat 915 milions de
viatges a tot el sistema de l’ATM de
Barcelona, el que significa 15 milions
de viatges més que el 2013.
L’aposta per un sistema de transport públic eficient, de qualitat i sostenible es concreta en les 706 línies
regulars d’autobús, els 671 milions
de viatgers amb títols integrats, la
implantació, a finals d’aquest 2015,
de fins 22 línies de bus exprés.cat.
En aquest sentit, des del 2 de febrer
ja funciona entre Barcelona i Mataró i a curt termini entraran en servei
entre Mataró, Granollers i Sabadell
i Barcelona i Vic. Haurem superat
l’equador en el nostre compromís
d’introduir 40 línies exprés.cat a tot
el territori, donant servei al 40% de
la demanda global.

A la demarcació de Barcelona ja
funcionen 11 línies: Barcelona - Sabadell, Barcelona - Terrassa; Barcelona
- Cerdanyola - UAB; Barcelona - Ripollet; Barcelona - Igualada; Barcelona Vilafranca del Penedès; Barcelona - La
Vall del Tenes; Barcelona - Corbera;
Barcelona-Caldes de Montbui; Barcelona - Sentmenat; i Barcelona - Mataró. A més, n’hi ha tres més a Tarragona, una a Girona i una a Lleida. Entre
gener i octubre de 2014, s’ha assolit
la xifra de 3,8 milions de passatgers,
amb una mitjana de 30 viatgers per
expedició.
Totes les línies operades amb
autobusos de la xarxa exprés.cat
han tingut augments de la demanda respecte als serveis amb busos
convencionals que s’oferien anteriorment. Augments que van del 56% en
la línia Barcelona – La Vall del Tenes

al 4% de la línia Barcelona – Igualada. Important, a part de la fiabilitat
del servei, és la qualitat. En aquest
sentit, els resultats de les enquestes
realitzades entre els usuaris dels serveis exprés.cat assenyalen l’elevada
satisfacció, amb notes superiors als
8 punts. En el cas de la e4 (Barcelona - Ripollet) s’ha assolit una nota
de 9,1. Tot això ens indica que estem
treballant en la bona direcció.
En aquest camí de donar un servei de transport públic de qualitat hi
tindrà un paper molt important la TMobilitat, un projecte pioner que va
més enllà dels serveis de transport
públic i l’objectiu del qual és que es
converteixi en un instrument cabdal
de la gestió de la mobilitat per la seva
capacitat d’integració de tots els modes de transport en un únic suport
intel·ligent. Aquest nou sistema, que

integrarà tots els títols que hi ha actualment en un únic suport, afavorirà
la utilització del transport públic amb
descomptes per ús, adaptarà el preu
del transport públic a la mobilitat real
de cada ciutadà i permetrà a l’usuari
decidir el sistema de pagament del
seu transport, ja sigui prepagament,
domiciliació bancària del rebut, recàrrega per internet, etc. Hem començat ja el compte enrere. Després
de la implementació de tot el maquinari, a partir del segon semestre
de l’any vinent serà una realitat a la
primera corona metropolitana, amb
l’objectiu que al 2018 estigui estès ja
a tot el territori.
Aquests són els reptes que ens
hem marcat. I tant de bo el repte
d’aquesta nova revista, que edita
l’AMTU, estigui plena d’èxits. Ànims i
endavant!
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Vianants i transport públic
en àmbits urbans

Ole Thorson
Dr. Enginyer de camins

pot entendre que una ciutat no planificada per aquesta important majoria, no te futur per una mobilitat
segura i sostenible.
Un cotxe en el paisatge urbà
es veu molt mes que un vianantpassatger. Els altres es fixen mes
fàcilment en la massa d’un cotxe
que en una persona. Una gran part
de tècnics els sembla que hi ha
mes persones en cotxe que a peu.
Els aforaments i les enquestes indiquen que el vianant es majoritari.
L’espai necessari per caminar

Caminar és l’inici de tot desplaçament. També en transport urbà o
interurbà. El transportista necessita
que el camí a la parada sigui practicable, accessible i formi part d’una
xarxa d’itineraris pensats per l’ésser
humà en el seu estat de caminant.
Sense aquesta premissa no
es produeixen les condicions per
un transport públic de possible
rendibilitat. No és suficient que el
transportista consideri que és responsabilitat del municipi (o del
propietari de la carretera en trams
interurbans o periurbans) de construir i mantenir voreres i passos

de vianants. S’ha pogut constatar
que, moltes vegades, els vianants
no estan suficientment considerats
per les administracions. Ni des de
el punt de vista dels propis vianants ni des de la opinió dels passatgers d’autobús.
Dades de la mobilitat urbana
En les ciutats, del nostre entorn
urbà, la meitat dels desplaçaments
és fan íntegrament a peu. Si afegim els dos o més desplaçaments
relacionats amb el transport públic
i trams a peu al pàrquing, etc, es

La gran part dels tècnics saben
quant espai es necessari per un
carril de cotxe o per l’autobús. Molts
no saben l’espai que necessiten els
vianants. La vorera no ha de tenir
menys de 3 metres (3 metres mes
l’espai per mobiliari, arbres etc.). El
pas de vianants és una part integral de la vorera. En la majoria de
carrers el pas ha d’estar a nivell de
la vorera per indicar als conductors
que el pas és per a vianants, prioritàriament.
L’itinerari del vianant prop d’un
encreuament ha de ser el més directe i recte possible, sense desvi-

Possibilitats d’un nou sistema tarifari
a la Regió Metropolitana de Barcelona

Francesc Ventura
Arquitecte i consultor en mobilitat
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A començaments de l’any 2000
es va produir un canvi que ha esdevingut substancial en la millora de
l’oferta de transport públic col·lectiu,
al conjunt de la Regió Metropolitana, amb la creació i implementació
d’un nou Sistema Tarifari, totalment
integrat, que despenalitza els transbordaments i al que es varen incorporar, progressivament, tots els
operadors de TPC (urbans i interurbans) de l’àmbit.
Encara avui el model tarifari de
la RMB és estudiat i adaptat a diver-

sos escenaris d’integració de transport públic en països ben diferents
del nostre, amb les peculiaritats
pròpies de cada lloc.
Però aquest model d’èxit ha esdevingut també obsolet. Tecnològicament el sistema actual necessita
migrar cap a sistemes de validació i venda basats en les targetes
electròniques, sense contacte, per
estalviar costos de manteniment
i incidències, per reduir els temps
de cancel·lació, o per lluitar contra
el frau.

aments. És normal intentar obligar
el vianant a fer uns quants metres
per la vorera del carrer a creuar –
moltes vegades amb ample de la
vorera totalment insuficient. Cal assegurar espai suficient pel vianant.
El sistema de regulació
En el transport públic el sistema
de regulació dels semàfors pot ser
la diferència entre guanyar o perdre
passatgers. En primer lloc afecta a
la velocitat de marxa per minimitzar
el nombre de parades en vermell.
En segon lloc afecta força a la velocitat comercial. Un autobús que
no troba el semàfor en verd a l’arrancar de la parada perd un temps
valuós. En molts municipis del entorn AMTU i en les flotes d’autobusos de la organització existeixen
els sistemes “smart” per prendre
les decisions que afavoreixen als
passatgers. En tercer lloc, es bàsic
adaptar els sistemes de regulació
per creuar el carrer.

casos la parada es confon amb un
panell publicitari. És important solucionar el problema i arribar a acords
amb les empreses de publicitat.
El passatger necessita protecció, informació, enllumenat i paviment adequat a la parada. Són
interessants els acords entre administració responsable i les companyies de transport per garantir
aquestes exigències. Moltes vegades l’espai requereix minimitzar
usos per al vehicle privat.
La parada és una connexió entre el sistema del transport públic i
la ciutat. El passatger agraeix que
la parada estigui molt a prop d’una
cantonada per poder orientar-se
i escollir la direcció a prendre en
funció de les senyals d’orientació i
informació per a vianants en combinació amb els noms dels carrers.
Ajuda amb plànols d’orientació a la
marquesina, tot i que moltes persones grans tenen dificultats amb
aquesta informació.

de caminar ha de ser curt, còmode
i ràpid i és important que la ubicació de les parades es faci en col·
laboració amb el municipi. Es pot
utilitzar la idea que la parada ha
de ser mes a prop del domicili/lloc
de treball que la plaça d’estacionament per el vehicle privat. Això significa fer una ciutat nova pensada
mes per transport públic i menys
per el vehicle privat.
El sistema de regulació – com
s’ha indicat abans – ha de donar
prioritat al passatger per damunt
del usuari del transport privat. Solament amb la prioritat, l’autobús
pot arribar a una velocitat comercial
competitiva amb el trànsit privat.
Prioritat entre usuaris al carrer

La parada ha de ser fàcilment
visible en l’espai urbà. En molts

Tot el trajecte ha d’oferir una
velocitat comercial acceptable i
competitiva al passatger. El tram

Fa molt temps que existeix un
acord segons el qual la prioritat
es dona als sistemes més sostenibles (Llei de mobilitat 2003 del
Parlament de Catalunya): vianants,
ciclistes i transport públic. Encara no s’ha arribat a la introducció
d’aquests principis com base general del disseny de carrers i de la
gestió de la mobilitat. Demanem la
mobilitat sostenible i segura.

No obstant, l’obsolescència fonamental no és tecnològica, és
funcional i de model de servei. La
tecnologia únicament ens dóna
l’oportunitat d’executar amb seguretat i fiabilitat, les operacions
que som capaços de concebre, en
aquest camp de la mobilitat.
Per què aquest és el salt que
ara és possible donar. Passar d’un
sistema de pagament i validació de
serveis de transport públic, a un
Sistema que integri tots els serveis
de mobilitat. És a dir: aparcaments,
peatges, lloguer de bicicletes, taxis,
combustible, etc.
D’aquesta manera el ciutadà
podrà copsar que l’Administració
planifica, organitza, regula, controla i proveeix de serveis, tots els
aspectes que integren una mobilitat
eficient, sostenible i segura.

El ciutadà podrà valorar millor
quin és el cost percebut de cada
tipus de mode de desplaçament
que ell, la seva unitat familiar, el
centre de treball o el col·lectiu al
que pertany, utilitzin, o del “mix” de
serveis que utilitzin al llarg d’un període de temps.
Així podrà calibrar els seus costos de mobilitat i escollir estratègies
de maximització de l’oferta o de disminució de costos.
Per la seva part les Administracions podran disposar de major
coneixement sobre la utilització
dels diferents modes de desplaçaments per part de la Comunitat,
per a planificar i gestionar l’oferta
amb major cura.
També es podran aplicar mesures que permetin resoldre incidències i colls d’ampolla, o establir

regulacions específiques de preus,
en funció i condicions d’oferta o de
demanda o de les polítiques que es
vulguin estimular (per exemple, les
ambientals).
No estem parlat d’un futur llunyà
i utòpic. Estem parlant del projecte T-Mobilitat, que està impulsant
l’ATM de Barcelona i que ha de ser
realitat en els propers dos anys.
En un territori que es símbol de
les ciutats intel·ligents, estem iniciant un canvi de paradigma en
el coneixement, la utilització i el
pagament dels serveis de mobilitat, entesos en el sentit més ampli
de l’expressió, que creiem situarà
novament, en el llindar de l’excel·lència, les decisions i l’actuació de
la nostra Administració pública i
de les empreses que fan possible
l’aplicació de les seves directrius.

La parada

La velocitat comercial

23

