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AMTU, balanç de
quatre anys d’èxits
compartits
Jordi Xena
PRESIDENT DE L’AMTU

D

esprés de les eleccions municipals i la posterior constitució dels nous ajuntaments,
l’AMTU entra ara també en el seu procés de renovació interna – tant dels representants
de les administracions associades com dels màxims òrgans de govern - per tal d’iniciar un
nou mandat. És hora, doncs, de fer balanç.

una de les grans fites
aconseguides per

Com ja vaig expressar en la darrera sessió del Comitè Executiu, celebrada el passat 11 de juny, la valoració
d’aquests quatre anys (2015-2019), en què he tingut l’honor de ser el president de l’AMTU, és molt positiva. Hem
crescut com a entitat, hem liderat la implantació del transport a la demanda i la posada en circulació del primer bus autònom a Catalunya, ens hem anat posicionant com a entitat de referència -no només en l’àmbit municipal sinó també arreu del país-, i hem aconseguit millores importants per al sector del transport públic.
L’AMTU va néixer amb l’esperit d’unificar esforços i treball entre els municipis, i per tal de constituir una
veu interlocutora única amb la resta d’administracions en matèria de transport públic, especialment en
relació al servei públic d’autobusos urbans. No obstant, durant aquests anys hem ampliat el nostre àmbit
d’actuació - ara qualsevol terme municipal de Catalunya, sigui
o no titular d’un servei propi de transport urbà, pot formar part
de l’AMTU- i hem crescut considerablement: si al 2015, teníem 83
associats; ara, en tenim 106.

fins el 2017 les ajudes
al transport públic dels
nostres associats eren de
5,6 milions anuals i des
de 2018 ja són més de 7
milions a l’any

La nostra vocació de servei municipal també ens ha portat a ampliar i
reforçar el nostre departament tècnic, que també ha augmentat el seu
volum de treball, passant dels 10 estudis de mobilitat realitzats al 2015,
a la seixantena que fa actualment. Al mateix temps, hem anat adquirint
noves competències , i ara a més de gestionar la T-16 també gestionem les sol·licituds de la T-verda.
Pel que fa a les ajudes destinades a millores en les xarxes de transport públic dels nostres associats, cal destacar també
l’augment de les aportacions de la Generalitat i l’ATM, que fins al 2017 eren de 5,6 milions anuals, i des de 2018 ja són
més de 7 milions a l’any.

Tampoc podem oblidar una de les grans fites aconseguides per l’AMTU en aquests últims anys: haver impulsat, i finalment
aconseguit, l’exempció de l’IVA en les concessions de transport públic. De no haver estat així, les empreses concessionàries, i de retruc també les administracions, s’haguessin vist abocades a pagar grans sumes de diners que haguessin suposat
un greu perjudici per a les arques municipals.
L’acompliment del nostre objectiu: que tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, independentment d’on visquin i de les seves circumstàncies socials, puguin accedir a un servei de transport públic assequible i eficaç, que reporti un benefici en la vida
quotidiana de les persones i també una millora ambiental per al país.
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l’AMTU és l’exempció de
l’IVA en les concessions
de transport públic

Obertura

CATALUNYA ESTÀ EN
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

E
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l Govern de la Generalitat ha declarat
formalment l’emergència climàtica. I
és que els efectes del canvi climàtic estan arribant al seu màxim extrem. Només cal que recordem que els últims quatre
anys han estat els més calorosos de la història, o que les temperatures de l’Àrtic han
augmentat 3ºC des de 1990. Estan pujant
els nivells del mar, i estem començant a veure com la contaminació de l’aire, les onades
de calor i la decreixent qualitat alimentària,
impacten sobre la nostra pròpia salut.
En aquest context, el Govern veu amb preocupació els impactes que el canvi climàtic té i
tindrà a Catalunya i arreu del planeta i entén

que és necessari prendre una major consciència del perill que representa, tal i com la
comunitat científica està alertant de forma
continuada. És per això que ha declarat
formalment l’emergència climàtica, per tal
d’unir-se a les institucions d’arreu del món
-Regne Unit ha estat el primer- que també
han fet aquesta declaració formal, i assolir,
d’una manera efectiva, els objectius marcats
en la Llei del canvi climàtic, que el Govern de
Catalunya va aprovar l’estiu de 2017.
En aquest sentit, la Generalitat ha adoptat
11 compromisos que prioritzen les polítiques i els recursos públics destinats a un
model energètic 100% renovable, desnu-

La Generalitat s’uneix

a les institucions d’arreu

del món que han declarat
formalment una emergència climàtica i ambiental
per assolir els objectius
marcats en la Llei del canvi
climàtic

clearitzat i descarbonitzat, i que han de fer
possible arribar als objectius marcats. Entre
aquests compromisos hi ha, per exemple, la
necessitat d’assumir un model de mobilitat
sostenible.

Necessitat de reduir un 45% les emissions en el 2030

E

l recent informe del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC-2018)
sobre els 1,5ºC estableix la necessitat
de reduir les emissions globals al voltant
del 45% en el 2030 respecte dels nivells del
2010, i assolir unes emissions netes nul·les
per al 2050. Igualment, el darrer informe
de la Plataforma Intergovernamental sobre
Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES-2019), publicat recentment, alerta de la
situació de declivi sense precedents en què
es troba la natura del planeta i l’acceleració
de la ràtio d’extinció d’espècies.
A Catalunya, el Tercer Informe del Canvi Climàtic (2016) posa en relleu les dificultats a
què molts sectors i ecosistemes hauran de
fer front les properes dècades, en un clima

més càlid, més sec, amb una major freqüència de fenòmens extrems, i dins un entorn
que ja està sotmès a una forta pressió sobre
els seus recursos hídrics, que ha sofert canvis
dràstics en l’ús del sòl, amb un litoral fortament artificialitzat, una agricultura excessivament centrada en l’alimentació animal i
un nivell d’autosuficiència baix en la producció d’aliments, una pèrdua continuada de
biodiversitat, un feble desenvolupament de
les energies renovables i uns entorns urbans
sovint amb nivells de contaminació massa
elevats, per posar uns quants exemples. Tots
ells, elements de vital importància per al
benestar de la ciutadania i per al manteniment d’una societat competitiva, justa i
cohesionada.

«La societat fa bé

d’exigir als governants,

però ha de ser conscient
que haurà d’acceptar
mesures inicialment
incòmodes però
necessàries per afrontar el
problema”, diu el conseller»
D’altra banda, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, també afirma que
la magnitud del problema és tan gran que
és necessària la col·laboració de tothom. “La
societat fa bé d’exigir els governants, però
ha de ser conscient que haurà d’acceptar
mesures inicialment incòmodes però neces-

Moviments ciutadans que fan sentir el
seu clam
El Regne Unit és el primer estat que s’ha
declarat en emergència climàtica com a
resposta al clam del moviment Extinction
Rebellion per demanar mesures dràstiques
i urgents “per evitar el col·lapse de la nostra

civilització i dels ecosistemes terrestres i marins”. I és que la societat civil està fent sentir
la seva veu, exigint als governs i a les institucions polítiques accions clares i contundents.
Aquest fenomen reivindicatiu, que ha
adoptat formes diverses (Fridays for Future,
Joventut pel Clima, Mares pel Clima...), es
basa en evidències científiques -Nacions
Unides afirma que cada dia s’extingeixen
entre 150 i 200 espècies- que obliguin a governs a abandonar la clàssica retòrica i a dir
la veritat sobre la gravetat del problema.

Per això, formula demandes molt concretes: reduir a zero les emissions de CO2 el
2025 -orientant-hi cap aquí la tecnologia- i
reorganitzar el transport, l’alimentació, la
producció i el consum. I que la ciutadania
en pugui supervisar el procés mitjançant
assemblees i altres noves formes d’organització. Amb aquest moviment, la ciutadania
opta per estratègies de desobediència civil
massives, disruptives i no violentes per defensar la supervivència de la Comunitat de
la Vida en la Terra.

Obertura

sàries per afrontar el problema”, diu el conseller. Empreses, institucions i ciutadania cal,
doncs que s’impliquin i col·laborin perquè el
canvi climàtic ens interpel·la a tots.

Els principals compromisos del govern de la Generalitat:
• Celebrar anualment un ple parlamentari monogràfic sobre el canvi
• Incrementar els incentius i prioritzar les polítiques i els recursos
climàtic
públics destinats a un model energètic 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat
• Eliminar els obstacles administratius que facin perillar els objectius
de reducció de CO2
• Adoptar mesures per recuperar ecosistemes i aturar la pèrdua de
biodiversitat
• Prioritzar en les polítiques públiques les opcions amb menor im• Apostar per l’economia circular i la creació de llocs de treball verds

pacte climàtic

• Assumir un model de mobilitat urbana basat en el transport pú• Declarar com a instal·lacions d’interès territorial estratègic les insblic, el vehicle compartit, la micromobilitat i els vehicles d’emissió
tal·lacions fotovoltaiques que utilitzin sistemes de captació d’enerzero
gia fotovoltaica avançats i eficients.
• Reduir la vulnerabilitat dels sectors socials més sensibles als impactes del canvi climàtic: gent gran, malalts, nens...
• Implantar instal·lacions d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica)

• Revisar la legislació catalana vigent amb la finalitat de detectar
aquelles normes que afavoreixin l’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle o dificultin combatre els efectes del canvi climàtic.
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Damià Calvet

conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

«Cal potenciar la mobilitat com
a servei per poder arribar a
tothom. Ningú a Catalunya
pot quedar al marge del dret
a la mobilitat»

Entrevista

Fa poc més d’un any, va agafar el relleu de Josep Rull com a conseller de Territori i Sostenibilitat. Fidel al projecte que va iniciar el seu antecessor, aposta per la vinyeta com a model de
finançament enfront de la política de peatges, i una mobilitat 4.0 que porti més eficiència en
els transports, integració multimodal, i transport compartit. Està decidit a emprendre accions
contundents per lluitar contra el canvi climàtic.

«partim del criteri

que qui contamina,

I això com es concreta?
Partint d’aquestes premisses que deia,
així com dels criteris de qui contamina,
paga, i qui usa, paga, els principals projectes que tenim en marxa en infraestructures i mobilitat són: la implantació de la vinyeta, com a nou model de
gestió i finançament de les vies d’altes
prestacions de Catalunya; la finalització
de les obres de l’L9/L10, on ja hem fet
avanços amb la posada en servei de les
estacions de Foc, Foneria i Provençana;
el desplegament de la T-mobilitat i la
integració tarifària a tot Catalunya; el
desenvolupament de grans eixos viaris
com per exemple Olot-AP-7,Blanes-Lloret, Eix Diagonal, Berga-Bagà (C-16),

i Baix Llobregat-Anoia; la millora del
transport públic, amb projectes com el
perllongament de l’L8 entre Plaça d’Espanya i Gràcia, l’L1 a Badalona o l’L3 a
Esplugues de Llobregat; l’ampliació de
la xarxa tramviària a Barcelona i l’àrea
metropolitana; el tren–tram al Camp de
Tarragona; o la finalització del desplegament de la xarxa de Bus Exprés.
Rodalies és també un dels grans esculls
en matèria d’infraestructures, així com
el projecte del Corredor Mediterrani...
Pel que fa a aquests temes reclamem
els deutes pendents de l’Estat que es
concreten en un incompliment triple: les
actuacions no executades en infraestructures d’interès general (Rodalies,
Corredor Mediterrani, eixos viaris); la
inversió relacionada amb la disposició
addicional tercera de l’Estatut (3.808
MEUR des de 2013), i l’aportació econòmica al sosteniment del sistema de
transport públic de l’àmbit ATM (150
MEUR per any).
Especialment pel que fa a Rodalies el dèficit d’inversió de l’Estat és clamorós. Però
hi ha un altre tema que ve vinculat directament amb el traspàs que ja es va fer, i
és el dèficit de tarifa, que ara mateix el
Ministeri paga directament a Renfe. Això
fa que nosaltres no puguem actuar en la
competència que tenim transferida que
és la titularitat del servei; i ens incapacita com a autoritat davant de Renfe per
poder obtenir el transport públic que els
ciutadans es mereixen. Per això volem el
traspàs de Rodalies.

paga; i qui usa, paga»

«ara mateix el

Ministeri paga a Renfe
el dèficit de tarifa,
això ens incapacita com
a autoritat per poder
obtenir el transport
públic que els ciutadans
es mereixen. Per això en
volem el traspàs»

Pel que fa a la gestió de l’aeroport del
Prat, quin paper ha de tenir-hi el Govern?
Nosaltres apostem per una gestió individualitzada dels aeroports, que és el
model que funciona a tot arreu del món
perquè els fa més competitius. L’aeroport del Prat està arribant al límit de
la seva capacitat. Les conclusions del
Pla estratègic de l’aviació de Catalunya
2030 indiquen que l’aeroport de Barcelona assolirà en els propers anys la seva
capacitat teòrica, que està en 55 milions de passatgers l’any i el 2018 ja s’ha
tancat amb 51 milions de passatgers.
Si no es vol perdre competitivitat, la
gestió hauria de ser individualitzada i la
Generalitat hi hauria de tenir un paper
més destacat, seguint el model de Port
de Barcelona.
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Dirigeix un dels departaments amb
més pes i pressupost del Govern.
Quines són les seves prioritats, en matèria de mobilitat?
Nosaltres volem aplicar una agenda
modernitzadora tant en les polítiques
de mobilitat i transports, com en medi
ambient i habitatge. Concretament en
mobilitat, hem de crear un model de
gestió i optimització dels recursos que
busqui la sostenibilitat, l’eficiència i la
innovació a partir dels eixos següents: la
millora de la qualitat de l’aire i la lluita
contra el canvi climàtic; el desenvolupament de l’economia; l’execució d’infraestructures i serveis més eficients,
segurs i de qualitat; l’evolució cap a la
mobilitat 4.0 i l’impuls a la innovació,
modernització i digitalització de les infraestructures i serveis per a persones i
mercaderies.

Entrevista

«la gestió de

l’aeroport del

Prat hauria de ser

individualitzada i la
Generalitat hauria de tenirhi un paper més destacat»

«des del
Departament ja

estem desenvolupant,
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juntament amb l’ATM, FGC
i AMTU, el concepte de
mobilitat com a servei»

En matèria de transport urbà i interurbà, quines polítiques desenvolupen?
Vam començar amb el desplegament
de la xarxa de busos exprés, que ha
estat un èxit, i hem de continuar amb
els BRCat; amb la millora de la xarxa de
Rodalies; la política de l’ambientalització de flotes, que també és una estratègia bàsica que fa temps que impulsem
des de la Secretaria de Medi Ambient
i Sostenibilitat; o el transport a la demanda, que tants bons resultats dona
per connectar de manera sostenible zones amb poca densitat de població.
Aquí també hem de dir que el projecte de la vinyeta ens permetrà destinar
3.000 milions d’euros en deu anys al
transport públic, a més d’un important
pla d’inversions per resoldre colls d’ampolla i a ajudar a l’ambientalització de
flotes.
Precisament l’AMTU ha anunciat recentment que començarà a desplegar, per
encàrrec de la Generalitat i l’ATM, el
transport flexible i a la demanda. Creu
que aquesta modalitat de transport pot
donar resposta a la manca de servei
que encara pateixen algunes zones del
territori?
És evident que sí. Actualment Catalunya
té un sistema de transport públic robust
que, tot i tenir diverses modalitats de
transport, fa que no sempre es pugui
arribar amb prou eficiència a tot arreu.
Hi ha zones de baixa densitat, amb

baixa demanda, en les quals cal acabar
de completar aquest sistema robust
amb altres modalitats de transport que
apropin els usuaris a les seves necessitats bàsiques de mobilitat (ajuntament,
CAP, serveis socials...). Això està en línia
amb el que es coneix com a mobilitat com a servei (Maas). Aquest és un
concepte que ja estem desenvolupant
des del Departament, juntament amb
l’ATM, FGC i AMTU, i que cal potenciar
per poder donar servei a tothom. Ningú
a Catalunya pot quedar al marge del
dret a la mobilitat.

De tota manera, hi ha una diferència
evident entre la mobilitat metropolitana i la de la resta de municipis. Com hi
poden donar resposta?
Nosaltres ja fa temps que treballem
la mobilitat per àmbits geogràfics. En
aquest sentit també és molt important
el paper que desenvolupa l’ATM de Barcelona així com la resta d’autoritats territorials de mobilitat, Girona, Lleida i Tarragona, perquè gràcies a aquest treball
consorciat de diferents administracions
podem donar un millor servei al ciutadà.
I tenim el projecte de la T-mobilitat,
que és la segona revolució després de la
creació de les ATM. Hem fet un primer
pas amb la creació de la zona metropolitana de tarifa plana i aquest és l’embrió del futur model tarifari quilomètric
que s’aplicarà a partir de l’any 2021 en

l’àmbit de l’ATM de Barcelona i, posteriorment, a tot Catalunya. El nou model
preveu una tarifació en funció dels quilòmetres de recorregut dins del sistema tarifari integrat, amb salts de 5 km a partir
dels primers 10 km de trajecte, en convivència amb la nova zona de tarifa plana
(36 municipis), que es mantindrà. També
es podran crear altres àmbits de tarifa
plana a diferents zones de Catalunya.

Cap a on va el futur de la mobilitat?
Anem cap a una mobilitat 4.0 que
busca major eficiència en els transports, integració multimodal, transport
compartit i un entorn digital, és a dir,
passar d’oferir transport públic a vendre
mobilitat (mobility as a service). Des
del Departament estem treballant en
aspectes com ara la gestió de corredors de mobilitat amb una visió global,
sistemes de pagament avançats que
ens permetin conèixer amb precisió la
demanda i poder incidir sobre aquesta,
infraestructures intel·ligents, gestió de
dades i digitalització del sector. Tot això
ha de formar part de l’Estratègia de
mobilitat 2040.
I com afronta el Govern l’arribada del
vehicle autònom? Estem preparats tecnològicament pel canvi?
A Catalunya, l’AMTU ja ha dut a terme
una prova pilot en diferents ciutats
del primer bus autònom, cada cop hi

Entrevista
ha més punts de recàrrega de vehicles
elèctrics... La mobilitat elèctrica s’obre
pas i a nosaltres, com a Generalitat, ens
toca estar a l’alçada i preparar les infraestructures.
En aquest sentit, des del Govern estem
desenvolupant una nova estratègia que
impulsi el cotxe connectat i autònom, el
cotxe del futur. Hem arribat a un acord
amb Occitània per desplegar el corredor
5G del Mediterrani que serà, el banc de
proves més important del sud d’Europa
per aquest vehicle autònom i connectat.

D’altra banda, la Generalitat ha declarat recentment que estem en emergència climàtica. Què farà el Govern per
combatre els efectes del canvi climàtic?
Des del Govern de Catalunya veiem amb
preocupació els impactes que el canvi
climàtic té i tindrà a Catalunya i arreu del
planeta i entenem que és necessari prendre una major consciència del perill que

una tarifació en funció

dels quilòmetres recorreguts,
amb salts de 5km a partir dels
primers 10 km de trajecte»

«la zona metropolitana

de tarifa plana és l’embrió

del futur model tarifari
quilomètric que s’aplicarà
a partir de l’any 2021 en
l’àmbit de l’ATM de Barcelona
i, posteriorment, a tot
Catalunya»

representa, tal i com la comunitat científica està alertant de forma continuada.
La Llei del canvi climàtic, de l’agost de
2017, que va ser aprovada per un ampli
consens del Parlament, és un punt d’inflexió i una resposta a aquest repte. Però
hem d’anar més enllà.

Per això ens hem volgut unir a les institucions polítiques d’arreu del món que
han declarat formalment una emergència climàtica i ambiental per assolir
els objectius en matèria de mitigació i
adaptació establerts a la Llei del canvi
climàtic. I per això hem volgut assumir
diferents compromisos, entre els que
figuren assumir un model de mobilitat urbana basat, d’una banda, en el
transport públic, el vehicle compartit i
els modes de micromobilitat i, de l’altra, en vehicles d’emissió zero. També
s’ha decidit declarar com a instal·lacions d’interès territorial estratègic
les instal·lacions fotovoltaiques que
utilitzin sistemes de captació d’energia avançats i eficients; elaborar una
estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia
renovable; o incrementar els incentius
i prioritzar les polítiques i els recursos públics destinats a la necessària
transició cap a un model energètic més
sostenible.
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«la T-mobilitat preveu

LA JORNADA CATALANA DE LA MOBILITAT

La Jornada Catalana
de la Mobilitat 2019
posa el focus en el
transport flexible
Intervenció del president de l’AMTU, Jordi Xena, a la cloenda de La Jornada
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Jordi Solé, Jaume Mauri, Josep Mayoral i Joan Prat, amb dos actors al Casino de Caldes

Més de 400 persones han participat en la XV edició de La Jornada Catalana de la Mobilitat,
celebrada els passats 10 i 11 d’abril a Caldes de Montbui. Enguany La Jornada ha tractat sobre
el Transport Flexible, una modalitat de transport públic, on l’oferta s’adapta a la demanda
real existent, ja que no hi ha línies preestablertes, ni horaris ni parades fixes, sinó que el servei funciona d’acord amb els serveis realment sol·licitats, els quals poden ser prestats pels mateixos operadors actuals, o en xarxa amb altres tipologies de transport. Aquesta jornada està
organitzada per l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i, aquest
any també en col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

L

’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, i el vicepresident primer de
l’AMTU i regidor de Caldes, Jaume
Mauri, han obert La Jornada. En el
seu parlament, Jaume Mauri ha recordat
que des de 2015, l’AMTU està treballant
per fer possible la implementació del
Transport Flexible a Catalunya. De fet, en
els últims anys «l’AMTU ha estudiat molts
municipis, ha observat on rauen els problemes, n’ha analitzat les millores, i ha
dissenyat, implementat i està gestionant
el transport a la demanda de 16 munici-

pis”, dels quals 12 són en modalitat de taxi
a la demanda, i quatre de bus a demanda.
Pel que fa als resultats obtinguts fins ara,
el vicepresident de l’AMTU ha afirmat que
“durant el mes de febrer vam transportar
2.500 viatgers, amb una ràtio d’ocupació
d’1,55 persones per vehicle”.
De fet, el que avui anomenem Transport a
Demanda, ja es defineix com un dels objectius a acomplir de la Llei de Mobilitat de
2003 i, segons ha dit Jaume Mauri, “segur
que des d’avui, i gràcies a l’evolució de les

solucions tecnològiques, caldrà actualitzar
el terme o afegir-hi el transport flexible en
la Llei de Mobilitat”.
L’arribada del Transport Flexible a Catalunya és una iniciativa i un projecte promogut pels municipis de Catalunya, a través
de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i compta
amb el suport del Govern de Catalunya,
a través del Departament de Territori i
Sostenibilitat i de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM).

LA JORNADA CATALANA DE LA MOBILITAT

En el Fòrum Mobilicat es van fer unes 400 entrevistes de negoci

Què és el transport flexible
El Transport Flexible és una nova modalitat de transport, complementària a la robusta xarxa de transport públic que tenim
actualment, on a través d’una aplicació
de mòbil o atenció telefònica podrem indicar que volem anar del punt A al punt B,
i a quina hora volem arribar a B. Un algoritme gestiona en temps reals les dades
de tots els usuaris i calcula la ruta més
ràpida per deixar a la seva destinació tots
els passatgers que van en aquell moment
en el vehicle. D’aquesta manera, es gestionen eficaçment les peticions d’origen i
destinació, creant les rutes i assignant els
vehicles en cadascuna d’aquestes.
A diferència del transport a la demanda,
el transport flexible, no només és aplicable a municipis amb població disseminada o per a zones de baixa densitat de
població, sinó que és aplicable fins i tot a

grans ciutats, per complementar la xarxa
urbana d’autobusos o per horaris nocturns per exemple.
Durant La Jornada Catalana de la Mobilitat els assistents ja han pogut conèixer les
experiències en transport flexible dutes a
terme a Finlàndia, Alemanya i Dinamarca.
Tanmateix, l’únic cas comparable al que
es vol fer a Catalunya és el de Dinamarca, on la iniciativa privada dels operadors
de transport ha permès implementar el
Transport Flexible a tot el país. La marca
danesa es coneix amb el nom de “FlexDanmark”.
Així mateix, experts en sistemes de transport de Països Baixos i Suècia també han
donat la visió europea sobre aquest tema.
D’altra banda, La Jornada també ha
tractat altres aspectes com el blockchain

o la ciberseguretat aplicats al Transport
Flexible. I també hi ha hagut altres participants destacats com Alain Flausch,
assessor sènior a Arthur D. Little Benelux
Brussel·les i exsecretari general de la
UITP; Alfons Cornella, d’Institute of Next;
o Doris Hahn, Operative CEO a ISTmobil
GmbH que ha explicat l’experiència a Àustria de com flexibilitzar la logística en el
transport de mercaderies.
Novetat de La Jornada: Fòrum MobiliCat
Per primera vegada, i en el marc de La
Jornada, s’ha celebrat el Fòrum MobiliCat, el primer fòrum de trobada del sector
que té lloc a Catalunya. Una cinquantena
de professionals han participat en aquest
fòrum, que pretenia fomentar les trobades directes entre els diferents agents. En
total s’han produït gairebé 400 reunions
bilaterals.
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Cloenda de La Jornada Catalana de la Mobilitat 2019

LA JORNADA CATALANA DE LA MOBILITAT

Experiències internacionals en Transport Flexible
Jonna Pöllänen
Cap de primers mercats a MaaS Global

Experiència a Finlàndia
MaaS Global -entitat pionera en implementar el concepte de “mobilitat com a
servei”-, ha creat la plataforma Whim,
que permet gestionar totes les necessitats diàries de desplaçament en una sola

Roger Teal
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President de DemandTrans Solutions

Experiència a Dinamarca
FlexDenmark és el servei de transport
públic flexible més gran del món. Aquest
servei ha demostrat que és possible utilitzar la tecnologia per augmentar progres-

Fabio Carrera
CEO daAaB. Expert en Smart Cities

daAaB és una aplicació de mobilitat com

aplicació. Whim integra tots els modes de
transport en un paquet mensual convingut, similar a la subscripció a un telèfon
mòbil. Aquesta app, que ja funciona en
ciutats com Hèlsinki, va ser seleccionada
com a una de les tres millors aplicacions
als European Startup Prize for Mobility.
Però Whim no és només un servei multimodal, sinó que ofereix tots els serveis de
mobilitat que necessita l’usuari: des de
la informació i planificació del viatge fins
solucions tècniques com fer pagaments,
expedir bitllets i validar-los, malgrat que
MaaS Global no opera cap servei, sinó
que coopera amb empreses de serveis
de transport públics i privats. Tenint en
compte que els europeus destinen 600€

mensuals al manteniment del cotxe,
malgrat que només l’utilitzen un 4% del
temps del seu cicle vital, Whim ofereix un
servei que surt més a compte al viatger.
Actualment l’aplicació ja registra 4 milions de viatges al dia.
A més, els usuaris de Whim fan més viatges al dia en transport públic (2,1) que
la resta de ciutadans de Hèlsinki (1,6). , i
també és una app que afavoreix la intermodalitat.
Actualment MaaS Global ja està treballant per oferir més serveis i, fins i
tot, afrontar l’arribada dels taxis sense
conductor.

Com funciona
• El servei és prestat per taxis i busos de
companyies privades externes
• La plataforma combina totes les peticions gestionades a través de diversos
sistemes remots de petició online
pertanyents a diferents autoritats
competents
• Optimització de la capacitat del servei
gràcies a un sistema de planificació
en temps real

A més de la gestió pròpia del servei,
la mateixa plataforma també inclou
la gestió de la facturació i el pagament que els ciutadans han de fer a
les autoritats competents o als proveïdors de serveis.
El secret de l’èxit del FlexDenmark és que
té un model de negoci ben definit: funciona amb un sistema de programació
intel·ligent; es fan licitacions anuals per
poder mantenir els preus; i es manté una
capacitat d’ocupació adequada per poder
donar un bon servei. Tot això, tenint sempre en compte que un servei com aquest
ha de generar beneficis per poder ser viable, i ha de promoure incentius per obtenir
nous clients.

a servei desenvolupada als Estats Units concretament a Santa Fe, Silicon Valley
i Boston -, i que actualment es troba en
desenvolupament a Venècia (Italià). Ofereix un servei de transport flexible:
• Basat en GTFS.
• S’adapta a qualsevol sistema tarifari i
de ticketing mitjançant codis QR.
• Accepta diverses formes de pagament:
targeta de crèdit i PayPal incloses, i
aviat Bitcoin.
• Permet adquirir tots els bitllets de diferents operadors en un de sol.

• Multi servei: primer i últim quilòmetre
inclosos.
• Utilitza la intel·ligència artificial per
predir el viatge més freqüent per l’usuari. Gràcies a les eines Big Data, pot
fer servir els patrons de mobilitat més
usuals.
A banda del servei dels usuaris també ofereix l’aplicació back-end per gestionar tot
el servei de transport flexible per part de
l’autoritat o operador, que poden veure
en temps real tota la venda de bitllets i
gestionar qualsevol incidència.

sivament els serveis de transport flexible,
basant-se en recursos existents de l’àmbit
públic i privat. Podem dir que el FlexDenmark és un cas d’èxit, ja que ha generat
250 nous viatges per dia en un any.

•

Experiència als Països Baixos
A Gelderland, la província més gran dels
Països Baixos – amb més de 2 milions

Doris Hahn
CEO Operatiu d’IST Mobil

d’habitants -, tenen dues modalitats de
contractació de transport flexible: amb o
sense concessió. Les dues són finançades
amb fons públics.
Per oferir el transport flexible tenen un servei de transport a la demanda que utilitza
les parades existents d’autobús i ferrocarril. Alguns exemples del model de concessió a operadors:
1. Brengflex: Una operadora de taxi amb
la que ofereixen uns preus fixats de
transport a demanda de 3,65€. Un
servei que disposa d’APP per veure el
temps d’arribada i és amigable amb
les persones de mobilitat reduïda.

nes- que encara no disposa de carnet de
conduir i necessita desplaçar-se.
Per això, han desenvolupat una solució
de transport a la demanda, finançada
pels municipis i l’Estat, cosa que permet que el preu sigui accessible per a
la població amb més dificultats. Actualment es troben operant a 7 regions
d’Àustria.

Experiència a Àustria
A Àustria, gairebé el 66% de la població
viu en zones rurals – on no hi ha transport
públic- i la majoria són gent gran que no
disposa de vehicle privat. També hi ha
molta gent jove -unes 720.000 perso-

El seu servei és una barreja del transport
públic i taxi, però amb algunes diferències. Funciona amb un sistema de parades
prefixades als llocs més freqüentats dels
municipis -no accepten adreces particulars- amb una compactació de rutes
d’usuaris per afavorir al màxim la mobili-

2.

Funciona de parada d’autobús a parada d’autobús.
Arriva Vlinder: El cost de viatge està fixat
en 1,5€. En les estacions de tren no cal
reserva prèvia, ja que fa la sortida quan
arriba el tren (servei realitzat amb microbusos). Per la resta, cal reserva prèvia
online o per telèfon 30 minuts abans.

Pel que fa als models fora de concessió,
disposen del servei clàssic de taxi -ofert per
diferents companyies en cadascuna de les
6 regions-, a més d’un servei comunitari -finançat per municipis i conduit per voluntaris- de transport a demanda, especialment
per a persones amb mobilitat reduïda.

tat compartida, i prioritzant portar l’usuari cap a al transport públic per completar
el viatge, si és possible.
El servei es pot reservar a través del web,
APP o trucant per telèfon. La tarifació es
basa en la distància recorreguda i la zona
on es realitza el servei. També existeix
una reducció de preu depenent de si el
viatge se sol·licita per 1 persona, 2-3 persones o 4 persones.
A les zones on hi ha transport públic i
l’Estat els subvenciona, també s’integren
en la tarifació del transport públic i es
permet l’intercanvi modal. A més, ofereixen tota la informació del transport públic
existent a l’àrea als seus usuaris.

El futur de la mobilitat urbana
Alain Flausch
Assessor sènior a Arthur D. Little Benelux
Brussel·les

A Arthur D. Little han elaborat un índex de
mobilitat urbana (Urban Mobility Index
3.0) on s’analitza la maduresa del servei, la

innovació, així com els nivells de contaminació, accidents de trànsit, etc. De les
100 ciutats que han estat objecte d’estudi,
les que han obtingut millor resultat són:
Singapur (59 punts), Estocolm (57 punts)
i Amsterdam (56 punts), mentre que Madrid i Barcelona ocupen el 13è i 16è lloc
respectivament (49 i 48 punts). La mitjana
mundial se situa en 42,3 punts i l’europea
en 47,9 punts.
Les conclusions de l’estudi indiquen que la
nova mobilitat ens aportarà una reducció
d’un 30% en el temps de viatge i, conseqüentment, una reducció d’entre un 3% i
un 66% d’emissions. També es necessitarà

LA JORNADA CATALANA DE LA MOBILITAT

Director programa Transport Públic i Flexible a Gelderland

menys infraestructura viària, ja que hi haurà una reducció considerable de motorització, i l’espai tornarà a ser dels vianants.
Alain Flausch creu que els operadors de
serveis de mobilitat necessitaran transformar-se i reinventar-se per poder continuar
essent rellevants i aportar la seva col·laboració al nou tipus de servei de mobilitat, i
que caldrà que les autoritats iniciïn el canvi
amb estratègia, regulacions i col·laboració
entre tots els actors. Que arribi el canvi a la
mobilitat, i per tant convertir el paradigma
en una creació d’autèntic valor, dependrà
de la visió, la creativitat i el coratge per emprendre aquest canvi.
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Bas Kippers
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Compte enrere cap a la posada
en funcionament del transport
flexible a Catalunya

Jaume Mauri, Pere Padrosa, Jordi Xena i Pere Torres.

D

urant l’acte de cloenda de La Jornada Catalana de la Mobilitat, el
director general de Transports i
Mobilitat de la Generalitat, Pere
Padrosa, el director general de l’ATM de
Barcelona, Pere Torres, i el president de
l’Associació de municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU), Jordi Xena, han
donat a conèixer la imatge que identificarà el transport flexible i a la demanda que
les tres entitats -Generalitat, l’ATM i l’AMTU - posaran ben aviat en funcionament.
Des de l’AMTU es preveu que l’aplicació
estigui disponible l’any que ve.
El logotip d’aquesta aplicació integra la
lletra F – de Flexible- i la lletra T – de
transport, destacant especialment la
primera, ja que serà aquesta la que donarà nom al símbol de la marca. A més,
les dues lletres també van acompanyades de dues fletxes, que apunten a dreta
i esquerra, per reforçar el concepte que
el transport flexible pot portar el viatger

cap a qualsevol lloc. La imatge moderna i dinàmica de la marca, està pensada
per poder ésser aplicada tant als diversos
suports de publicitat, com als vehicles
que faran el servei. El color escollit de la
marca, d’entre la gamma de blaus i verds,
també està directament relacionat amb
l’eficiència energètica i la sostenibilitat.
En el transcurs del seu parlament, Jordi
Xena ha volgut agrair tant a la Generalitat
com a l’ATM que hagin confiat en l’AMTU
per desenvolupar el transport flexible “i
que, d’aquesta manera, els ajuntaments
siguin la locomotora d’aquest gran canvi

El Transport Flexible i la Llei de
la Mobilitat de Catalunya

E

l projecte del transport flexible recull
tota l’essència dels principis inspiradors de la Llei de la mobilitat de Catalunya, especialment en relació a:
- La integració de les polítiques de desenvolupament urbà i econòmic i les polítiques
de mobilitat de manera que es minimitzin els desplaçaments habituals i es garanteixi plenament l’accés als centres de
treball, a les residències i als punts d’in-

terès cultural, social, sanitari, formatiu o
lúdic, amb el mínim impacte ambiental
possible i de la manera més segura.
- La planificació de la mobilitat com a base
prioritària dels sistemes de transport
públic i col·lectiu i altres sistemes de transport de baix impacte.
- Establir mecanismes de coordinació administrativa i mancomunar serveis en bene-

tecnològic”. Xena ha afirmat que “des de
l’AMTU volem que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, independentment
d’on visquin i de les seves circumstàncies socials, puguin accedir al servei públic
de transport col·lectiu de viatgers, amb
un sistema tarifari assequible i eficaç i
que alhora reporti un benefici per a la
millora ambiental del país”. En aquest
sentit, ha dit que “el transport flexible
farà que això sigui possible, i per això és
tan important”.
El president de l’AMTU també ha explicat que l’associació ja ha fet els primers
passos per crear el Consorci Local per la
Mobilitat, que serà l’entitat a través de la
qual s’implementarà el transport flexible
a Catalunya. En aquests moments, aquest
consorci està a l’espera d’aprovar els seus
estatuts, per poder iniciar la seva tasca.
Podeu accedir a tots els vídeos de La Jornada al web www.jornadamobilitat.cat.

fici de la ciutadania i a favor de la reducció
dels costos del servei.
- Contribuir a la integració tarifària del
transport públic al conjunt de Catalunya,
amb especial cura d’atendre les necessitats
dels municipis més petits i amb menys recursos, i territorialment pitjor connectats.
- Assessorar els municipis en la planificació
urbana i urbanística dels termes a partir
de l’ús racional del territori i tenint en
compte sempre cobrir la demanda creixent del transport públic.

La teva forma de moure't
Autobusos còmodes, segurs i accessibles
Web i APP amb informació en temps real
Millorem la qualitat de l'aire

Carrer Francesc Layret, 72
010
administracio.matarobus@mobilityado.com
matarobus.cat

Opinió

Arriba
el Transport
Flexible
Francesc Robusté
CATEDRÀTIC DE TRANSPORT
COORDINADOR DEL GRUP DE RECERCA BIT

La crisi del petroli de 1973-74 va ser el detonant als EUA de mesures tendents a optimitzar els
recursos esmerçats en el transport: menors cilindrades i consums dels cotxes, límits de velocitat a les carreteres -per estalvi energètic més que per seguretat viària-, compartir el trajecte en un únic vehicle (carpooling) o el transport a la demanda (dial-a-ride o para-transit).

—
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aquestes innovacions
en TSM (Transportation

A

questes innovacions en TSM
(Transportation System Management) van iniciar-se amb
poca tecnologia: a les autopistes de Califòrnia o Florida es podia llegir
cartells anunciant trucar “CAR-POOL” -el
telèfon 227-7665 en lletres- i en trucar,
un operador recollia la informació de
“matching” i posava en contacte els interessats.

El dial-a-ride també es concertava per
telèfon. El temps d’espera era important
i les ocupacions molt baixes fins i tot per
a micro o mini-busos.
Avui en dia, disposem de telèfons mòbils. L’únic retret que se li pot fer a Steve
Jobs inventant el primer smart phone, l’iPhone, és el seu nom: la paraula

System Management)
van iniciar-se amb poca
tecnologia: a les autopistes
de Califòrnia o Florida
es podia llegir cartells
anunciant trucar “CARPOOL”

—

la versió tradicional

del transport col·lectiu

fa servir parades, rutes i
horaris fixos: la tecnologia
permet incorporar
flexibilitat i contemplar les
seves versions variables.

—

“phone” és irrellevant; és internet +
geolocalització + ordinador + càmera +

sensors... fins i tot les trucades de veu es
fan via internet.
La versió tradicional del transport col·
lectiu fa servir parades, rutes i horaris
fixos: la tecnologia permet incorporar
flexibilitat i contemplar les seves versions variables.
A Catalunya, el 1992 va ser un any important en mobilitat, especialment al
voltant de Barcelona i no només pels
Jocs Olímpics d’estiu. Es va presentar el
Pla Intermodal de Transport -mai aprovat- que va sembrar la llavor de la línia
L9 de metro de Barcelona; es va experimentar el fracàs d’alguns conceptes mal
implementats com els aparcaments de
connexió per als usuaris esporàdics dels
JJOO; es van iniciar els plans de park-

Opinió

—
per tal que el DRT

tingui èxit cal tenir
en compte dos aspectes:

Però aquell any 1992 també es van presentar innovacions poc conegudes:
els primers serveis exprés d’autobusos
per a resoldre l’accessibilitat a l’Anella
Olímpica de Montjuïc -partien de la plaça Sant Jordi i anaven a Plaça Espanya
i a l‘Estació de Sants i viceversa- que
FGC va estudiar i oferir a TMB -davant la
impossibilitat per estar fora de terminis
de la construcció d’un metro-cremallera o un funicular a Montjuïc-, i el primer
software -no comercial- de transport a
la demanda per a microbusos adaptats
per a Persones de Mobilitat Reduïda de
Transport Ciutat Comtal (TCC).
La fase de planificació de rutes la
resolíem amb el metaheurístic recuit
simulat i per la gestió de les rutes.
Xavier Roselló † va dissenyar un algorisme basat en la màxima versemblança
d’acceptar una configuració d’assignació
de passatgers a microbusos. En aquell
moment no existia la geolocalització
i el seguiment i posicionament dels
vehicles es feia de forma aproximada
amb distàncies i velocitats mitjanes que
variaven segons la tipologia de carrer i
l’hora del dia. Aquesta eina de gestió a
la demanda de TCC mai es va posar en

pràctica, en decidir l’Entitat Metropolitana del Transport -ara AMB- fer servir
taxis adaptats en comptes dels microbusos que donaven els serveis regulars a
les hores punta a escoles, piscines, gimnasos i centres de recuperació.
El Transport Flexible -en terminologia de
l’AMTU-, transport col·lectiu a la demanda o DRT (Demand Responsive Transit)
ha arribat aprofitant la disrupció tecnològica dels telèfons mòbils i la digitalització del sistema de transport. Està en
operativa en alguns municipis com Sant
Cugat o alguns barris com el de Torre
Baró de Barcelona. També s’ha implantat el “Barcelona Smart Bus” col·laborant Volkswagen, Seat i el RACC (amb
ocupacions molt baixes).
Per tal que el DRT tingui èxit, hi ha dos
aspectes clau a tenir en compte. Un
d’estratègic: la densitat de demanda en
viatges/km2-h. I un altre d’operatiu: l’algorisme d’assignació de passatgers a vehicles o viceversa i els llindars de temps
d’espera, temps de trajecte, etc..
Aquesta és una línia de recerca del
nostre grup BIT (Barcelona Innovació
en Transport) a l’Escola de Camins de
la UPC, encapçalada pel Dr. Miquel Estrada. Per a serveis de molts orígens a
moltes destinacions, els vehicles han
de ser de baixa capacitat, més aviat ta-

—

algunes opcions
semi-flexibles són

més eficients que el
“floating-point” global

—
xis compartits que no pas autobusos, i
es pot demostrar que algunes opcions
semi-flexibles són més eficients que el
“floating-point” global: rutes fixes que
toquen pols de mobilitat -estacions de
tren o autobús, hospital, ajuntaments,
escoles/universitats, mercats- amb parades variables, o (petits) desviaments
d’una ruta fixa a dreta o esquerra per a
recollir o deixar algun passatger.
Benvingut sigui el Flexitransport, la
nova modalitat de transport a la demanda que està potenciant l’AMTU, que
complementarà les xarxes i serveis de
transport col·lectiu convencional quan
les densitats de demanda siguin baixes:
hores vall, nit o zones amb poca població i que ara no tenen transport col·lectiu adient.
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and-rides per a commuters; i es va experimentar amb autobusos a la demanda a algunes comarques -amb poc èxit-.

la densitat de demanda
en viatges/km2-h; i
l’algorisme d’assignació
de passatgers i els llindars
de temps d’espera

PREMIS MOBILICAT

PREMIS MOBILICAT 2019
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Guanyadors dels Premis MobiliCat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el president
de l'AMTU i l'alcalde de Caldes de Montbui

El passat 10 d’abril es va celebrar, a l’Hotel Termes Victòria de
Caldes de Montbui, la segona edició de la Nit dels Premis MobiliCat, que reconeixen les millors iniciatives en l’àmbit de la
mobilitat a Catalunya, i que va reunir més d’un centenar de persones. L’acte va estar presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i també va comptar amb la presència de
l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, el president de l’AMTU, Jordi Xena, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre
Gavín, el director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, el president d’FGC, Ricard Font, i el president del Cercle d’Infraestructures, Pere Macias, entre d’altres.

E

ls Premis MobiliCat són atorgats
per la revista MobiliCat i tenen tres
categories: Premi a la Innovació en
Mobilitat; Premi a la Millor Iniciativa
en Mobilitat Sostenible i Premi d’Honor.
En aquesta edició s’hi ha presentat 11 candidatures, cosa que els consolida “com els
guardons de màxim reconeixement del
sector a Catalunya”, tal i com va afirmar el
president de l’AMTU, Jordi Xena.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va lliurar el Premi d’Honor a
l’empresari Francesc Sagalés, “per tota
una vida al capdavant d’una de les principals empreses de transports de viatgers
a Catalunya, amb més de 375 anys d’història, i per la seva dedicació i entrega absoluta al sector del transport de viatgers”.
L’empresa Sagalés, que té la seva seu a Caldes de Montbui, té 378 anys d’existència.

Enguany també es va lliurar un segon
Premi d’Honor, que va ser atorgat a
Jordi Follia, una de les persones que
més ha contribuït a millorar la mobilitat
i les infraestructures al nostre país, i que
malauradament va morir el passat mes de
desembre. El seu fill, Arnau Follia, va recollir el premi pòstum del seu pare també de
mans del conseller Damià Calvet. Durant
l’acte, el subdirector general d’Ordenació
del Transport i Desenvolupament Sectorial,
Josep Maria Fortuny, una de les persones
que més estretament va treballar amb Jordi Follia durant la seva etapa a la Generalitat de Catalunya, va llegir unes paraules en
record seu.
El president de l’AMTU, Jordi Xena, va ser
qui va lliurar el Premi a la Innovació a
Thigis Serveis Ambientals pel seu projecte AtmOOs, una plataforma digital disse-

nyada per guiar als usuaris en la descoberta de les causes, conseqüències i possibles
solucions de la contaminació atmosfèrica.
AtmOOs involucra els usuaris en la cerca
de solucions i aprofita la seva participació
per generar dades empíriques que ajudin a
millorar la gestió de la mobilitat.
Així mateix, l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, va lliurar el Premi a la
Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible a Som Mobilitat, la cooperativa per
a una mobilitat sostenible. Aquest és un
servei de mobilitat elèctrica compartida i
amb renovables on, a través del mòbil, les
persones sòcies poden llogar i compartir
vehicles elèctrics de la cooperativa o dels
mateixos socis. Actualment Som Mobilitat
dona servei de cotxe elèctric compartit a
9 municipis: Mataró, Barcelona, Rubí, Castellbisbal, Santa Perpètua de Mogoda, Vic,
Olot, Amposta i Granollers.
En l’edició d’aquest any, s’han presentat
onze candidatures, sis per al Premi a la Innovació, i cinc al Premi a la Millor Iniciativa
en Mobilitat Sostenible. El Premi d’Honor
és un premi que s’atorga per decisió del
propi jurat dels Premis.

Jordi Follia va ser director general de
carreteres 2000-2012. Malauradament, va
morir el passat mes de desembre i, per això,
el jurat dels Premis MobiliCat va voler retre-li
homenatge, atorgant-li un Premi d’Honor.
En paraules de Josep M. Fortuny, subdirector
general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial, “en una època d’intens desenvolupament de les nostres infraestructures viàries va contribuir a moltes
de les actuacions mes emblemàtiques del
país, com ara l’eix Transversal”. Fortuny,
que va estar al costat de Jordi Follia durant
la major part de la seva carrera, va afegir
que “el seu coneixement gairebé il·limitat
del territori i del mon local, la seva capacitat tècnica i la seva energia vital, van configurar una personalitat imprescindible”.
Una de les seves responsabilitats, va ser
coordinar les actuacions del Corredor Mediterrani, i després des del servei Territorial de
Transports de Barcelona també va desenvolupar una intensa tasca en la millora del
sistema de transport públic, tant en la xarxa
interurbana com en múltiples col·laboracions amb molts dels ajuntaments que avui
l’AMTU aglutina.
Fa poc menys d’un any havia retornat al
Servei Territorial de Ports i Transports de Tarragona, on ja havia treballat 18 anys abans.
Per allà on va passar, va deixar una empremta inesborrable de competència, dedicació i
professionalitat.

Francesc Sagalés és el president d’una
de les principals empreses de transports
de viatgers de Catalunya, i la més antiga,
amb més de 375 anys d’història. Al llarg
dels anys, Francesc Sagalés ha fet créixer
l’empresa, que té la seva seu a Caldes
de Montbui, fins a convertir-la en una
de les principals empreses familiars
catalanes de transport de viatgers.
En el seu parlament, Francesc Sagalés va
recordar que “la meva relació amb el transport va començar quan només era un nen”.
I és que, amb només 7 o 8 anys, el seu joc
preferit era fer funcionar les màquines de
reparació del taller on s’arreglaven les parts
mecàniques i les carrosseries. De fet, amb
només 13 anys va decidir reconstruir un vehicle que es va trobar desmuntat, i el va refer
amb dos o tres anys.
Tot i que els inicis de l’empresa es remunten al 1641, va ser al 1944 que Sagalés es
va constituir tal i com la coneixem avui en
dia. A partir d’aquí, ja va començar a operar
serveis urbans de poblacions com Granollers
o Manresa.
Actualment Sagalés gestiona més de 50
concessions de transport regular, més de
320 línies de transport escolar i les estacions d’autobusos de Sant Antoni de Portmany, Eivissa, Vic, Manresa, Granollers i
Caldes de Montbui. Des de la divisió de discrecional es dona solució a tot tipus de necessitats de mobilitat: trasllat de particulars,

Joan Prat, Pere Padrosa, Isidre Gavín, Jordi Xena, Damià Calvet, Jordi Solé, Jaume Mauri i Juli Gendrau.

associacions, centres educatius, empreses,
agències de viatges i touroperadors.
Una de les preocupacions de Francesc Sagalés ara mateix és la importància de reduir
la contaminació. “A més de ser eficients
amb el transport, també hem de ser nets”,
va dir durant el seu discurs. I per això va
demanar a les administracions que s’impliquin per fer el pas a la mobilitat elèctrica.
“És molt important que ens puguem electrificar”, va afirmar.

PREMIS MOBILICAT

FRANCESC SAGALÉS

Jurat dels Premis MobiliCat
• Jordi Xena, president de l’AMTU
• Jaume Mauri, vicepresident
primer de l’AMTU
• Josep Mayoral, vicepresident
segon de l’AMTU
• Isidre Gavín, secretari
d’Infraestructures i Mobilitat
• Pere Torres, director general
de l’ATM de Barcelona
• Juli Gendrau, director del
Servei Català de Trànsit
• Carles Conill, director de Serveis
de Mobilitat Sostenible de l’AMB
• Ramon Sagalés,
vicepresident de la FECAV
• Oriol Juncadella, director
d’FGC Operadora
• Pere Macias, president del
Cercle d’Infraestructures
• David Saldoni, president de l’ACM
• Ricard Riol, president de la PTP
• Oriol Altisench, degà del Col·legi
de Camins, Canals i Ports
• Xavier Font, degà del Col·legi
d’Enginyers Tècnics
• Josep M. Rovira, Comissió
de Mobilitat del Col·legi
d’Enginyers Industrials (COEIC)
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JORDI FOLLIA I ALSINA
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«El disseny de camins escolars és
un dels grans actius d’AtmOOs»

Xavier Serra

,

Thigis Serveis Ambientals

ecològica. A les administracions els hi proporciona una base de dades molt útil i de
molt difícil adquisició per canals convencionals, que, a més, sol tenir un cost econòmic molt elevat.
-AtmOOS pot solucionar problemes de
mobilitat?
Sí. Proporcionant coneixement precís de la
realitat i la seva evolució, i que aquest coneixement es pugui traduir en polítiques i
accions concretes, específiques per a cada
centre. El disseny dels camins escolars és
un dels grans actius d’AtmOOs, ja que permet recollir l’aranya escolar en format GIS,
l’enquesta subjectiva i la georeferenciació de punts negres via App. Dimensionar
correctament altres infraestructures de
mobilitat, com per exemple els pàrquings
de bicicletes necessaris o els fluxes que
suporten els seus carrils, són altres exemples de com AtmOOs pot contribuir a la
diagnosi de la xarxa de mobilitat.
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L’empresa Thigis ha desenvolupat
AtmOOs, una activitat per a les escoles
que també proporciona als ajuntaments
una base de dades aplicable en l’àmbit
urbanístic. Ja tenen 2.000 usuaris i 25
centres educatius la posaran en pràctica
aquest any.

Què és AtmOOs?
AtmOOs és un projecte de ciència ciutadana vehiculat a través dels centres educatius que permet, mitjançant la participació
i la descoberta, aprofundir en les causes,
efectes i possibles solucions de la contaminació atmosfèrica. A més, fruit de la seva
implementació s’obtenen dades de gestió
per millorar la mobilitat i, conseqüentment, la qualitat de l’aire.
-Quina utilitat té?
Per als centres educatius és un recurs pedagògic transversal que genera contingut
adequat a diferents franges d’edat i que
dona joc en múltiples assignatures, de
manera il·limitada. Per als ajuntaments
és, en essència, una macroenquesta multicriteri.
-Quin tipus d’informació proporciona
l’app i què es pot fer amb ella?
A l’usuari li proporciona informació que li
permet ser conscient de la seva petjada
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«De mitjana, un cotxe està aturat el 93%
del temps. Per què hem de seguir pagant?»

Maria Medina

Impulsa el servei de
VEHICLE ELÈCTRIC

COMPARTIT

Depèn de l’ús que se’n faci però, en termes
generals, hi ha un estalvi econòmic important. De mitjana, un cotxe realitza uns
7.000 km / l’any i està aturat un 93,2 %
del temps. Per què hem de seguir pagant
assegurances, aparcaments, reparacions i
impostos de circulació quan l’utilitzem tan
poc? A més, també t’estalvies de pagar
despeses de peatge -els de la Generalitat
de Catalunya són gratuïts- i, lògicament,
no hauràs d’omplir cap dipòsit de benzina.
Manteniu acords amb ajuntaments o
treballeu de forma privada?
En cada municipi ho hem fet de manera
diferent. Tenim diversos casos d’èxit
en col·laboració amb ajuntaments. El
suport per part de l’administració local
ha permès que els ajuntaments estalviessin diners en la mobilitat dels seus
treballadors i, alhora, ha facilitat a la
ciutadania una nova forma de moure’s
més sostenible.

RING

-TE AL CARSHA

PER QUÈ SUMAR

AT?
DE SOM MOBILIT

al teu municipi

Actualitza la ﬂota de l’ajuntament amb vehicles
elèctrics
Estalvia despeses en la mobilitat de l’ajuntament
Suma el teu municipi a la principal xarxa catalana
de mobilitat elèctrica compartida
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Com va sorgir la idea de crear SOM MOBILITAT?
Sorgeix d’un grup de persones preocupades
per l’impacte dels nostres desplaçaments,
que vèiem clar que el model de mobilitat
privada imperant és un model caducat.
Quin és el vostre objectiu?
Ajudar a fer el pas cap a una mobilitat més
sostenible a particulars, empreses i administració pública. Llogar un vehicle elèctric
,
implica una mínima planificació del trajecte
responsable de comunicació
i això acaba afavorint els desplaçaments a
de Som Mobilitat.
peu, en bicicleta i transport públic.
Com funciona el servei/s que oferiu?
Hem desenvolupat una app que permet
SOM MOBILITAT, la cooperativa de vehicompartir vehicles. Amb un sol clic pots
cles elèctrics compartits, ja compta amb
reservar, utilitzar i retornar els vehicles elèc1.350 persones sòcies, i dona servei a 12
trics de la flota de la cooperativa. Per utilitmunicipis catalans. Volen acostar la mobizar el servei, només cal fer-se soci, fent una
litat sostenible a tot el territori i a tot tipus
aportació única de 10 € a l’inici.
de municipis: urbans, rurals, grans i petits.
Quins avantatges té llogar un vehicle elècanunci_juny_11_2019_print.pdf
1
11/6/19
12:25
tric en comptes de tenir-ne un de privat?

100% elèctric
cooperatiu
tori

arrelat al terri

amb vocació

ic

de servei públ

LA COOPERATIVA
D'ENERGIA VERDA

COMPARTEIX VEHICLE ELÈCTRIC
www.sommobilitat.coop

Entra al web i descobreix com sumar el teu municipi a la mobilitat elèctrica compartida:
https://www.sommobilitat.coop/ajuntaments/

@sommobilitat

ATM BCN

Noves eines per a planificar
i gestionar la Distribució
Urbana de Mercaderies
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Transport de Mercaderies / ATM

La Distribució Urbana de Mercaderies (DUM) viu un moment
intens. Malgrat que és un fenomen local, té implicacions
d’abast supramunicipal, per la qual cosa es fa necessari establir criteris per a tot el territori que minimitzin les externalitats que se’n deriven.

A

ctualment les restriccions de circulació de vehicles privats com
a mesura per a limitar l’impacte
de les emissions contaminants
ja són una realitat. Resulta, doncs, necessari que la DUM contribueixi també
en aquesta millora de la qualitat atmosfèrica. L’emergent creixement durant els
darrers anys del comerç electrònic està
provocant un augment important dels
lliuraments, i fa necessària una urgent
millora de la regulació del sector per a la
seva optimització.
Tot i que la regulació de la DUM és competència municipal resulta imprescindi-

—
és necessari que la

DUM contribueixi a
la millora de la qualitat

atmosfèrica

—
ble l’establiment de continguts i criteris
mínims comuns per a facilitar la gestió
als ajuntaments, els comerciants, els
transportistes i els clients finals, per
tal de garantir una major eficiència del
sistema en termes econòmics, socials i
ambientals.

Llibre Blanc de la DUM
En aquest context, s’ha elaborat el Llibre Blanc de la Distribució Urbana de
Mercaderies que és una de les iniciatives
impulsades per la Taula del Sector Logístic
de la Regió Metropolitana de Barcelona
i emmarcades dins l’Acord polític per a la
millora de la qualitat de l’aire del Conurbació de Barcelona.
El document, disponible al portal web de
l’ATM, té per objecte ser una eina d’ajuda
per als equips tècnics, de gestió i planificació per tal d’aconseguir una DUM eficient
i sostenible. Aquest analitza des del marc
regulador de les administracions fins als
models de negoci i les noves tecnologies
que millorin l’eficiència per als diferents
agents implicats. En el marc d’un estudi de
casos pilot a ciutats internacionals i europees, s’estableixen les pautes per prioritzar
les actuacions més eficients, segons el
context. D’aquesta manera, l’objectiu prin-

ATM BCN

—
l’objectiu del Llibre
Blanc és tenir un

Dins dels treballs del Llibre Blanc s’han
realitzat enquestes als diferents agents
públics (més d’un centenar de municipis)
i privats implicats en la distribució urbana
de mercaderies. Les entrevistes han permès analitzar la situació actual tenint en
compte els agents implicats i l’estudi teòric inicial. Els principals objectius d’aquest
apartat són: racionalitzar el sector de les
mercaderies a nivell metropolità amb una
visió integral; i donar resposta als impactes del sector logístic sobre el medi ambient i la mobilitat.
Guia per a la gestió local
Una segona eina és la Guia Pràctica per
a la Gestió Local de la DUM, que pretén
ser una guia orientativa de criteris per a
la planificació de les principals línies estratègiques que a dia d’avui es considera
que poden tenir un major impacte en la
millora de la gestió de la DUM.
Els criteris proposats per a les línies estratègiques reflexionen principalment al voltant de criteris de planificació i regulació,
propostes de senyalització i altres actuacions necessàries. En aquest sentit, aquesta
també és una guia orientativa per a l’actu-

—
la Guia de la Gestió

Local estableix criteris
per a la planificació
estratègica i també per
a l’actualització de les
ordenances municipals

—
alització de les ordenances municipals, ja
que proposa una articulat base de referència així com l’articulat complementari per
a desenvolupar cada línia estratègica, de
manera que cada municipi pugui adaptar-lo a les seves especificitats.
Finalment, la guia recull alguns casos
d’estudi i bones pràctiques de referència, per tal d’estimular la reflexió en base
a exemples concrets. Aquest document
s’anirà actualitzant periòdicament.
Portal DUMCAT
Així mateix, una tercera eina és la creació
d’una plataforma digital d’informació
logística: el portal DUMCAT (atm.cat/
DUMCAT). Aquest entorn web recull en un
mapa, i de forma visual, la informació de
les ordenances municipals d’aquelles poblacions que les tenen disponibles al seu
portal. Així, per cada un dels municipis es

disposa d’una fitxa amb informació relacionada amb la regulació de la logística
urbana: horaris de regulació dels punts
de càrrega i descàrrega, illes de vianants,
tipologia d’aquestes regulacions, temps
màxim d’estacionament permès, etc.
A més a més, en aquest entorn també
es troben disponibles la localització dels
estacionaments per a vehicles pesants de
tota Catalunya, juntament amb els principals serveis de cada un d’ells com, per
exemple, si disposa de wifi, si té vigilància, el tipus de carburant de la benzinera més pròxima, la capacitat de places
d’aparcament, etc.
Per a presentar aquests documents i d’altres treballs realitzats sobre la DUM, el
passat 27 de març es van celebrar la Jornada ATM titulada “Els reptes de la DUM”,
per tal de fomentar el debat entorn dels
nous hàbits de consum de la població que
impacten en la DUM, l’aparició de noves
tecnologies en el sector i, també, per tractar les principals mesures estratègiques
de futur a impulsar en aquest àmbit i que
s’incorporaran al nou pdM, que actualment es troba en fase de redacció.
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cipal és tenir un recull complet i estructurat
de bones pràctiques i recomanacions en
gestió de la logística urbana, que esdevingui una referència per al desenvolupament
d’actuacions i polítiques en aquest àmbit a
Catalunya.

recull complet de
bones practiques i
recomanacions

Pàgines empresarials

Entrevista a

Carles Fàbregas,
director general
de TUSGSAL / DIREXIS
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«Tusgsal no és només una companyia
de transport de viatgers, és també la
capdavantera d’un grup d’empreses
que actua sota la marca Direxis»
Després de 30 anys de trajectòria, Tusgsal es manté com una empresa d’economia social.
Va començar l’any 1985 amb 117 socis fundadors, i avui ja té més de 700 treballadors, que
també són propietaris de la companyia. En els últims anys ha emprès un procés d’expansió
més enllà del Barcelonès Nord i Barcelona, i actualment ja opera a les comarques del Baix
Llobregat, Anoia i Vallès Occidental, i també té presència a Mallorca.

Q

uins són els valors que defineixen la manera de fer i
de treballar de TUSGSAL?
L’any 2015, després d’una revisió
conceptual dels valors i una profunda reflexió, TUSGSAL va realitzar un procés participatiu per
tal d’escollir els valors que tots i
cadascun dels treballadors i treballadores de la companyia sentien
com a propis. Els 5 valors escollits
van ser: honestedat i lleialtat, excel·lència, compromís, servei i solidaritat. Les persones que formen
TUSGSAL, en conjunt, prioritzen

l’excel·lència del servei i la sostenibilitat empresarial, cosa que
demostra el compromís amb la
companyia.
Després de més de 30 anys de
trajectòria, quines són les principals fites aconseguides?
Sens dubte, la fita principal de
TUSGSAL és haver-se mantingut
com una empresa d’economia social des del seu origen, el 1985.
Durant aquests anys, TUSGSAL
ha pogut enfortir aquest model
d’empresa i els valors que porta

«honestedat, lleialtat
excel·lència, compromís,servei i solidaritat
són els valors que defineixen la companyia»

implícits, i avui ja no és solament
una companyia de transport de viatgers, sinó que és la capdavantera
d’un grup d’empreses, sota la marca DIREXIS, que va prenent forma
en la direcció de diversificar l’activitat i garantir la sostenibilitat
futura de la companyia.

El compliment, participació i consulta per part de tots els treballadors i treballadores de l’empresa
dels requeriments que imposen
aquests estàndards, és l’objectiu
que dia a dia ens motiva i ens impulsa perquè TUSGSAL sigui una
empresa excel·lent en totes aquestes matèries d’atenció al client, en
la seva accepció més àmplia: sostenibilitat, promoció de la salut o
prevenció de riscos laborals.
Ens podria explicar què és el
que considera primordial per
donar un bon servei de transport de viatgers?
Cada cop el viatger és més exigent
i ja no es dona per satisfet si només garantim el seu desplaçament
d’origen a destinació. Les condicions en què es realitza aquest viatge són les que acaben donant la
valoració global del servei. Partim
de que el servei el complim segons
l’oferta programada -alt nivell de
puntualitat-, i per tant on ens hem
d’esforçar cada cop més és en la
qualitat d’aquest servei. No només
amb la comoditat del vehicle, sinó
també en la informació a l’usuari,
la qualitat de l’espai de la parada
on s’espera l’autobús...
A més de donar servei al Barcelonès Nord i la xarxa nocturna
de Barcelona, en quins altres
llocs operen?
De fet, ja ens hem expandit més
enllà de l’àmbit metropolità de
Barcelona. El maig de 2016, vam
adquirir el grup Transports Generals format per les empreses
Transports Generals d’Olesa, Autos

«actualment disposem
de 12 autobusos 100%
elèctrics i 60 híbrids; i la
nostra flota d’assistència
també és 100% elèctrica»

«anomenem Metrobús
a totes aquelles línies

en què podem garantir una freqüència de pas
semblant al metro»

expansió sempre serà molt selectiva i orientada en aconseguir massa crítica i consolidar-nos en el
nostre àmbit territorial. Hem creat la marca corporativa DIREXIS,
que aplega totes les companyies de
transport de viatgers del grup empresarial liderat per TUSGSAL.
Què és el nou servei Metrobús?
Anomenem Metrobús a totes aquelles línies en què podem garantir una freqüència de pas molt
atractiva i que pot ser equiparable
al metro. En el nostre àmbit de
servei, totes aquelles línies que els
dies feiners tenen un interval de
pas igual o inferior als 10 minuts,
són anomenades Metrobús, i es

poden identificar amb una M (M1,
M6, M19...).
També han incorporat un nou
servei Exprés. En què es diferencia de la resta de serveis?
El servei Exprés que realitzem al
nostre àmbit es la línia E33, que
és un servei a la demanda, el primer que es realitza al Barcelonès
nord, entre el municipi de Tiana
i l’Hospital de Can Ruti de Badalona. S’anomena Exprés perquè
és un servei directe que redueix
molt significativament el temps
de viatge entre Tiana i el centre
hospitalari, ja que evita el transbordament a Badalona entre dues
línies regulars amb un itinerari
molt més llarg.
Els efectes del canvi climàtic comencen a ser molt preocupants.
La preocupació per la sostenibilitat, quina posició ocupa en
l’empresa?
Ocupa una posició primordial, forma part de les línies estratègiques
que impulsem constantment. Actualment disposem de 12 autobusos 100% elèctrics i 60 híbrids i la
nostra flota d’assistència també és
100% elèctrica.
L’eficiència energètica acaba sent
també eficiència econòmica i això
també té el seu pes específic. La
preocupació inclou, fins i tot, decisions que tenen a veure amb
la repercussió cap a la societat
com, per exemple, la contractació del subministrament elèctric
a empreses que garanteixen fonts
d’energia 100% renovables i per
tant d’emissió 0. TUSGSAL té un
compromís ferm amb la complexitat en què es troba el nostre
planeta i ho recollim en totes les
vessants de la nostra activitat.

Camí de Can Ruti, s/n
08916 Badalona
T. 901 51 11 51
www.tusgsal.cat

Pàgines empresarials

Castellbisbal i Masats Transports
que operen en les comarques del
Baix Llobregat, l’Anoia i el Vallès
Occidental. Des de l’any 2017, tenim presència a Mallorca a través
de l’empresa Operadors de Mobilitat Balear. I més recentment, a
finals de 2018, vam adquirir l’empresa Riba Gorina Autocars, amb
seu al Vallès Occidental. La nostra
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Un aspecte significatiu que ha
marcat el treball de TUSGSAL és
el sistema integrat de gestió. Ens
el podria descriure?
El sistema integrat de gestió (SIG)
s’articula a través de la integració
del compliment d’uns estàndards
en diverses àrees que engloben
qualitat, medi ambient, salut i seguretat, i també aspectes de seguretat viària.

AMTU

L’AMTU ja gestiona un 1.287,6% més de serveis
mensuals de transport a la demanda

L’

AMTU ha incrementat exponencialment en l’últim any el volum de
sol·licituds de transport a la demanda (TAD) gestionats des de la seva Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) a Granollers.
Així ho indiquen les dades de tancament
del passat mes de juny, mes en què l’AMTU
ha gestionat un total de 2.012 sol·licituds de TAD, enfront de les 145 sol·licituds
que va gestionar al mes de juny de 2018.
Aquestes dades suposen un increment del
1.287,6% del volum de sol·licituds de TAD
gestionades mensualment per l’AMTU.
Aquest increment és degut a que el nombre de municipis que han confiat a l’AMTU
la gestió del servei de transport a demanda del seu municipi, també ha augmentat
considerablement en l’últim any. En aquest
sentit, l’AMTU ha passat de gestionar el
TAD de 5 municipis (juny 2018), a gestionar

actualment el servei de TAD de 12 municipis catalans. Això ha fet incrementar tant
el nombre de sol·licituds mensuals com
també les diàries, que han passat han passat d’una mitjana de 7 (juny 2018) a 106
(juny 2019).
Cal recordar que, des de l’any 2016, en què
va posar en funcionament a Pineda de Mar
el primer servei de transport a la demanda, l’AMTU s’ha convertit en el referent de
la gestió d’aquest tipus de servei a Catalunya. El nombre de serveis TAD gestionats
per l’AMTU s’ha anat incrementant any
rere any, però ha estat a partir de 2018
quan ha agafat un gran impuls, al passar
dels 2 inicials a 8 a l’acabar l’any, fins als 12
actuals.

TAD de Sant Pere de Ribes / AMTU

nar el servei TAD dels municipis catalans,
que permetrà evolucionar del Transport
a Demanda al Transport Flexible. L’AMTU
preveu que l’app estigui finalitzada a final
d’aquest any.

Actualment, l’AMTU està treballant en la
creació d’una aplicació mòbil per gestio-

TAD - Serveis sol·licitats per mesos - Tots els serveis — De novembre 2016 a juny 2019
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Nou acord entre l’AMTU i l’ATM
que aporta 8,8 milions d’euros
a millores al transport públic

L’

AMTU ha renovat amb l’ATM l’acord
de col·laboració que manté des de
l’any 2006. El cinquè conveni entre
ambdues entitats té per objectiu continuar
amb la millora del transport públic col·lectiu urbà i interurbà dels municipis associats
a l’AMTU . En aquest sentit, l’acord preveu
destinar 7.267.653,77€ a les actuacions de
millora del transport públic col·lectiu urbà i
interurbà realitzades per l’AMTU i pels seus
municipis associats de l’STI de Barcelona.

Cal destacar que en els darrers anys les
ajudes a la xarxa de transport públic dels
municipis de l’AMTU ha experimentat un
gran increment, ja que fins el 2017 eren
de 5,6 milions anuals i des de l’any passat
en són més de 7 milions.
Un dels principals objectius de l’AMTU és assolir un finançament estable
per als municipis associats, per tal que
puguin fer front al manteniment i la

11/18

12/18

01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19

millora dels seus transports públics.
Per aconseguir aquest objectiu, l’AMTU estableix col·laboracions entre les
administracions que la componen i a
les que representa, així com amb altres
institucions i organismes titulars o que
intervenen en el sector del transport
públic. És en aquest marc que s’estableix aquest acord de col·laboració.
Impuls al Transport Flexible
Així mateix, el present conveni també preveu destinar 1.565.297,91 euros per tal que
l’AMTU, amb el suport del Departament de
Territori i Sostenibilitat i l’ATM, continuï amb
el desplegament del transport flexible i a la
demanda a Catalunya.

L’

AMTU participa al projecte Best
Routes, una prova pilot en la qual
les empreses de distribució d’alimentació seca poden fer ús dels vehicles
i línies regulars del transport públic de
viatgers, per tal de fer que el transport
capil·lar de productes tingui un estalvi en
el cost operatiu. El projecte està coordinat per Foodservice Cluster (FSC) i també
compta amb la participació de l’empresa
fabricant i distribuïdora d’aliments Frit
Ravich (FR). Altres empreses que hi col·
laboren són Sparsity Technologies y Font
Packaging Group, responsables de la
part operativa i informàtica.
La prova pilot d’aquest projecte s’executarà cap al mes de novembre en les
comarques de Girona, i vol ser la llavor
per tal de fer que aquesta sigui una

pràctica generalitzada en l’àmbit de la
distribució d’aliments a curt o mitjà termini a Catalunya.

D’altra banda, l’aprofitament de les
línies de transport de viatges comporta una reducció del nombre de vehicles que circula per carretera, la qual
cosa produeix tres efectes: menys risc
d’accidents de trànsit, disminució de la
contaminació de l’aire, i una major eficiència en el lliurament d’aliments.

La principal novetat d’aquesta iniciativa
és el canvi conceptual que suposa el fet
de passar d’utilitzar vehicles de transport específic a usar vehicles de transport de passatgers per fer el transport
de mercaderia seca.

A més, aquesta iniciativa també afavoreix l’economia circular, ja que s’aprofita per al transport de mercaderies els
vehicles que ja donen servei al transport de viatgers.

El projecte Best Routes comporta beneficis tant per a les empreses de transport
com per a les empreses de distribució
d’aliments: d’una banda, les empreses
de distribució d’aliments estalvien costos
pel fet de reduir el nombre de camions i,
per tant, també redueixen les despeses
operatives; i al mateix temps, les empreses de transport tenen l’oportunitat

Un projecte exportable a tot el món
El projecte està pensat per poder ser
aplicat a qualsevol territori. El fet que el
transport de passatgers a nivell capil·lar
estigui principalment implementat amb
autobusos o microbusos, fa que el sistema sigui totalment exportable a nivell internacional, tant a nivell de països desenvolupats com de països del tercer món.

TECNOLOGIA VIVA
SIST EMES DE REGU L AC IÓ SE M AF Ò R IC A I E NL LU M E N AT P Ú B L IC

Tel. 615 50 70 75
serviciotec.semaforo@acisa.es

AMTU

d’incloure un nou model de negoci que
els permet rendibilitzar l’espai lliure que
els queda al maleter.
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L’AMTU participa en el projecte
Best Routes, de transport
d’aliments amb autobús

Opinió

Res no funcionarà,
si Rodalies no respon

Mònica Peinado
PERIODISTA BARCELONA-INFRAESTRUCTURES
RÀDIO BARCELONA-CADENA SER
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E

n campanya electoral, hem escoltat parlar de la necessitat de
reduir l’ús del vehicle privat, per
l’impacte que té en la qualitat
de l’aire, i per tant, en la salut de les
persones i en el futur del planeta. Els
candidats han promès, sobretot, mesures per treure espai al cotxe a les
ciutats. Però aquestes actuacions, que
són necessàries, no són suficients per
reduir el vehicle privat a la regió metropolitana.
A Barcelona només el 15% dels desplaçaments interns es fan en vehicle privat, segons l’última Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF 2017). Però el
problema no són aquests viatges, sinó
els de connexió, els que es fan entre la
capital i la resta de la regió, o entre els
municipis d’aquesta àrea. Aquí el cotxe
és el rei amb més del 63% dels viatges.
L’alternativa al cotxe a la regió metropolitana l’ha de donar el tren i especialment Rodalies. Ha d’oferir un servei
més fiable i amb més confort que
l’actual per atreure usuaris del vehicle
privat.
El full de ruta serà el nou Pla de Roda-

—
El nou Pla de
Rodalies hauria de

ser un document per

complir, consensuat
amb totes les
administracions i
amb un Compromís
d’inversió i execució clar

—

lies que Pere Macias ha rebut l’encàrrec
de fer parlant amb tots els implicats.
Encara no s’ha fet públic, però necessitem que sigui alguna cosa més que un
document amb una enumeració d’actuacions. Això ja ho feia el Pla de Rodalies
2008-2015, del que s’ha executat poc
més del 15%.
El nou pla hauria de ser un document
per complir, consensuat amb totes les
administracions i amb un compromís
d’inversió i execució clar. Primer, les
actuacions per assegurar la fiabilitat
del sistema. És a dir, per garantir als
viatgers que arribaran a l’hora prevista

i que viatjaran amb la màxima seguretat i amb un cert confort.
Les incidències es poden produir. Però
no amb la freqüència que es donen
actualment. No pot ser que cada cop
que plou Rodalies es refredi, amb una
avaria aquí o allà. I tampoc és acceptable que quan hi ha temporal marítim,
els viatgers de la R1 s’hagin de resignar
a patir retards perquè afecta la senyalització entre Mataró i Vilassar.
El Pla de Rodalies ha de preveure també
actuacions per créixer a mig i llarg termini
perquè, quan sigui imprescindible, no arribem tard. Això passa pels desdoblaments
pendents, però també per planificar un
tercer túnel a la ciutat de Barcelona (vinculat o no a la línia Castelldefels- Zona
Universitària) o la línia orbital.
Al voltant d’un sistema fiable de Rodalies són imprescindibles altres coses
com els parks and ride, els autobusos
exprés o el transport flexible que impulsa l’Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
Però, insisteixo, res no funcionarà si la
columna vertebral, que són les Rodalies, no respon.

Territori i sostenibilitat

Millora la connexió en bus
de l’aeroport de Reus amb
la Costa Daurada i Barcelona

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat ha reconfigurat la línia de
bus que connecta l’aeroport de Reus
amb els principals nuclis turístics de
la Costa Daurada i també n’ha millorat la
connexió amb Barcelona.
Amb motiu de l’arribada de la temporada
estival i el conseqüent increment de passatgers, el servei de bus que connecta l’aeroport amb la Costa Daurada s’ha desdoblat en dues línies: l’una, cap a la Pineda i
Salou; i l’altra, cap a PortAventura, Salou
i Cambrils. El canvi en la configuració del
servei també ve acompanyat d’un augment de l’oferta: fins a 130 expedicions a
la setmana per a cada línia, coordinades
amb els vols de l’aeroport. Aquests serveis
estaran operatius fins al 30 d’octubre.
Fins ara, la temporada estival es cobria amb

70 expedicions setmanals d’un servei que
tenia un únic itinerari des de l’aeroport de
Reus fins als diversos punts turístics de la
Costa Daurada: la Pineda, PortAventura,
Salou i Cambrils, amb un recorregut d’una
hora i quaranta minuts. Amb la reconfiguració del servei i la creació de dues línies,
es defineixen dos itineraris independents i
més directes a les zones de més afluència
de viatgers, amb una reducció del temps
del trajecte d’uns 40 minuts, i el doblament
del nombre d’expedicions.
A més, també s’ha incrementat l’oferta
del servei que connecta l’aeroport de Reus
amb Barcelona, ja que fins al 30 d’octubre
hi haurà un total de 59 expedicions a la
setmana, coordinades amb els horaris dels
vols que tenen més demanda.
El secretari d’Infraestructures i Mobili-

tat, Isidre Gavín, ha manifestat que amb
aquest reforç de les connexions «l’aeroport de Reus disposarà de la major connectivitat amb transport públic de tota la
seva història».
Més connexió amb l’AVE a Tarragona
De manera similar a l’aerport, també
s’han incrementat les connexions de l’Estació del Camp de Tarragona (ECT) amb
els principals municipis de la Costa Daurada, i també s’ha millorat el recorregut
de la línia. En aquest sentit, el servei passa per la Pineda, PortAventura, Salou i
Cambrils i el trajecte té una durada d’una
hora i 45 minuts.
Per aconseguir una oferta més competitiva, es divideix el servei en dues línies
diferents: una farà el recorregut la Pineda – Cap Salou – Salou – ECT; i l’altra,
Cambrils – Salou – Port Aventura – ECT.
El temps del trajecte es redueix uns 45
minuts en ambdós casos. Aquesta millora
va acompanyada d’un increment d’expedicions fins a arribar a les 168 expedicions/setmana per a cada línia, entre els
mesos de juny i setembre.

Nº
1
EN EL MUNDO EN

ELEVADORES Y RAMPAS

senvolupar els 15 camions híbrids R 450
d’Scania, que van equipats amb els pantògrafs de Siemens, i que diverses companyies de logística poden utilitzar per comprovar l’eficàcia d’aquest sistema.

Actualitat

Alemanya inaugura
una autopista elèctrica
per a camions

Siemens creu que aquest tipus d’autopista combina l’eficiència del ferrocarril
elèctric i la flexibilitat del transport per
carretera, i destaca els beneficis ambientals que comporta, especialment pel que
fa a la reducció de CO2 i òxid de nitrogen.
Segons la companyia, aquesta tecnologia
permet que un camió de 40 tones estalviï
uns 20.000 euros per cada 100.00 quilòmetres recorreguts.
Cal tenir en compte que Alemanya és un
dels països on hi ha més transport pesat
per carretera, per la qual cosa es fa especialment necessari reduir les emissions
d’aquests tipus de vehicles.

E

s diu ELISA i és la primera autopista
elèctrica (eHighway) per a camions
d’Alemanya. Es tracta d’un tram
de 10 quilòmetres de l’A5, entre
Langen i Witerstadt -molt a prop de l’aeroport de Frankfurt- en la qual camions
híbrids que tenen una càrrega en el sostre, poden circular enganxats a una catenària, que els va recarregant les bateries
mentre circulen a uns 90 km/h com a màxim. Quan els camions estan connectats,
funcionen només amb electricitat. En el
moment en què es reincorporen a la carretera normal, tornen a funcionar amb el
seu motor híbrid.
La creació d’aquesta eHighway és una iniciativa del govern alemany, concretament
del ministeri de Medi Ambient, que vol
dur a terme un projecte pilot per estudiar
quins efectes produeix en l’aire el trànsit

rodat sense emissions contaminants. A
més, també estudiarà quina és l’eficàcia
d’aquest tipus de transport comercial, i la
seva influència en la densitat del trànsit,
o els possibles obstacles que pugui provocar en situacions d’emergència. Cal tenir
en compte que l’A5 és una de les vies
més concorregudes d’Alemanya, ja que hi
circulen uns 135.000 vehicles al dia, dels
quals 14.000 són camions pesants. El projecte pilot, que estarà en funcionament
fins el 2022, també preveu electrificar
dos trams més: el de Schleswig-Holstein i
Baden-Württemberg.
Aquesta iniciativa també compta amb la
col·laboració de les empreses Siemens
i Scania. Fins ara, el govern alemany ha
invertit gairebé 15 milions d’euros en la
instal·lació d’aquest tram d’autopista
elèctric, i uns 70 milions més per a de-

La primera eHighway del món es va inaugurar a Suècia el 2016, en un projecte que
també va comptar amb la participació de
Siemens i Scania. En aquella ocasió, els
carrils elèctrics es van instal·lar en un tram
de dos quilòmetres a la carretera E16, al
nord d'Estocolm, gràcies a una inversió publicoprivada de 7.2 milions d'euros.

31 | MobiliCat / Juliol 2019

Imatge cedida per Scania

A5 Alemanya. / Scania

FGC

GEOTREN d’FGC permet geolocalitzar
els trens en temps real
32 | MobiliCat / Juliol 2019

Les persones que viatgin amb Ferrocarrils podran conèixer el punt de recorregut on es troba
el tren, les properes parades, el compliment horari i el grau d’ocupació.

D

es d’ara, les persones usuàries
de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) tenen al seu
abast Geotren, una nova iniciativa d’FGC que permet geolocalitzar les
seves unitats de tren en temps real. Mitjançant aquest sistema les persones que
viatgin amb Ferrocarrils podran conèixer
en cada moment en quin punt del seu recorregut es troba un tren, la seva destinació, les properes parades i el seu acompliment horari.
A més d’aquesta informació, Geotren
també informa sobre el grau d’ocupació
de les unitats de tren en cada moment.
D’aquesta manera, es pot conèixer
quanta gent hi ha en cada cotxe dels
trens d’FGC i, per tant, es pot escollir
quin cotxe de la unitat de tren és el més
apropiat per a viatjar. Actualment, les
dades d’ocupació dels trens són visibles
a les circulacions que es fan amb les
unitats més noves del parc mòbil d’FGC,

les 113 i 114 de la línia Barcelona-Vallès.
La previsió és poder oferir properament
aquesta informació també de la resta
del parc mòbil de Ferrocarrils.
Consultes al web
Les dades que proporciona Geotren
és poden consultar des del web
https://geotren.fgc.cat i també des de
l’aplicació per a mòbils d’FGC, tant per
iOS com per Android. Quan s’hi accedeix, Geotren mostra la xarxa de tren
de Ferrocarrils i tots els trens que en
aquell moment estan circulant, identificats amb una icona d’un tren. Les
persones usuàries només han de clicar
sobre aquesta icona i s’obrirà una finestra amb la informació de la circulació,
on es podrà seleccionar per veure les
properes parades del recorregut del
tren o el grau d’ocupació: si la icona de
persones és vermella, el grau d’ocupació del tren és intens; el groc indica una
ocupació alta; i el verd, fluïda.

Per poder veure aquesta nova funcionalitat, és possible que en alguns dispositius s’hagi d’actualitzar l’app d’FGC instal·lada i descarregar-se l’última versió
de l’aplicació.
FGC també està treballant perquè Geotren funcioni com a plataforma de dades
obertes en properes versions. Aquesta
informació podrà ser utilitzada per tercers
per a construir les seves pròpies aplicacions i/o integrar-se amb altres sistemes
d’informació multimodal de mobilitat
d’altres operadors o modes de transport.
Per tant serà una aplicació oberta.
La innovació tecnològica i, en particular, la digitalització de l’empresa és un
dels àmbits clau de l’Agenda Estratègica 10/30 d’FGC que estableix el repte
d’esdevenir una empresa completament
digitalitzada, tant a nivell intern com en
les relacions amb les persones que confien en el seu servei.

dels transports urbans

i l’excel·lència del servei
als clients, són algunes
de les seves prioritats

la UITP és un
referent en el

transport públic, ja que
compta amb 18.000
associats de 99 països
Pere Calvet

E

l director general de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya
(FGC), Pere Calvet, ha estat reelegit president de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP). La
reelecció s’ha produït en el transcurs de
l’Assemblea General, celebrada el passat 9 de juny a Estocolm (Suècia), i ha
comptat amb l’aprovació del 96% dels
assistents.
En els 134 anys d’existència de la UITP,
Pere Calvet n’és el seu president número 20 i és el primer català que ostenta
aquest càrrec (des de l’any 2017). De fet,
Calvet fa més de 20 anys que està vinculat a la UITP, durant els quals s’ha anat involucrant en els seus òrgans de gestió fins
arribar a la Presidència. Cal dir que prèviament n’havia estat vicepresident mundial
i president de la divisió de metros.

CEO Forum Breakfast

En una entrevista realitzada per aquest
mitjà fa un parell d’anys -amb motiu de
la seva elecció com a president de la
UITP-, Pere Calvet senyalava com a temes
prioritaris de treball: la descarbonització
dels transports urbans, l’excel·lència del
servei als clients, la millora de l’eficàcia
econòmica i del finançament i el desenvolupament de les ciutats al voltant del
transport públic.
Així mateix, també apostava per impulsar
reflexions sobre ciutats i transport públic,
“per tal d’estructurar les ciutats i millorar
la qualitat de vida”, i es declarava admirador d’Ildefons Cerdà, de qui deia que “tan
bé havia previst el desenvolupament de
les ciutats”.
La UITP és un referent en el sector del
transport públic, ja que compta amb

més de 18.000 associats de 99 països
diferents, entre els quals hi ha operadors
de transport, autoritats, instituts tècnics
i d’investigació del sector industrial i de
serveis, i té 14 oficines distribuïdes per tot
el món.
La UITP a Catalunya
Catalunya sempre ha tingut una important
presència en la UITP, des de l’inici de l’associació l’any 1885. Ja a l’any 1926 s’hi va celebrar el XX Congrés de l’associació, coincidint amb el perllongament dels Ferrocarrils
de la Generalitat fins a Terrassa, i el 1967
es tornaria a celebrar de nou. Des d’aleshores, les empreses de transport catalanes
han mantingut una presència i implicació
molt rellevants dins l’organització.
A més, periòdicament se celebren a Catalunya activitats vinculades a la UITP, com
la trobada de l’observatori de metros automàtics i la reunió del Policy Board, que
tenen lloc aquest any.
Alguns del principals operadors i organismes de transport de Catalunya són
membres actius de la UITP. Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya es troba directament vinculat a diverses divisions - en
particular la de ferrocarrils metropolitans,
que fins ara ha presidit, i la de ferrocarrils regionals- i grups de treball, com la
Comissió de Transport & Urban Life, a més
de ser membre del Comitè executiu i del
Comitè de Direcció.

33 | MobiliCat / Juliol 2019

la descarbonització

Notícies

Pere Calvet, reelegit president de la Unió
Internacional del Transport Públic (UITP)

Notícies

El Consell Europeu estableix que
el 45% dels autobusos hauran
de ser nets, abans de 2025

E

l Consell Europeu ha aprovat una
nova directiva sobre contractació
pública de vehicles lleugers, camions i autobusos i que fa referència a la
“promoció de vehicles de transport per
carretera nets i energèticament eficients”. Entre d’altres, estableix que abans
del 2025 el 45% dels autobusos i el 10%

dels camions de l’Estat espanyol hauran de ser vehicles “nets”, és a dir, que
compleixin els límits marcats d’emissions
contaminants.
Així mateix, el 36,3% de la flota de vehicles lleugers de l’administració pública
també haurà de ser de vehicles no contaminants.

La Generalitat reformarà 15
estacions i parades d’autobús, per
un valor d’1,9 milions d’euros

L
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a Generalitat ha anunciat que ja ha
adjudicat les obres per renovar 15 estacions i parades d’autobús d’arreu de
Catalunya, les quals sumen una inversió
total d’1,9 milions d’euros.
En concret, s’actuarà a les estacions de la
Seu d’Urgell, Olot, Igualada, Torroella de
Montgrí, Sabadell, Tortosa, Amposta, Bla-

nes, Valls, Tossa de Mar, Reus, Tarragona,
Vic i a diverses parades a Sant Vicenç dels
Horts i Sant Feliu de Pallerols.
Les millores que es realitzaran consisteixen en reforma de marquesines, renovació de paviments, actualització d’instal·
lacions i els treballs d’urbanització. Les
reformes estaran acabades en 8 mesos.

Reclamen més inversió en l’R12
Lleida-Manresa-Barcelona

T

ant el Govern de la Generalitat com
la Plataforma per a la millora de la
línia de tren Lleida-Manresa reclamen al Ministeri de Foment més inversió
en l’R12, per fer front a les greus deficiències que pateix actualment aquesta
línia.
De fet, la Plataforma ha presentat un estudi tècnic, elaborat per l’Institut Cerdà,
que posa de manifest que aquesta línia
només ofereix tres trens per sentit -és a
dir, sis en total-, i que la manca d’inversió en el manteniment i renovació han
provocat nombrosos retards, aturades

i greus accidents. A més, el temps de
trajecte en tren és superior al del cotxe,
especialment pel que fa a les poblacions
més allunyades de la capital.
Des de la Diputació de Lleida es demana
trobar solucions “per a una línia que és
més pròpia del segle XIX”, entre altres
coses perquè fa una mitjana de 55km/h,
molt lluny del que és desitjable.
Per la seva part, el conseller de Territori
i Sostenibilitat, Damià Calvet, té previst
realitzar després de l’estiu una reunió
bilateral amb el Ministeri de Foment, on
farà explícita l’exigència de més

inversions per a l’R12. Segons el conseller, el servei actual és ‘’inacceptable’’
i cal invertir en vies, catenària, nous
combois i també estacions. El conseller
Damià Calvet també ha explicat que,
malgrat que la Generalitat té la titularitat de la línia, aquesta no ha rebut la
inversió necessària de part del Govern
d’Espanya, i això es veu reflectit en el
fet que, des del 2015, amb una partida
per infraestructures de 4.000 milions
d’euros només se n’han invertit un 14%,
i una part d’aquestes haurien d’haver
estat per la R12, fins a l’actualitat només
se n’ha destinat un 14%. És per això que,
segons ha anunciat, reclamarà un ‘’traspàs íntegre’’ d’aquesta línia per poder-la
gestionar com la de la Pobla.

L

a Confederació Espanyola del Transport en Autobús (CONFEBUS) ha
elaborat la Guia de viatges per Europa, dirigida a les empreses de transport
en autobús. Aquesta publicació conté
informació de 29 països europeus, amb
l’objectiu que els operadors puguin preparar les seves rutes.
La guia recull la regulació dels països
pel que fa a restriccions de trànsit, IVA,
límits de velocitat o peatges, així com
les normes desplaçament de conduc-

tors, els dies de festa nacionals i les
zones de baixes emissions. Cal tenir en
compte que, per tal d’evitar alts nivells
de contaminació de l’aire, actualment
molts països europeus estan implantant
mesures de caràcter mediambiental,
circulatori o, fins i tot, fiscal que poden
afectar a les companyies de transport.
En aquest sentit, aquesta guia permet
preveure els possibles obstacles amb
què es poden trobar les empreses de
transport en autobús.

Notícies

Nova guia per als serveis d’autobús a Europa

Trobada d’operadors internacionals
el setembre a Catalunya

Els títols de l’ATM de Girona
podran incorporar el nom sentit
de les persones transgènere

Mireia Mata i Pere Saló. / ATM Girona

E

ls títols personalitzats del sistema
tarifari de l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM) de l’Àrea de Girona
incorporaran el nom sentit de les persones transgènere que ho sol·licitin, gràcies
a l’acord que han subscrit els departaments de Territori i Sostenibilitat i de Tre-

ball, Afers Socials i Famílies. És el primer
d’aquestes característiques que se signa
fora de l’àrea metropolitana de Barcelona i que ofereix més diversitat de títols de
transports adaptables. Segons han explicat la directora general d’Igualtat, Mireia
Mata, i el president del comitè executiu de

anys d’FGC, el dia 5 de setembre.
El passat mes de juny es va celebrar el
Global Public Transport Summit de la
UITP, que va tenir lloc a Estocolm (Suècia)
durant el qual es va decidir celebrar la
propera trobada del CEO Forum Breakfast
a Barcelona.

l’ATM de Girona, Pere Saló, aquesta iniciativa pretén facilitar la incorporació del nom
del gènere amb què les persones “trans”
se senten identificades mentre no puguin
tramitar el nom del DNI.
Les persones interessades podran sol·licitar
l’emissió amb el nom sentit dels títols de
transport integrat de l’ATM de Girona amb
dades personalitzades; les targetes T12,
T-Família, T-Mes, Targeta per a persones
en situació d’atur, així com de les targetes
personalitzades dels ajuntaments de les
comarques de Girona que col·laboren amb
l’ATM de Girona per a la venda i recàrrega
d’aquestes targetes.
Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir la igualtat efectiva de drets de ciutadania i col·laborar en la implementació de les
polítiques per a la igualtat de tracte i no
discriminació de les persones LGBTI.
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C

atalunya acollirà, del 4 al 6 de
setembre, la trobada CEO Forum
Breakfast, que reuneix els equips
directius de les principals empreses de
transport públic del món. La trobada, que
tindrà lloc a Barcelona, coincidirà amb
l’acte central de commemoració dels 40

La teva forma de moure't
Compromesos amb el medi ambient
Empresa socialment responsable
Promovem la intermodalitat

