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Per una política
tarifària més enllà de
la primera corona
Hem iniciat l’any amb un canvi important de tarifes i gamma de títols de transport en el Sistema
Tarifari Integrat de Barcelona. El canvi no ha estat exempt de polèmica, principalment pel fet
que el títol que fins ara era el més utilitzat, la T-10, s’hagi reconvertit en una targeta d’ús unipersonal: la T-casual.

—

Celebrem que l’ATM

Jordi Xena
PRESIDENT DE L’AMTU I
PRESIDENT-EDITOR DE LA
REVISTA MOBILICAT

Des de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU) vam exposar, des d’un inici, la nostra preocupació
pel greuge econòmic que aquest canvi podia suposar per als ajuntaments que es troben fora de la corona 1, i també per a les famílies
que viatgen esporàdicament a Barcelona.

hagi atès la petició
de l’AMTU de crear
la T-familiar, un títol

multipersonal pensat per
viatjar en grup

—

Des del nostre punt de vista, la simplificació de la gamma de títols,
premiant els usuaris habituals amb preus més bonificats, és una mesura positiva per potenciar l’ús del transport públic. Com també ho és encarir el preu dels títols de transport
per a usuaris esporàdics, ja que se subvenciona més, conforme l’ús és més recurrent. Tanmateix, limitar la
targeta T-casual a un ús unipersonal només té sentit a la primera corona. Però conforme s’incrementa el
nombre de zones, pot tenir l’efecte contrari al buscat inicialment. Famílies que de manera no habitual -però sí
sovintejada- viatgen juntes, es veurien obligades a comprar diverses targetes T-casual, cosa que els faria plantejar-se agafar el vehicle privat.

També agraïm que s’hagi atès una altra de les nostres peticions: la de congelar
els preus dels packs del Berguedà i Ripollès, comarques que estan dins el Sistema
Tarifari Integrat en condicions especials, ja que tenen una integració parcial amb
targetes de 10 viatges i, fins que no entri en funcionament la T-mobilitat, no serà
factible la T-usual.

—

La comissió mixta
AMTU-ATM haurà

d’avaluar l’impacte
econòmic que la nova
política tarifària té en el
transport urbà

—

D’altra banda, en la reunió del consell d’administració, també es va acordar la creació d’una comissió mixta integrada per
l’AMTU i l’ATM, per avaluar l’impacte econòmic que la nova política tarifària pot tenir en els transports urbans dels municipis associats a l’AMTU. Cal tenir en compte que, la potenciació dels títols per a usuaris habituals, pot suposar una disminució
de la tarifa mitjana dels títols integrats en els serveis de transports urbans, i per tant, una disminució d’ingressos i una major
aportació per part de les administracions locals per haver de subvenir el sistema de transport urbà.
La comissió mixta AMTU-ATM haurà d’avaluar, doncs, quin és l’impacte real que el canvi de tarifes pot tenir en els ajuntaments
de les corones 2 a 7, i determinar si cal prendre alguna mesura.
Mentrestant, celebrem les dades, donades a conèixer per l’ATM, referents al creixement experimentat en els abonaments d’ús habitual, ja que durant el primer mes de funcionament han tingut un increment de vendes del 75%. Si la nova política tarifària serveix
per sumar més viatgers al transport públic, sens dubte, el canvi haurà estat en positiu.
Acabant la maquetació de la revista es va produir
l’afectació pel Coronavirus COVID-19.
En la següent edició de la revista serà el moment de reflectir i analitzar
les seves conseqüències, moment en què tindrem prou perspectiva per
explicar com va afectar o està afectant la COVID-19 al transport públic.
Desitgem que tothom en surti el menys perjudicat possible, i sobretot
que la salut us acompanyi a vosaltres i a totes les persones que estimeu.
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És per això que celebrem que l’ATM hagi tingut en consideració la petició de
l’AMTU, i hagi creat un títol de transport multipersonal, la T-familiar, pensat per a
aquells que viatgen de forma grupal, i que permet fer 8 viatges en 30 dies.

Reportatge

Augmenta un 3% la
demanda de transport públic
a l’àrea de Barcelona
El transport públic integrat de l’àrea de Barcelona va registrar durant 2019 més de 1.056
milions de validacions, un 3% més que l’any anterior. Una dada que representa un altre
rècord i sis anys consecutius d’augment de la demanda, després de la baixada experimentada l’any 2013.

A

més, tots els operadors de la xarxa
- metro, tramvia, Ferrocarrils de la
Generalitat, Rodalies i autobusos
urbans, interurbans i metropolitans - han
experimentat durant 2019 un creixement
significatiu en el darrer any, cosa que
confirma que el transport públic continua
consolidant la seva presència multimodal,
en un moment on la sostenibilitat juga un
paper social clau i en el que el transport
col·lectiu i eficient és imprescindible.

4 | MobiliCat / Març 2020

OPERADORS

El major creixement és el que experimenten els autobusos metropolitans, que
registren un 7,3% més de validacions,
seguits dels autobusos interurbans – de
la Direcció General de Transports i Mobilitat-, que experimenten un augment del
6,7%, ja que han passat dels 38,8 milions
de viatges de 2018, als 41,4 milions que
s’ha arribat aquest 2019.
Pel que fa als busos urbans, durant 2019

s’han registrat 44,7 milions de viatges
l’àmbit de l’ATM de Barcelona, cosa que
representa un 4,3% més que al 2018,
quan es van registrar 42,9 milions de viatges. Per tant, en l’últim any s’han realitzat 1,9 milions més de validacions.
En valors absoluts, la xarxa de metro és
la que té més demanda, amb gairebé 412
milions de viatges registrats aquest passat 2019.

VIATGES ANY 2019

VIATGES ANY 2018

Metro

411,9

Bus TMB

19/18
núm. Absoluts

%

407,5

4,4

1,1%

215,4

207,5

7,9

3,8%

Total TMB

627,3

615,0

12,4

2,0%

Bus Metropolità (gestió indirecta)

102,8

95,8

7,0

7,3%

Total AMB (TMB + gestió indirecta)

730,1

710,8

19,4

2,7%

91,1

87,2

3,9

4,4%

Rodalies Catalunya (Renfe)

119,3

116,1

3,3

2,8%

Tramvia

29,8

29,1

0,7

2,4%

Autobusos DGTM

41,4

38,8

2,6

6,7%

Autobusos urbans

44,7

42,9

1,9

4,3%

1.056,4

1.024,8

31,6

3,1%

Rodalies Catalunya (Renfe)

0,1

0,1

0,0

0,2%

Autobusos DGTM

0,5

0,4

0,1

4,0%

TOTAL

0,6

0,6

0,0

3,1%

1.057,0

1.025,4

31,6

3,1%

FGC

Total

7a Corona Tarifària

TOTAL VIATGERS

Reportatge
Amb l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions, el passat 1 de gener, un nombre considerable de persones que habitualment es desplaçaven a Barcelona en vehicle privat, ja no
ho podran fer. De fet, aquesta mesura afecta a uns 115.000 vehicles, cosa que representa
un 15% del parc mòbil de l’àrea metropolitana, tot i que en el primer anys serien 50.000 els
vehicles que es traurien de circulació. L’objectiu és reduir en 5 anys un 10% de les emissions
vinculades al trànsit a la conurbació de Barcelona, i assolir fins al 30% en 15 anys.

L

a retirada de la circulació dels
vehicles més contaminants hauria de
comportar un augment significatiu
de passatgers al transport públic. L’ATM
estima que, la ZBE Rondes de Barcelona
derivarà cap al transport públic prop de
170.000 desplaçaments diaris. És per això
que en els darrers dos anys, els sistema de
transport públic de l’àrea metropolitana
de Barcelona ha impulsat un ampli ventall
de mesures per poder donar una resposta
adequada al previsible increment de la
demanda.

2017: perllongament S2 de FGC i enfortiment de la xarxa de bus
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB), va acabar el 2017 amb la incorporació de set trens més a les línies L1, L2 i
L5 de metro en hora punta, i la creació de
quatre línies més de la nova xarxa de bus,
una mesura que incrementava fins a 20 el
nombre de línies d’altes prestacions.

amb l’entrada en servei d’un tram de 3,7
km de xarxa i 3 noves estacions: La Creu
Alta, Sabadell Nord, Sabadell Parc del
Nord.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) va finalitzar el perllongament
de l’S2 Barcelona-Sabadell Parc del Nord,

En l’àmbit de l’oferta del servei de Bus
Metropolità i de Nitbús de l’AMB, es van
aplicar reforços i millores de freqüència

Pel que fa a TRAM Barcelona, el 2017 es
va impulsar una millora en el servei del
Trambaix, que va augmentar la freqüència de pas entre les 17h i les 20h.
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Millores en el transport
públic, per atendre 170.000
desplaçaments diaris més

Reportatge
FGC preveu incrementar la freqüència de pas
d’algunes línies.
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a la xarxa, així com la creació de noves
línies, com l’L30 a Sant Just Desvern o
l’N28 Collblanc - Pl. Catalunya-Port Olímpic de la xarxa del Nitbus.
En la xarxa de bus interurbana de la
Generalitat, els darrers tres anys s’ha
incrementat l’oferta de places en gairebé un 10% a la demarcació de Barcelona. També s’han efectuat millores en el
nombre d’expedicions i la freqüència de
diversos serveis interurbans, així com de
la xarxa dels autobusos d’altes prestacions exprés.cat: e14, e15 i e16 a la comarca del Garraf; e11 Barcelona-Mataró;
i les noves e2.2 Barcelona-Terrassa, e20
Torrelles-St. Vicenç dels Horts-Barcelona
i e21 Barcelona-Mollet del Vallès. La línia
e8 Barcelona-Corbera s’ha ampliat a horari nocturn.
2018: nou tram L10 Sud i estrena dels
Exprés i Metrobús d’AMB
El 2018, el Govern va reforçar la xarxa
de metro amb la finalització i l’entrada
en servei de dues noves estacions: Foc i
Foneria a la Zona Franca, de la línia L10
Sud de Metro que va permetre completar l’arribada del metro a tots els
barris de Barcelona. També per part de
Transport Metropolitans de Barcelona
(TMB), cal destacar la incorporació de
tres trens més en hora punta a les línies
1, 4 i 5 de metro, i l’entrada en servei
de les vuit darreres línies de la xarxa
d’autobús.

S’han fet millores en el nombre d’expedicions i
freqüència de les línies expres-cat.

Així mateix, la xarxa de Bus Metropolità
va estrenar els serveis d’altes prestacions AMB Exprés i AMB Metrobús, que
facilita una connexió més directa i amb
més freqüència amb el centre de la metròpolis i amb els principals corredors
metropolitans. Durant l’any 2018 es van
activar 7 línies: les línies AMB Exprés
E33, E43, E44 i E95 i les línies Metrobús
M12, M27 i M28. Altres línies convencionals (B5, B21, B23, EP1, L52, L77, L82 i
L85) també van ser millorades de forma
important, amb increment d’horari i de
capacitat. Pel que fa a l’oferta del nocturn metropolità, es va ampliar el servei
amb l’Aeroport amb una millora de l’horari del Nitbus N18.

en la xarxa de bus
interurbana de la

Generalitat, els darrers
tres anys s’ha incrementat
l’oferta de places en
gairebé un 10%
Els autobusos interurbans de la Generalitat, per la seva banda, van efectuar
també millores en el nombre d’expedicions i la freqüència de diversos serveis,
destacant algunes línies de la xarxa exprés.cat (e7, e9, e10, e11, e12, e14, e15,
e22 i e23) i els serveis nocturns N82,
N30, N41 i N50. També va millorar la
freqüència i el servei de la Universitat

Autònoma des de Mataró, i a centres sanitaris com l’Hospital de Sant Camil des
de Vilanova, Sant Pere de Ribes i Sitges.
2019: enfortiment de l’L10 Sud i tarifa
metropolitana
El 2019 l’L10 Sud ha continuat creixent. El Govern de la Generalitat ha
finalitzat i posat en funcionament les
estacions de Provençana i de Ciutat de
la Justícia, a L’Hospitalet de Llobregat.
A més, TMB té previst incorporar 12
combois de metro per augmentar la
freqüència de pas de les seves línies de
més demanda.
També FGC ha estrenat aquest 2019
l’ampliació de l’andana de Provença,
una de les més concorregudes de la
xarxa.
Al 2019 també va entrar en vigor la tarifa metropolitana, que va igualar des
de l’1 de gener tots els municipis que
integren l’AMB al preu d’una sola zona
tarifària. Això va coincidir amb millores
de servei i horàries en un gran nombre
de línies d’autobús, tant en l’àmbit de
l’AMB com dels autobusos interurbans
de la Generalitat.
A principis de 2019 es van posar en servei set noves línies AMB Exprés, que
prioritzen els recorreguts més directes:
l’E30, E70, E79, E81, E86, E97, E98, i sis
noves línies AMB Metrobús, d’alta fre-

Reportatge
qüència: M1, M6, M14, M19, M26 i M30.
Amb la implantació d’aquesta segona
fase, ara hi ha un total de 20 línies de
Bus Metropolità d’altes prestacions.
D’altra banda, també s’han introduït
millores de freqüència i de capacitat en
la xarxa de línies convencionals, com les
línies 86, 87, B18, B19, B20, B23, B24,
B29, B81, B82, SB1, L16, L96 i L97, així
com la posada en marxa de la nova línia
N26 del servei de Nitbus.
Respecte als autobusos interurbans
de la Generalitat, destaca la nova línia
Sentmenat–UAB i la nova línia Igualada–centres universitaris de Manresa.
També s’han efectuat millores en el
nombre d’expedicions i la freqüència de
línies expres-cat.
Millores en els propers mesos
Administracions i operadors tenen previst seguir realitzant millores en el transport públic en els propers mesos.
TMB preveu incorporar 105 nous busos.
Amb els municipis, es treballa en mesures d’augment de la velocitat comercial,
que també es veurà afavorida per la disminució de trànsit privat. La resta d’autobusos de gestió indirecta de l’AMB,
també preveu adquirir fins a 135 unitats
de vehicles de baixes emissions.
Pel que fa al metro, s’augmentarà la
freqüència de les línies L1-L5. També en-

TRAM té prevista l’adquisició de dues
noves unitats de tramvia a la línia T1.

tren en funcionament l’estació de Zona
Franca de l’L10 Sud, i la nova estació
Ernest Lluch de la línia L5, que millorarà la connexió metropolitana amb el
Trambaix.

més de 1.000 trens
diaris que circulen a

Rodalies de Catalunya
estan assumint, any
rere any, els importants
increments de demanda
que s’estan registrant

Per la seva banda, FGC preveu incrementar la freqüència de pas des de Sabadell
i Terrassa fins a Barcelona i viceversa,
amb un tren cada 5 minuts a cada línia
(S1 i S2) durant les hores punta, i 10 minuts la resta dels dies feiners. A la línia
Llobregat-Anoia es passarà de trens de
3 cotxes a trens de 6 cotxes. A més, es
construiran aparcaments segurs per a
les bicicletes.
A TRAM està prevista l’adquisició de
dues noves unitats de tramvia a la línia
T1, a més d’augmentar la velocitat comercial mitjançant el replantejament
del sistema semafòric.
Així mateix, els més de 1.000 trens

diaris que circulen a Rodalies de
Catalunya estan assumint, any rere any,
els importants increments de demanda
que s’estan registrant en el servei
operat per Renfe.
Els autobusos de la Generalitat incorporaran 23 busos per donar resposta a la
tarifa metropolitana, i està previst ambientalitzar 109 autobusos que circulen
per la ZBE.
També es fomentarà els aparcaments
d’enllaç com a eina per afavorir la intermodalitat i com a sistema combinat per
accedir a la ZBE. Per això s’han sensoritzat 10 aparcaments i se’n sensoritzaran
vuit més durant el proper any, per tal
que les persones usuàries disposin d’informació en temps real del grau d’ocupació de les instal·lacions.
Finalment, des de febrer de 2018 l’AMB
ofereix el servei d’aparcaments d’intercanvi metropolitans, que funciona
a través d’una app i permet conèixer
l’ocupació dels aparcaments en temps
real. Actualment hi ha 4 aparcaments
P+R en funcionament: Castelldefels,
Sant Joan Despí, Consell Comarcal i El
Papiol. Durant aquest 2020 s’ampliarà
la xarxa amb 7 nous aparcaments P+R
a Cornellà - Centre Comercial, Cornellà
- Intercanviador, Badalona, Sant Boi de
Llobregat, Gavà, Cervelló - Can Guitart,
Cervelló - La Granja.

7 | MobiliCat / Març 2020

L’estació de Zona Franca de l’L10 Sud va entrar
en funcionament el passat mes de febrer.

Reportatge

Nous títols i tarifes
de transport per al 2020

A

mb l’objectiu d’afavorir les persones
que habitualment utilitzen el transport públic, l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM)
ha renovat enguany la gamma de títols de
transport integrats. Segons explica el conseller de Territori i Sostenibilitat i president
de l’ATM, Damià Calvet, amb aquest canvi «els usuaris que tinguin el transport
públic com a base de la seva mobilitat hi
sortiran guanyant».
El nou model simplifica títols i redueix el
preu de les targetes amb viatges il·limitats,
beneficiant, per tant, la freqüència d’ús,
per tal que el viatger habitual hi surti guanyant i cada vegada hi hagi més gent que
pugui al tren, al bus i al tram del transport
públic.

mina. També es manté la bonificació de la
T-usual per a persones en situació d’atur
que reuneixin les condicions establertes, títol que es congela amb un preu de 9,95 €.
Finalment, també cal destacar que es congelen els preus dels packs especials de
les comarques del Berguedà i el Ripollès,
ja que aquestes comarques estan dins el
Sistema Tarifari Integrat en condicions
especials.

En aquest sentit, el preu dels títols amb
viatges il·limitats s’ha reduït un 25% i, en
canvi, s’ha incrementat un 10% l’aportació
dels usuaris/es esporàdics i/o visitants.
La T-usual i la T-casual són els dos nous títols que pretenen ser la base del nou sistema tarifari, juntament amb la T-jove, que
també ha reduït el seu preu en un 25%.
D’altra banda, la T-16 passa a ser gratuïta en la seva primera emissió, tot i que
els duplicats per pèrdua sí que s’hauran
d’abonar.

Tenint en compte que l’entrada en vigor de
la Zona de Baixes Emissions, des de l’1 de
gener passat, suposa que hi hagi un nombre elevat de persones que ja no poden accedir a Barcelona amb el seu cotxe, l’ATM
espera que, amb aquesta nova política
tarifària, la xifra de nous usuaris del transport públic augmenti significativament.

Pel que fa a la gamma de títols de tarifació
social, es mantenen els títols FM/FN per
a famílies monoparentals i nombroses,
excepte l’abonament trimestral, que s’eli-
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Preus per zones
TÍTOL

1 ZONA

2 ZONES

3 ZONES

4 ZONES

5 ZONES

6 ZONES

BITLLET SENZILL

2,40 €

3,40 €

4,50 €

5,75 €

7,35 €

8,55 €

T-CASUAL

11,35 €

22,40 €

30,50 €

39,20 €

45,05 €

47,90 €

T-USUAL

40,00 €

53,85 €

75,60 €

92,55 €

106,20 €

113,75 €

T-JOVE

80,00 €

105,20 €

147,55 €

180,75 €

207,40 €

222,25 €

T-DIA

10,50 €

16,00 €

20,10 €

22,45 €

25,15 €

28,15 €

T-GRUP

79,45 €

156,80 €

213,50 €

274,40 €

315,35 €

335,30 €

T-FAMILIAR

10 €

19 €

27 €

35 €

40 €

42 €

TÍTOL

1 ZONA

2 ZONES

3 ZONES

4 ZONES

5 ZONES

6 ZONES

T-USUAL FM/FN GENERAL

32,00 €

43,10 €

60,45 €

74,05 €

84,95 €

91,00 €

T-USUAL FM/FN ESPECIAL

20,00 €

26,95 €

37,80 €

46,30,

53,10 €

56,90 €

T-JOVE FM/FN GENERAL

64,00 €

84,15,

118,05 €

144,60 €

165,95 €

177,80 €

T-JOVE FM/FN ESPECIAL

40,00 €

52,60 €

73,80 €

90,40 €

103,70 €

111,15 €

T-70/90 FM/FN GENERAL

63,55 €

125,45 €

170,80 €

219,50 €

252,30 €

268,25 €

T-70/90 FM/FN ESPECIAL

39,75 €

78,40 €

106,75 €

137,20 €

157,70 €

167,65 €

4 ZONES
PACK BERGUEDÀ-BARCELONA
PACK BERGUEDÀ-BAGES
PACK RIPOLLÈS-BARCELONA

7 ZONES
53,25 €

35,25 €
53,25 €

ATM BCN

Gamma de títols 2020

La T-usual, permet realitzar viatges il·limitats durant 30 dies.
És personalitzada, és a dir, amb el DNI de la persona titular, i no
la pot utilitzar ningú altre. El seu preu per a una zona tarifària és
de 40 euros.

La T-familiar permet fer 8 viatges en 30 dies consecutius des
de la seva primera validació. Té un preu de 10 euros per a una
zona tarifària i entra en vigor l’1 de març. Una targeta de caràcter multipersonal que no requereix cap acreditació.

Amb la T-jove els menors de 25 anys poden fer viatges il·limitats
durant 90 dies consecutius; la T-jove d’una zona tarifària té un
preu de 80 euros. Es tracta d’un abonament personalitzat que
precisa del DNI de la persona usuària, i només aquesta persona
pot utilitzar.

La T-16, elimina el cost inicial d’emissió de 35 euros. Tot i així, sí
que es manté el cost de 35 euros en cas de duplicat per pèrdua.

La T-dia, amb viatges il·limitats durant 24 hores, passa a valer
10,50€, la d’una zona tarifària.
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La T-casual és la nova targeta de 10 viatges, unipersonal: la pot
utilitzar qualsevol persona que en sigui la portadora, però no
permet viatjar al mateix temps més d’una persona. El seu preu,
per a una zona tarifària, és d’11,35 euros.

La T-grup, és una targeta multipersonal, permet fer 70 viatges
en 30 dies (79,45€ per a una zona).

ATM

Actualització de les tarifes a Girona,

L

’Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona,
Girona i Lleida han acordat l’actualització de tarifes del transport públic per a l’any 2020. Les tarifes estaven congelades des
de l’any 2014.

Camp de Tarragona
A l’àrea del Camp de Tarragona, l’increment de la tarifes és del
2%. Així, una T-10 d’una zona costa 12,25 euros.
Pel que fa a les targetes sense contacte reutilitzables que serveixen per carregar i recarregar els títols de transport del sistema tarifari del Camp de Tarragona, s’ha actualitzat el preu amb l’increment del 2,86%, excepte la targeta T-12 que passa a ser gratuïta
en la seva primera emissió.
TÍTOL

1 ZONA

T-MES

2 ZONES
46,60 €

73,15 €

T-50/30

33,15 €

61,00 €

T-10/30

9,95 €

19,90 €

12,25 €

24,25 €

T-10

Pel que fa a famílies monoparentals o nombroses, les tarifes són
les següents:
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TÍTOL

1 ZONA

2 ZONES

3 ZONES

T-MES

39,60 €

62,20 €

79,05 €

T-50/30

28,20 €

51,85 €

68,60 €

T-10/30

8,45 €

16,90 €

21,75 €

Per als membres de la comunitat universitària URV, s’aplica un
15% de descompte sobre el preu ordinari en els títols d’1 i 2 zones,
i del 20% per als de 3 zones.
TÍTOL

1 ZONA

2 ZONES

3 ZONES

T-FM/FN 70/90 G

68,35 €

135,50 €

194,90 €

T-FM/FN 70/90 E

42,75 €

84,65 €

121,90 €

T-MES FM/FN G

37,30 €

58,50 €

79,05 €

T-MES FM/FN E

23,30 €

36,55 €

49,40 €

ATM

Lleida i Camp de Tarragona
Àrea de Girona

Àrea de Lleida

L’increment aprovat de la tarifa mitjana ponderada del sistema
tarifari integrat a l’àrea de Girona és del 2%. Una T-10 d’una zona
costarà 11 euros.
Així mateix, s’ha acordat congelar els títols propis dels operadors, principalment el bitllet senzill. Això suposa que l’increment
total del conjunt del sistema sigui del 0,95%.

L’increment aprovat de la tarifa mitjana és del 2%. Una T-10
d’una zona costarà 10 euros.

1 ZONA

T-10

2 ZONES

3 ZONES

11 €

21,50 €

30,00 €

T-10/30

9,70 €

18,00 €

24,00 €

T-50/30

35,00 €

56,00 €

78,00 €

T-MES

47,00 €

68,00 €

92,00 €

A les famílies nombroses o monoparentals, s’aplica un descompte del 20% en la categoria general, i una reducció del 50% en la
categoria especial.
TÍTOL

1 ZONA

2 ZONES

3 ZONES

T-MES FM/FN G

37,60 €

54,50 €

73,60 €

T-MES FM/FN E

23,50 €

34,00 €

46,00 €

T-70/90 FM/FN G

61,60 €

120,40 €

168,00 €

T-70/90 FM/FN E

38,50 €

75,25 €

105,00 €

Les persones en situació d’atur o en procés de cerca de feina poden adquirir la T-Mes a un preu d’11 euros.
Així mateix, el cost d’emissió i gestió de la T-12 és gratuïta. En cas
de pèrdua, la primera vegada és gratuïta, la segona té un cost de
3,50 euros, i a partir de la tercera té un cost de 35 euros.

1 zona

2 zones

T-10

10,00 €

15,55 €

T-10/30

7,95 €

12,60 €

T-50/30

30,50 €

44,45 €

T-MES

40,20 €

58,20 €

Pel que fa als títols integrats per a famílies monoparentals o
nombroses, s’aplica una reducció del 20% en la categoria general, i una reducció del 50% en la categoria especial.
Títol

1 zona

2 zones

T-Mes FM/FN General

32,15 €

46,55 €

T-Mes FM/FN Especial

20,10 €

29,10 €

T-70/90 FM/FN General

56,00 €

87,10 €

T-70/90 FM/FN Especial

35,00 €

54,45 €

Es bonifiquen els títols T-Mes per a les persones en situació d’atur
que no percebin cap ajuda o rebin un subsidi inferior a l’SMI (Salari Mínim Interprofessional): en aquest cas, la T-Mes tindrà un
cost de 10€.
Finalment, també es bonifica la primera emissió de la targeta
T-12, que passa a ser gratuïta. La reedició de targetes per pèrdua
o sostracció sí que s’haurà de pagar, i tindrà un cost de 3,5 euros.

Escull compromís amb la qualitat,
la tecnologia i la sostenibilitat.

www.autocorb.com · 93 650 07 35
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TÍTOL

Títol

Entrevista
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Pere Torres
«Amb la nova gamma
de títols, pretenem que
la primera opció per als
desplaçaments habituals
sigui el transport públic»
director general de l’ATM de Barcelona

«la competència per
a declarar una zona
urbana com a Zona
de Baixes Emissions
correspon a cada
ajuntament»

Tanmateix els turistes segueixen gaudint dels mateixos avantatges que els
ciutadans de Catalunya. De fet, la T-casual sembla perfecte per a un turista,
que fa un cert nombre de viatges en
poc temps...
No hi ha possibilitat legal de discriminar els usuaris del transport públic en
funció de si són residents o turistes.

D’altra banda, també ens interessa que
els turistes utilitzin preferentment el
transport públic. Dit això, procurarem
que les ofertes de títols més beneficioses econòmicament no siguin d’interès
per als turistes. Per això, la T-usual és
comparativament molt més barata que
la T-casual.

«una tercera part dels
desplaçaments que es
feien en els cotxes que
ara no podran circular
a la ZBE, passaran al
transport públic»
Amb les noves tarifes, una família de 4
persones de Sant Feliu de Codines que
vulgui anar a Barcelona, ha de pagar 35
euros (T-familiar 4 zones). Amb aquest
preu, creu que deixaran el vehicle privat per anar en transport públic?
La gent ha d’aprendre a comparar
preus. Amb quin cost s’han de comparar
aquests 35 euros que costa la T-familiar
de 4 zones? Per a ser estrictes, caldria
sumar el cost del combustible, l’amortització del vehicle, una part alíquota dels
costos de manteniment i dels impostos
del vehicle, el preu de l’aparcament, el
valor del temps en congestions o buscant lloc on deixar el cotxe... Si es mira
tot això, probablement l’opció pel transport públic guanya prou pes per a fer-la
competitiva respecte del vehicle privat.
Amb l’entrada en vigor la Zona de Baixes Emissions permanents, quin incre-

ment de passatge es preveu que tingui
el transport públic?
Fa de mal dir. Les nostres estimacions
són que una tercera part dels desplaçaments que es feien en els cotxes que ara
no podran circular a la ZBE passaran al
transport públic. En tot cas, és una hipòtesi a partir d’enquestes. No tenim antecedents equiparables que ens permetin
uns càlculs més afinats.
Creu que el transport públic està preparat per assumir aquest volum de
passatge?
Fa 2 anys que es prenen iniciatives per a
ampliar els serveis de transport públic a
les línies que poden quedar més saturades. S’ha produït compra de metros i autobusos per a TMB, compra de trens per
a FGC, increment de l’oferta d’autobusos
interurbans d’AMB i de la Generalitat.
Malauradament, no són decisions d’implantació immediata perquè comporta
l’adquisició de material mòbil i hi ha uns
períodes mínims de lliurament que solen
ser llargs.
De cara al transport urbà dels municipis, quines mesures s’han previst per
poder dur a terme una ambientalització de les flotes? Quan creu que podem
trigar a tenir unes flotes totalment
«verdes»?
Són les administracions titulars de les
concessions les que han de fixar, en
aquestes, les condicions d’ambientalització de les flotes. En tot cas, l’ATM està
treballant amb experts per a poder definir quins són els vehicles de transport
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Hem començat l’any amb un gran canvi en la gamma de títols i tarifes del
transport a l’àrea de l’ATM de Barcelona. Per què s’ha fet aquest canvi?
Pretenem que la primera opció motoritzada per als desplaçaments habituals de
la gent sigui el transport públic. Per això,
oferim una gamma de títols que permeten viatges il·limitats dins el seu període
de vigència i a uns preus molt assequibles: T-16, T-jove i T-usual. Aquesta oferta troncal es complementa amb un altre
conjunt de títols per a usos més inhabituals, com la T-casual, o per a grups que
es desplacen junts, com la T-familiar i
T-grup. És un esquema més simple, i més
ben orientat als objectius de mobilitat
sostenible que impulsen les institucions
catalanes.

Entrevista

Una de les novetats d’aquest any ha estat la nova gamma de títols de transport i, especialment el canvi de la T-10 i T-mes a la T-casual i T-usual. Parlem amb el director de l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona, sobre aquest canvi i de com afectarà al transport públic l’entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions.

Entrevista
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públic que reuneixen les condicions ambientals adequades en relació al tipus de
servei que han de prestar.
Els municipis de fora de l’AMB demanen
que s’ampliï la ZBE... es farà?
La competència per a declarar una zona
urbana com a Zona de Baixes Emissions correspon a cada ajuntament. Per
tant, dependrà de la decisió de cadascun
d’ells que n’hi hagi fora de l’AMB. En tot
cas, l’ATM ha ofert la seva col·laboració
a aquests ajuntaments i, de fet, ja s’ha
constituït un grup de treball tècnic per
a donar resposta a les diferents qüestions que sorgeixen a l’hora de planificar
les ZBE.
A més de les Zones de Baixes Emissions,
quines altres mesures caldria emprendre per assolir els objectius de millora
de la qualitat de l’aire?
El març de l’any 2017 el conseller Josep
Rull va convocar una cimera sobre la
qualitat de l’aire a l’entorn metropolità
de Barcelona. En va sortir un document
amb una extensa relació de mesures a

«fa 2 anys que es
prenen iniciatives per a
ampliar els serveis de
transport públic a les
línies que poden quedar
més saturades»
aplicar, la major part per la Generalitat
o pels ajuntaments. També n’hi ha algunes, poques però molt crítiques, que
avui per avui estan en mans del govern
espanyol. Pel que fa a l’ATM, ens hem
ocupat de les mesures relacionades
amb el desplaçament de treballadors a
les empreses, la distribució urbana de
mercaderies, l’ampliació de l’oferta de
transport públic i l’impuls de la micromobilitat.
És optimista de cara a aconseguir una
reducció efectiva de la contaminació atmosfèrica en els propers anys?
Soc optimista perquè tenim precedents
que ho avalen. Fa 25 anys ja es va fer un
gran esforç perquè la qualitat de l’aire

s’ajustés a la normativa europea. Si ara
incomplim, no és perquè hagi empitjorat
aquesta qualitat sinó perquè la norma es
va tornar més estricta. En l’etapa actual
ja s’ha aconseguit encarrilar la disminució dels nivells de partícules i situar just
al límit –malauradament encara per sobre– els nivells de NOx.
Finalment, la T-mobilitat serà una realitat? Comportarà un canvi en el model
tarifari, que permeti pagar per quilòmetres recorreguts?
La T-mobilitat és una suma de molts projectes complementaris, encara que tothom ho associa amb l’abandó del bitlletatge magnètic i l’arribada del pagament
digital, amb mòbil, amb targeta electrònica.... Aquest és un canvi tecnològic
imprescindible perquè altres elements
molt més significatius de la T-mobilitat
puguin implantar-se, entre els quals hi
ha un canvi de model tarifari que farà
desaparèixer les corones i fixarà el preu
en funció de la distància quilomètrica i
la freqüentació d’ús. Tot plegat no és immediat, però no trigarà gaire més.

Pàgines empresarials

PARKUNLOAD: Zones Intel·ligents de
Distribució Urbana de Mercaderies
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PARKUNLOAD és la plataforma més avançada d’Europa en el control i la regulació
de l’estacionament de vehicles en les zones de Distribució Urbana de Mercaderies
(DUM) i altres usos restringits.

A

partir d’una gestió 100%
digital, PARKUNLOAD permet als ajuntaments controlar i regular qui pot estacionar
i quant temps en una zona d’estacionament restringit, en funció de:
la ubicació, la zona, l’horari, el perfil del conductor, la tipologia del
vehicle i les emissions que aquest
emeti. D’aquesta manera, es redueix dràsticament la indisciplina
i s’augmenta la disponibilitat de
places lliures.
Per altra banda, aquesta plataforma
no deixa de ser una excel·lent font
de dades sobre la mobilitat de la ciutat, ja que permet analitzar l’oferta
y la demanda real en les zones d’estacionament restringit.

Disciplina
La solució clàssica per tal de donar
una possibilitat de càrrega i descàrrega als operadors del transport de
mercaderies són les places de càrrega i descàrrega que s’habiliten a
l’espai públic.
Aquestes places estan regulades
per les ordenances municipals dels
propis ajuntaments, on se’n determinen les condicions d’ús. Tot i
això, malgrat el que s’estipula en
les ordenances municipals, la gestió
diària de la càrrega i descàrrega resulta força complexa.
PARKUNLOAD garanteix un control més disciplinat dels vehicles, d’aquesta manera s’augmenta

la rotació de les places de càrrega i
descàrrega i, per tant, s’augmenta la
disponibilitat de places per als usuaris d’aquestes zones, optimitzant
l’ús de l’espai públic.

Reptes mediambientals
Majoritàriament, en els llocs de
càrrega i descàrrega acostumen a
estacionar les flotes de vehicles més
contaminants. Amb PARKUNLOAD es poden establir polítiques de
mobilitat avançades i flexibles, que
siguin transversals i fàcilment integrables amb els diferents operadors
de mobilitat del municipi. D’aquesta
manera, es pot donar menor o major temps d’estacionament en funció de les emissions contaminants
que emeti el vehicle.

Pàgines empresarials
La càrrega i descàrrega és una de
les operacions més comuns en el
sistema de mobilitat d’una ciutat, ja
que és l’etapa final d’una gran part
del sistema de distribució urbana
de mercaderies. En el context actual, en què el comerç electrònic té
un creixement molt important, la
distribució urbana de mercaderies
presenta una incremental necessitat d’estacionament. Desplegant la
plataforma PARKUNLOAD en una
ciutat, s’aconsegueix augmentar
la rotació de vehicles i en conseqüència disposar de més places
lliures d’estacionament per a poder realitzar més operacions de
càrrega i descàrrega.

Falta d’informació
La plataforma permet disposar
d’informació dels estacionaments
que s’estan realitzant en la ciutat
de forma històrica i segmentada.
Amb aquestes dades, els ajuntaments poden realitzar una excel·lent anàlisi estadística de la
utilització de les zones de càrrega
i descàrrega de la ciutat i ajustar l’oferta existent a la demanda
real. PARKUNLOAD facilita tant
als ajuntaments com als professionals, informació clau que els
ajudarà a tenir un control i a fer

un millor pla de mobilitat, potenciant les polítiques de mobilitat
més adients i permetent millorar
la qualitat de l’aire i reduir el soroll
al municipi.
Tot i que les regulacions i els controls de PARKUNLOAD estan especialitzats en les zones d’estacionament de càrrega i descàrrega,
resulta imprescindible destacar
que aquesta plataforma serveix pel
control d’altres zones d’estacionament, que també necessiten que
hi hagi un control dels permisos i
del temps màxim d’estacionament,
com per exemple, en els pàrquings
ràpids - deixada de passatgers, recollida de compres en centres comercials, etc. -, o en zones taxi, entre
d’altres.
Actualment, la plataforma
PARKUNLOAD és coneguda a nivell
internacional i la trobem desplegada en diferents ciutats europees.

COMPONENTS DE LA
PLATAFORMA
Senyals verticals intel·ligents
que permeten la ràpida i fiable
identificació de la zona a on els
conductors i vigilants es troben
ubicats.
Aplicació mòbil pels conductors per poder registrar els seus
estacionaments i conèixer les places lliures en les zones de càrrega
i descàrrega de la ciutat.
Aplicació mòbil pels vigilants
per consultar l’estat de l’estacionament dels vehicles a les zones
de càrrega i descàrrega de la ciutat, de forma àgil i eficient.
Aplicació web de gestió per a
l’àrea de mobilitat de la ciutat,
per consultar els estacionaments,
estadístiques d’ocupació i configurar la plataforma.

Carrer Veneçuela 103,
08019, Barcelona
+34 930 101 280
info@parkunload.com
www.parkunload.com
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Efecte e-commerce

AMTU

L’AMTU posa en
funcionament al
Berguedà l’app
del transport a
demanda: TADCAT
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L’

AMTU ha desenvolupat una aplicació mòbil per reservar i gestionar
els serveis de transport a demanda: la TADCAT, que ja s’ha posat en
funcionament a la comarca del Berguedà. El president de l’AMTU, Jordi Xena,
juntament amb el president del Consell
Comarcal del Berguedà, Josep Lara, el
director general de Transports i Mobilitat,
David Saldoni, i el conseller comarcal de
transport i mobilitat, Abel Garcia, han presentat la nova app que ja està disponible
per a les cinc rutes del Berguedà centre.
A partir del 2 de març, es posaran també
en funcionament les 13 rutes restants de la
comarca.
Amb la nova app TADCAT el servei de
transport a demanda que ofereix el Consell Comarcal del Berguedà fa un salt
qualitatiu. De fet, tal i com ha explicat
el president de l’AMTU, Jordi Xena, «la
nova aplicació mòbil comportarà una
gestió més eficient del servei en 3 àmbits: des de l’àmbit intern, pel que fa a
la gestió i planificació del servei que duu
a terme el Consell Comarcal; també per
als usuaris, que tindran més facilitat a
l’hora de fer una petició de servei; i una
millora per als taxistes, a l’hora de gestionar i correspondre a les peticions».
L’aplicació permet tenir un major control,
coneixement i seguiment del servei, resoldre possibles incidències amb més rapidesa, facilitar el procés d’acceptació del
servei, i oferir més qualitat en l’atenció a

Jordi Xena, David Saldoni, Josep Lara i Abel Garcia han presentat l’app TAD CAT.

l’usuari. En definitiva, Jordi Xena considera que l’app TADCAT «permetrà donar un
millor servei de transport a demanda als
ciutadans».
El director general de transport i mobilitat, David Saldoni, també ha destacat
que la nova aplicació aportarà més fiabilitat a aquest servei i ajudarà a consolidar un model de transport que garanteix l’equitat entre persones, visquin on
visquin, perquè permet que tots els ciutadans puguin tenir accés als serveis del
seu municipi. En aquest sentit, Saldoni ha
felicitat l’AMTU i el Consell Comarcal per
«ser pioners» en la posada en funcionament d’una app d’aquestes característiques. L’app TADCAT s’ha creat gràcies a la
col·laboració entre la Generalitat, l’ATM
de Barcelona, el Consell Comarcal del Berguedà, que és qui s’encarrega de la gestió
del servei, i l’AMTU.

L’AMTU ha desenvolupat aquesta app segons els requeriments expressats pel Consell Comarcal del Berguedà. Tanmateix,
la voluntat de l’AMTU és poder aplicar
aquesta app a altres serveis de transport
a demanda, adaptant-la a les característiques pròpies de cada municipi.
A més de la posada en funcionament de
l’aplicació mòbil TADCAT, la via telefònica
i Whatsapp convencional continuen disponibles (683 38 82 85, dies laborables
de 8 a 17h) per sol·licitar un transport a la
demanda al Berguedà. L’usuari s’assegura
la reserva, demanant el servei abans de
les 5 de la tarda del dia laborable anterior. L’avantatge de l’app és que l’usuari,
a més de realitzar les reserves, també pot
consultar l’horari exacte del viatge, veure
les reserves realitzades, afegir les rutes
preferides, anul·lar reserves i valorar el
servei que ha utilitzat.

Alguns dels aspectes tractats en aquesta
primera reunió han estat:
• Per on poden circular els VMP? S’han
establert diverses possibilitats: per
calçades amb velocitat màxima de 30
km/h, en carril bici en calçada, en carril
bici en vorera, i en àrees de vianants,
sempre amb la conseqüent regulació
en cadascuna d’aquestes. En canvi, s’ha
considerat que NO havien de circular
mai per la vorera.
• Quina ha de ser l’edat permesa per
circular en VMP? En una forquilla entre
12 i 16 anys, la majoria de municipis
s’han inclinat pels 12 anys.
• L’ús del casc en VMP. Entre portar casc,

portar-ne a partir d’una certa edat, o
no portar-ne mai, la majoria s’ha inclinat per l’obligatorietat de portar-ne
sempre, tant per a aquest tipus de vehicles com també per a les bicis.

A partir del que ja s’ha tractat en aquesta reunió tècnica, l’AMTU seguirà treballant aquest tema amb els ajuntaments
interessats.

Els assistents també han debatut sobre la circulació de patinets sense motor, que segons
la DGT tenen la consideració de joguina:
• Cal limitar l’ús de patinets sense
motor en vorera? En aquest cas, s’ha
considerat que quan aquests patinets
circulen per la vorera, no cal establir un
límit d’edat màxim per utilitzar-los, sinó
que el cal és limitar-ne la velocitat a la
del vianant i establir un perímetre de
seguretat.
• Circulació de patinets sense motor en
carril bici. En canvi, quan els patinets
sense motor, circulen en un carril bici
en la calçada, sí que cal establir una
edat límit, per exemple 12 anys, ja que
cal tenir uns mínims coneixements de
les normes de circulació.

Conveni de col·laboració entre l’AMTU
i l’Ajuntament de Lloret de Mar

L’

AMTU ha signat un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament de
Lloret de Mar, per prestar serveis
d’assessorament tècnic en matèria de
mobilitat i transport públic.
En aquest sentit, l’AMTU s’encarregarà de realitzar els estudis de viabilitat

per a la implantació d’un trenet turístic
en aquest municipi, per tal de determinar quina és la millor manera d’operar
aquest servei.
A més, l’AMTU també estudiarà la
viabilitat d’altres projectes com són
l’anàlisi del servei ORA (ordenança re-

   ·      
     

·
   · · 
·        ·

guladora d’aparcaments) o la creació
d’un organisme autònom que s’encarregui de la gestió de manera transversal, que s’inscriuen en el marc del nou
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS), que té com a objectiu prioritzar la sostenibilitat i l’eficiència en la
mobilitat.
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E

n una reunió tècnica celebrada el
passat mes de gener a Terrassa, els
municipis pertanyents a l’AMTU han
començat a debatre sobre els principals
aspectes que han de marcar la regulació
de la circulació de vehicles de mobilitat
personal en vies urbanes.

AMTU

Els municipis de l’AMTU consensuen els
criteris per regular la circulació de VMP

Pàgines empresarials

VADECITY crea una xarxa
d’aparcament intel·ligent i segur
per a bicicletes i patinets
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Vadecity, amb les seves Smart Solutions per a Smart Cities, ha ideat «vadeBike», el
servei d’aparcament més segur per a la bicicleta i el patinet, gràcies a la seva xarxa
d’aparcament intel·ligent. Amb aquesta proposta, «Vadebike» resol el problema de
l’estacionament i també de mobilitat en les ciutats.

D

e les 800.000 persones que
actualment van en bicicleta per tot el món, la majoria tenen por que els la robin quan
l’aparquen al carrer. Vadecity sorgeix l’any 2014, de la mà de Marta
Recasens, per donar resposta a una
necessitat creixent a la ciutat: garantir que anar amb bicicleta ja no suposi cap problema. Per això ha creat
una xarxa d’aparcament pràctic,
fàcil, segur, intel·ligent i vàlid per a
qualsevol tipus de bici i, ara també,
per al patinet .

seguretat. A més, disposa d’un espai
on guardar el casc de l’usuari.

L’aparcament físic s’anomena Vadebike, i està dissenyat per a dos bicicletes o patinets. Cada bicicleta està
bloquejada per tres tancaments independents que protegeixen les dues
rodes, el quadre, el seient i el casc. El
sistema està monitoritzat des d’una
plataforma al núvol (google cloud)
amb tecnologia IoT a cada dispositiu, la qual cosa permet una major

Actualment, VadeBike compta ja
amb 410 places de pàrquing a Barcelona i està en procés d’arribar a
les 1.500 a finals del 2020. Algunes
de les noves estacions estaran situades en llocs estratègics, per poder
realitzar trajectes d’últim quilòmetre, com el Port de Barcelona, amb
60 places noves; pàrquings SABA,
amb 60 places en 5 instal·lacions

A final de 2020 hi

haurà unes 1.500
places Vadebike a

Barcelona, i algunes
estaran situades en
llocs estratègics per poder realitzar trajectes
d’últim quilòmetre

de Barcelona; Parc Tecnològic de
Barcelona Activa, amb 20 places; o
la Universitat Pompeu Fabra (UPF),
amb 20 places en els dos campus de
la ciutat, universitat UPC, UB i UAB,
entre d’altres ubicacions.
Amb Vadebike, ja no hi ha excuses
per poder moure’s en bicicleta o
patinet. L’startup dona una solució
còmode i senzilla als ciutadans per
tal que puguin anar als seus llocs
de treball, o a diferents punts de la
ciutat, amb un mitjà molt més sostenible i econòmic. A més, potencia
el primer i últim quilòmetre, garantint que tothom es pugi moure sense cap tipus de problema.
Per poder donar-se d’alta en el servei, l’usuari ha de registrar-se a la
pàgina web www.vadebike.es o
app, i tot seguit pot començar a
utilitzar l’aparcament, a través del
seu NFC del mòbil o d’una targeta

Pàgines empresarials

Vadebike no requereix que els ajunta-

ments facin una gran
inversió, i és totalment
viable per a municipis de
més de 20.000 habitants
Un dels avantatges de Vadebike és
que, al tractar-se d’un sistema de
rotació i en què l’usuari porta la
seva pròpia bicicleta, no requereix
que els ajuntaments facin una gran
inversió, ni per a la seva implementació ni per al manteniment, essent
totalment viable per a municipis

de més de 20.000 habitants. A més,
ocupa un espai molt reduït a la via
pública i, al tractar-se d’un sistema
intel·ligent, es converteix en una
«eina de gestió de mobilitat» i «ordre» pels municipis.
Així mateix, Vadecity dona resposta
als objectius de desenvolupament
sostenible (ODS) que marca Europa, concretament als decrets 3, 11
i 13, que fan referència a la salut i
el benestar, les ciutats i comunitats
sostenibles, i l’acció climàtica. En
primer lloc, salut i benestar perquè
encoratja a utilitzar un mitjà de

transport dinàmic i saludable, que
permet desplaçar-se i alhora realitzar una activitat física.
En segon lloc, perquè afavorir l’ús
de la bicicleta i el patinet vol dir
apostar per ciutats i comunitats sostenibles.
I, finalment, perquè en referència
a l’acció climàtica, és evident que
cal adoptar mesures urgents per
combatre el canvi climàtic i els seus
efectes. I per això cal potenciar la
bicicleta i el patinet com a mitjans
de transport no contaminants.

Avda. Diagonal 327, 1r 1a
08009 Barcelona
www.vadebike.es
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contactless. A més, aquesta plataforma permet que els usuaris puguin
reservar la plaça d’aparcament,
veure quines estan disponibles, els
tipus de tarifes, serveis complementaris i saber quina és l’estació més
pròxima.

FGC

FGC fomenta les conductes
cíviques al transport públic
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L’any 2019, es van recollir més de 3.200 alertes de conductes incíviques, majoritàriament
per tenir la música massa alta (24,9%), per fumar (19,8%), per posar els peus als seients
(17,3%) i per viatjar assegut a terra (11,4%)

P

er tal d’afavorir les conductes
cíviques i promoure els valors
ètics i de convivència al transport
públic, Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) ha posat en marxa
una campanya cívica i dinàmica amb
el lema «Evolucionem. Fem civisme».
La idea de la campanya sorgeix a
partir de la il·lustració La marxa del
progrés (1965) de l’artista rus, Rudolph
F. Zallinge, on se’ns mostra l’evolució
de les espècies des dels seus orígens.
D’aquesta manera, es crea una relació
entre el passat i les actituds incíviques,
volent mostrar com aquestes actituds
no són positives ni ens fan evolucionar
com a societat civilitzada.
Els usuaris de les Línies Metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, així com els de la línia Lleida-La
Pobla, ja es troben els diferents missatges de la campanya tant a l’interior del tren, mentre viatgen, com a les
andanes.

Objectius de la campanya
La campanya ha de servir per a reforçar els
comportaments cívics dels usuaris d’FGC,
però també per reconduir aquelles situacions que, per desconeixement o manca
d’empatia, generen molèsties a la resta de
viatgers. En aquest sentit, els diferents missatges il·lustren actuacions pròpies d’una
bona convivència al transport públic, com:
- Fomentar la bona qualitat
ambiental i no fumar.
- Utilitzar auriculars per a escoltar música.
- Asseure’s als seients en lloc de fer-ho
al terra o a les plataformes del trens.
- Fer un ús correcte dels seients
sense posar-hi els peus a sobre.
- Respectar el dret de tothom a
tenir un viatge tranquil sense
aldarulls ni destorbs.
- Cedir els seients reservats a les
persones que necessitin fer-ne ús.
- Utilitzar correctament els espais
senyalitzats per al transport de bicicletes
o altres mitjans de transport personal.
- Penjar-se la motxilla al davant del pit
per tal de minimitzar l’espai ocupat.

Alertes incíviques
Per tenir un control de les accions incíviques, FGC disposa també d’una aplicació mòbil que permet enviar alertes
de conductes no apropiades. Aquesta
aplicació ha canviat completament el
rol dels clients d’FGC perquè aquests,
al ser més actius, ajuden a millorar el
servei públic de transport ferroviari i a
fer-lo més confortable.
Aquesta aplicació ha permès a FGC poder detectar de manera més eficient i
ràpida quines són aquelles conductes
inapropiades que es donen amb més
freqüència dins del tren i en les estacions de Ferrocarrils. L’any 2018, es van
recollir més de 3.200 alertes, aquestes eren majoritàriament per tenir la
música massa alta (24,9%), per fumar
(19,8%), per posar els peus als seients
(17,3%) i per viatjar assegut a terra
(11,4%). Tenint coneixement d’aquestes
la campanya pot buscar solucions als
problemes principals de manera molt
més eficient.

FGC

Altres accions per fomentar el civisme
Durant els últims anys FGC ha impulsat
mesures per a conscienciar els usuaris de
la necessitat de reduir els actes incívics als
trens i a les estacions, com per exemple
«El Tren de l’Incivisme» o la campanya
«Activa’t». Actualment, Ferrocarrils també organitza trobades i grups de treball
per tractar el civisme i veure quines mesures es poden prendre per fomentar el seu
creixement. D’aquesta manera, FGC presideix i coordina les reunions de l’Observatori del Civisme en el Transport Ferroviari,
integrat per representants de les empreses ferroviàries i tramviàries de tot l’Estat
compromeses en activar polítiques que
millorin, de manera continuada, les condicions cíviques del servei i de la gestió
del transport ferroviari.

Els trens de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat Anoia ja han incorporat els missatges de la campanya.

FGC operarà la nova lína de rodalies
a l’aeroport de Barcelona

L

a Generalitat ha declarat el nou servei
públic d’accés a les terminals 1 i 2 de
l’Aeroport Josep Tarradellas de Barcelona – El Prat sigui un servei ferroviari de rodalies de Catalunya i n’ha atribuït la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). La
connexió entrarà en funcionament a partir
de 2022, un cop s’enllesteixi el nou ramal
ferroviari que està construint Adif, empresa
pública del Ministeri de Foment.
Aquesta nova línia de rodalies aporta diverses millores respecte de l’oferta actual. En primer lloc, prestarà servei a totes
dues terminals de l’Aeroport, tenint en
compte que actualment, només es té accés a la Terminal 2. D’altra banda, la nova
línia tindrà el doble de freqüència, amb
un tren cada 15 minuts, en comptes d’un

La vida és moviment

cada 30 minuts com passa actualment.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència
exclusiva sobre els transports de ferrocarril que transcorrin íntegrament dins del
territori de Catalunya, amb independència de la titularitat de la infraestructura.
En virtut d’això, i del traspàs de l’Estat a
la Generalitat del servei de rodalies, la Generalitat té assumides les funcions corresponents al servei de transport de viatgers
per ferrocarril de rodalies i, per tant, pot
atribuir directament la gestió d’aquests
serveis a un ens o operador públic.
L’acord de la Generalitat també faculta FGC
a portar a terme les actuacions necessàries
per determinar les condicions d’explotació
i de finançament per a la prestació del nou

D’altra banda, el Ministeri de Foment està
executant les obres per a construir un nou
ramal ferroviari, de 4,5 quilòmetres de longitud, des de l’estació del Prat de Llobregat
fins a la terminal T1 de l’Aeroport. Les obres
inclouran la construcció del ramal i les
noves estacions ferroviàries a la T1 i la T2,
amb intercanvi amb la línia L9 del metro. El
nou servei ferroviari entre Barcelona i l’Aeroport s’establirà una vegada fetes les proves de seguretat corresponents, per tal de
garantir uns serveis amb unes condicions
adequades i que afavoreixin una mobilitat
més sostenible.

TRANSPORT PÚBLIC

PLANIFICACIÓ DE LA MOBILITAT

VIANANTS

BICICLETA

TRANSPORT PRIVAT

CAMINS

Avui, la mobilitat és una necessitat i
alhora un repte complex.
El nostre objectiu és oferir solucions
de mobilitat que garanteixin la vitalitat
econòmica, l’equitat social, la sostenibilitat
ambiental i la seguretat viària.

servei ferroviari a l’Aeroport. El nou servei
transcorrerà per vies de titularitat de l’Estat, des de l’estació de Sant Andreu Comtal
fins a les terminals de l’aeroport.

www.cinesi.es | cinesi@cinesi.es | +34 934 671 980

Territori i sostenibilitat

Pla de Mobilitat del Vallès, una
aposta pel transport públic i
els modes no motoritzats
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R3 al seu pas per les Franqueses del Vallès.

La Generalitat ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del
Vallès (PEMV), que proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més
sostenible, eficient i segura, amb el transport públic com a gran protagonista.

L

es mesures plantejades en el PEMV
són fruit d’un treball en què han participat la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials
i socials i també la ciutadania. Aquestes
actuacions permetran millorar la qualitat,
connectivitat i equilibri territorial del sistema, augmentar l’ús del transport públic,
reduir la congestió viària i incorporar les
noves tecnologies en la gestió.

cions a executar per part de l’Estat, la Generalitat, els Ajuntaments i la Diputació de
Barcelona fins al 2026, amb un pressupost
estimat de prop de 2.500 MEUR.

Transport ferroviari
En general, la cobertura ferroviària és
satisfactòria. El 80% del Vallès té estació
ferroviària al municipi i el 64% de la població està a menys d’un quilòmetre d’una
estació ferroviària.

Els eixos i reptes del Pla
Els eixos temàtics del PEMV són sis: transport públic ferroviari, amb 18 actuacions;
transport públic per carretera, amb 7 mesures; transport privat, amb 15 propostes;
mobilitat a peu i amb bicicleta (19); i gestió
de la mobilitat (9). En total, són 72 actua-

La demanda ferroviària amb Barcelona
és molt alta: 195.000 persones al dia entren i surten de Barcelona des del Vallès
en modes ferroviaris, 105.000 amb FGC
i 90.000 amb Rodalies Renfe. L’elevada
demanda provoca problemes d’ocupació

malgrat l’àmplia oferta de circulacions i
problemes de saturació en els accessos a
Barcelona.
Els principals reptes que es marca el PEMV
pel que fa a transport ferroviari són: potenciar l’oferta ferroviària transversal del
Vallès i crear intercanviadors; incrementar
la intermodalitat de les estacions, amb un
programa de millora dels serveis de transport públic de connexió, d’aparcaments
dissuasius i d’aparcaments segurs per a
bicis; augmentar la cobertura ferroviària
en zones d’alta densitat; millorar la capacitat dels accessos a Barcelona; garantir
l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda; millorar la seguretat amb la
supressió dels passos a nivell.

Territori i sostenibilitat

Actuacions TPC ferroviari

Transport públic per carretera
Actualment, hi ha 135 línies d’autobús amb
parades al Vallès, que registren 15 milions
de passatgers a l’any. Els principals eixos
de demanda sumen 8 milions de viatgers
per any. En general, l’oferta de transport
públic per carretera és satisfactòria, amb
velocitats comercials millorables i dèficits
puntuals de connectivitat. La velocitat
comercial dels autobusos és de 30km/h en
les relacions amb Barcelona i de 20 km/h
en línies internes del Vallès
Així, pel que fa al transport col·lectiu per
carretera, els objectius principals del
PEMV són:

• Incrementar la quota modal del bus interurbà als corredors de la Vall del Tenes
i de la Riera de Caldes amb Barcelona
• Potenciar les principals línies de bus internes del Vallès, amb actuacions que
en millorin la velocitat comercial i la qualitat del servei
• Augmentar els serveis o crear noves línies en les relacions que tinguin dèficits
de connexió
• Potenciar les línies de bus a la demanda
o d’accés a estacions de referència als
nuclis amb baixa densitat
• Per a promoure les connexions amb
autobús, el PEMV aposta per la implantació de diversos corredors BRCAT. Es
tracta d’una xarxa de serveis d’autobús acompanyats de millores infraestructurals específiques, que permetin
prioritzar el pas per als busos, com per
exemple, carrils bus o elements per a
donar-los prioritat en interseccions i
semàfors.
En aquest sentit, el Pla preveu per al Vallès
diverses línies com: Caldes de Montbui
– la Llagosta, Mollet del Vallès – Vall del
Tenes; la Llagosta – UAB, Terrassa – Sabadell – Granollers, Sabadell – Castellar del
Vallès; Cerdanyola – Barberà – Sabadell o
Rubí/Sant Cugat – Cerdanyola.
Paral·lelament, inclou també el reforç de
les línies exprés.cat o altres millores de
servei, així com la construcció d’una terminal de busos a la UAB.

Xarxa viària
Al Vallès, la xarxa viària d’altes prestacions
canalitza el 75% del trànsit. A banda de
la congestió en els accessos a Barcelona,
presenten una congestió estructural punts
de l’AP-7, les calçades de la B-30, la C-58, la
C-17 i algun tram de la C-59. També destaquen trànsits elevats en carreteres convencionals de la xarxa comarcal i local.
Les principals línies d’actuació que proposa
el PEMV per a garantir una xarxa viària més
eficient són: millores dels dèficits de capacitat sobre la xarxa viària d’altes prestacions
al Vallès, a banda de la congestió estructural
en els accessos amb Barcelona; millora de les
connexions viàries transversals i mar-muntanya que permetin superar els dèficits de
continuïtat, traçat i configuració; i eliminar
trànsit de pas per l’interior dels nuclis urbans.

Actuacions previstes
• Ampliació de la capacitat de les vies d’altes prestacions com la C-58, la C-17 i el
corredor AP-7/B-30
• Millora de l’accessibilitat, connectivitat
i capacitat d’altres punts que presenten
congestió
• Formació de la Ronda Nord dels sistemes
urbans de Terrassa i Sabadell
• Desdoblament de la B-124 entre Sabadell i
Castellar del Vallès
• Millores puntuals en la xarxa comarcal
• Formació de variants i compleció dels
enllaços de la C-16 amb la BP-1503 i la
C-1413a.
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Per assolir aquests objectius, el PEMV proposa actuacions en infraestructures i serveis, entre les quals cal remarcar:
• La formació d’un tram de la línia orbital
ferroviària entre Sabadell i Granollers
• La construcció de 10 noves estacions, de
les quals 3 són intercanviadors
• L’increment de freqüències de l’R8 i el
perllongament de la línia fins a Sant
Celoni, d’una banda, i fins a Vilafranca
del Penedès, de l’altra
• El perllongament de serveis de l’R1 fins
a la UAB, el nou túnel de Montcada i
Reixac
• El desdoblament de l’R3,
• L’execució de nous aparcaments en estacions ferroviàries (park and ride)
• El soterrament de l’R2 a Montcada i
Reixac.

Territori i sostenibilitat

Actuacions TPC per carretera

Mobilitat a peu i amb bicicleta
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En la mobilitat interurbana, la bicicleta té
actualment al Vallès un baix nivell de participació, de l’entorn de l’1%.
Així, per a millorar la quota modal de la
bicicleta, el PEMV preveu l’ampliació de la
xarxa interurbana d’itineraris amb 120 quilòmetres de noves vies pedalables, tot prioritzant els corredors amb més demanda, la
construcció d’una quinzena d’aparcaments
segurs per a bicis en les estacions ferroviàries, i la millora de la permeabilitat d’infraestructures viàries.

Mobilitat de mercaderies
El Vallès té una malla d’activitats industrials
que representa un 22% del total de Catalunya i més del 40% a nivell de la Regió Metropolitana de Barcelona, i polígons industrials
que ocupen més de 8.000 hectàrees. En
aquest sentit, genera i atrau un important
moviment de mercaderies, la pràctica totalitat del qual es fa amb camions. Més de
40.000 vehicles utilitzen diàriament les dues
comarques com a trànsit de pas pel corredor
de l’AP-7, 9.000 dels quals són pesants.
Així, les principals propostes del PEMV per a
millorar el transport de mercaderies són:
• Disminuir el trànsit de pas de camions
pel Vallès gràcies al desenvolupament
del Corredor ferroviari del Mediterrani
• Desenvolupar noves terminals intermodals de mercaderies que permetin una
major potenciació de l’ús del ferrocar-

ril: en el cas del Vallès, la terminal de la
Llagosta
• Promoure l’eficiència i ambientalització
de les flotes de transport de mercaderies
• Millorar la circulació de vehicles pesants
a la xarxa d’alta capacitat

Gestió de la mobilitat
L’estudi ha detectat la conveniència d’elaborar plans de mobilitat supramunicipal,
per coordinar polítiques de foment de la
mobilitat sostenible en entorns metropolitans.
Així mateix, el PEMV proposa com a principals línies d’actuació per millorar la gestió
de la mobilitat al Vallès:
• Establir nous models de tarifació viària
de la xarxa viària d’altes prestacions i
dels accessos a Barcelona i de l’aparcament o restricció del vehicle privat
• Impulsar plans específics de mobilitat
per als grans centres generadors de
mobilitat de la comarca
• Regulació dels títols i tarifes del transport públic de forma més eficient, justa
i equitativa
• Millorar la informació estàtica i dinàmica sobre el transport públic i la intermodalitat
• Promoció del vehicle elèctric i dels vehicles d’alta ocupació

Les 10 fites del PEMV
L’aplicació de totes les mesures incloses al
Pla permetran assolir aquestes 10 fites:
1. Incrementar la quota d’ús del transport

públic en les relacions internes del Vallès
del 13% actual al 21%
2. Augmentar la quota de transport públic en les relacions amb Barcelona, del
43% al 50%
3. Doblar la demanda en les principals
connexions interurbanes amb bus mitjançant corredors BRCAT, dels 8 milions
de passatgers/any als 16 milions passatgers/any
4. Incrementar la demanda del transport
ferroviari en un 35%, amb 10 noves estacions, augment dels serveis, desdoblaments de línies i perllongaments
5. Reduir un 10% el trànsit viari respecte
del previst per al 2026 en un escenari
sense PEMV, que es traspassa a modes
més sostenibles
6. Reduir la congestió de la xarxa viària
d’altes prestacions i estalviar a les persones usuàries 10 milions hores de cues
a l’any
7. Descongestionar la xarxa urbana, atès
que la xarxa d’altes prestacions canalitzarà més trànsit
8. Millorarà la quota modal de la bici fins
al 7% en les relacions entre nuclis urbans
amb vies pedalables.
9. Estalviar l’emissió de més de 000 tones
de CO2 equivalent; el que suposa una
reducció del 9% de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle a l’horitzó 2026.
10. Deixar d’emetre més de 1.650 tones
anuals de NOx i 102 de PM10, xifres que
suposen un 25% i un 22% menys, respectivament.

Foto de família dels socis (Dept de Territori i Sostenibilitat)

C

atalunya i França treballaran els propers anys per implementar noves rutes transfrontereres que afavoreixin la interconnexió a banda i banda dels Pirineus. També abordaran l’harmonització tarifària i la millora de les plataformes tecnològiques
d’informació de servei.
El Departament de Territori i Sostenibilitat coordina un nou projecte europeu per millorar la mobilitat en transport públic entre
Catalunya i França i eliminar l’efecte frontera. El projecte ConnECT,
del programa Interreg Poctefa, ha donat el tret de sortida amb
un primer seminari que ha tingut lloc a Perpinyà. A més de la Generalitat , en aquest programa hi participen la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée, i el Conseil Départamental des Pyrénées
Orientales. Durant els propers anys, treballaran conjuntament per
afavorir la mobilitat dels habitants de l’Espai Català Transfronterer.

Notícies

Catalunya i França implementaran noves rutes
transfrontereres de transport públic per carretera
Entre les accions previstes, el grup plantejarà la manera d’implementar millores com les següents:
• Creació de noves línies de transport públic per carretera per tal
de suprimir l’efecte frontera i millorar l’accessibilitat a municipis
veïns i propers més enllà dels Estats.
• Prolongació de línies de bus ja existents, per donar servei més
enllà del propi territori, per millorar les interconnexions transfronteres en transport públic sostenible.
• Estudi de l’harmonització tarifària a banda i banda dels Pirineus, per fer possible que aquestes línies transfrontereres estiguin integrades en els sistemes de transport dels dos països.
• Millora de l’accessibilitat a l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, per fer possible que els habitants de la Catalunya Nord
s’hi puguin desplaçar de manera fàcil i ràpida.
• Incorporació de les rutes transfrontereres en les plataformes
tecnològiques de planificació de rutes de transport existents a
banda i banda dels Pirineus; en el cas de Catalunya, el cercador
de rutes Mou-te, i en el cas de França, la plataforma liO.
• L’estudi de mobilitat de treballadors i estudiants de l’ECT, per
tal d’analitzar els patrons de mobilitat d’aquests col·lectius i valorar les necessitats existents i adequar l’oferta de serveis.
El projecte té un pressupost d’1,7 milions, dels quals un 65% serà a
càrrec de fons europeus.

27 | MobiliCat / Març 2020



 




 
   

    
 
  


       
   








    



 







Notícies

La Generalitat implantarà un
tren-tramvia a Tarragona

E
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l Departament de Territori i Sostenibilitat està treballant en la
futura implantació d’un corredor de tren-tramvia entre Cambrils (Baix Camp), Salou (Tarragonès), Port Aventura i Tarragona. Aquesta actuació i la futura operació del servei que el
Govern ha encarregat a FGC, té com a finalitat mantenir un servei
de transport d’alta capacitat, eficient i integrat urbanísticament a
partir de la reconversió del corredor ferroviari que ha quedat alliberat per l’interior de Cambrils i Salou un cop ja ha entat en servei de
la variant de Vandellòs.
La posada en funcionament del Corredor Mediterrani (CMED) entre
Vandellòs i Vilaseca ha comportat el desviament dels serveis ferroviaris cap al nou traçat. La proposta que s’impulsa consisteix en
reconvertir aquest corredor en un sistema de tren-tramvia. Aquest
sistema presenta les característiques d’un tramvia en els trams
estrictament urbans, mentre que adopta les funcions d’un tren de
rodalia en sortir d’aquests límits.

Pel que fa a l’àmbit Cambrils – Tarragona, el recorregut que es planteja consta de dos trams i un mínim d’11 parades:
• Cambrils – Port Aventura: S’aprofita el corredor que queda alliberat amb l’entrada en servei del nou tram del CMED entre Vandellòs i Vila-seca. Per tant, serà d’ús exclusiu per al tren-tramvia i
caldrà adequar la infraestructura existent a la nova funcionalitat i
integrar-la urbanísticament.
• Port Aventura – Tarragona: A partir de l’estació de Port Aventura, el tren-tramvia circula per la via única existent, gestionada per
l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), fins a Tarragona, amb una possible convivència amb altres serveis ferroviaris
de tipus regional o de mercaderies.
Respecte a l’àmbit Cambrils – Reus, s’estudiarà l’explotació ferroviària
entre aquests municipis i caldrà analitzar les diferents possibilitats pel
que fa al seu pas per Vila-seca. També es tindran en compte les possibles alternatives de connexió amb l’Aeroport de Reus, amb el Corredor
del Mediterrani i amb l’estació d’alta velocitat del Camp de Tarragona.

Primer servei de velocitat alta Tortosa-Barcelona
D’altra banda, l’entrada en funcionament de la variant de Vandellós també ha comportat una reducció de serveis a Terres de l’Ebre,
ja que els Euromed deixen de parar a l’Aldea. Per això, la Generalitat també ha anunciat que implantarà un servei de velocitat
alta entre Tortosa i Barcelona, operat per Renfe, que complementi
l’oferta ferroviària existent.
Aquest nou servei connectarà Tortosa i Barcelona en 1 hora i 35
minuts i és el primer servei ferroviari de velocitat alta, operat per
Renfe, que posa en funcionament la Generalitat.
D’altra banda, també es modifica l’horari d’un servei Talgo per incrementar la cobertura de les Terres de l’Ebre amb Barcelona en la
franja horària del matí.
Pel que fa a les freqüències de l’R15 i R16, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha afirmat que no hi ha cap reducció
de freqüències. Per tant, es mantenen el nombre de serveis diaris,
amb una reducció del temps de trajecte d’uns 10 minuts.
En una segona fase, el Govern preveu posar en servei una llançadora
entre Tortosa i el Camp de Tarragona «que pugui fer un parell de freqüències al dia i que permeti enllaçar amb alguns dels serveis AVANT
i altres serveis d’alta velocitat que ja existeixen ara», ha avançat.

Creació de la nova R17
La reconfiguració de serveis regionals del Corredor Sud també
tindrà, com a principal novetat, la creació de la nova línia R17,
que enllaçarà Tarragona amb Port Aventura.
Quan el Parc estigui obert, hi haurà un servei per sentit i es perllongarà fins a Barcelona. A l’estiu, s’afegirà una altra freqüència
entre la Ciutat Comtal i Port Aventura.

L

a Generalitat destinarà aquest 2020
un total de 50,2 milions d’euros per
garantir la continuïtat en la prestació
dels serveis de transport públic interurbà
per carretera.
D’una banda, el passat mes de desembre,
el Govern va aprovar una partida de 24,7
milions d’euros per al finançament de les
empreses concessionàries dels serveis públics regulars de transport de viatgers per
carretera que, ha augmentat un 37.5% en
deu anys.
Aquesta partida fa front a les despeses

Notícies

La Generalitat destina 50,2
milions d’euros al transport
públic per carretera
derivades de la signatura del contracte
programa per a l’exercici de l’any 2020
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i les empreses prestadores de
serveis públics regulars de transport de
viatgers per carretera a les comarques de
Lleida, Girona i Tarragona.
D’altra banda, en el marc dels convenis
d’adhesió dels operadors amb l’ATM de
Barcelona, el Govern també garanteix un
finançament dels serveis corresponents
a l’ATM, per un import de 25,5 milions
d’euros.

Nou servei de transport a demanda al Pla de l’Estany

Dades

totes les reserves, consultar l’horari exacte
del viatge, veure en temps real la posició
del vehicle, veure les reserves realitzades,
afegir les rutes preferides, anul·lar reserves i
valorar el servei que s’ha utilitzat. En definitiva, l’usuari està sempre informat de forma
dinàmica de la disponibilitat del bus i de la
seva ubicació.

El TAD és una modalitat de transport públic
que permet optimitzar el trajecte, a partir
de la reserva prèvia dels usuaris. Els vehicles
operen només quan hi ha demanda, de
manera que s’eviten recorreguts i parades
innecessàries i el trajecte és més ràpid. Els
serveis TAD de Girona estan integrats a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona.

Big Data i Intel·ligència Artificial
en Mobilitat i Logística
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L

a comarca del Pla de l’Estany té, des
del passat mes de desembre, un servei
de transport a demanda (TAD). Aquest
servei s’afegeix al que la Generalitat va
posar en funcionament el mes d’octubre
al Gironès, i que dona cobertura a: Girona,
Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Campdorà, Sant Gregori, Canet d’Adri i Sant Martí
de Llémena.
El TAD de Pla de l’Estany té tres rutes: Banyoles–Sant Miquel–Mieres ; Banyoles–
Vilademmuls–Vilavenut ; i Banyoles–Can
Puig–Banyoles. És un servei operat amb bus,
de l’empresa Teisa. Connecta un total de 12
nuclis població i dona servei a uns 2.500 habitants, sense comptar la ciutat de Banyoles.
Una de les principals novetats del TAD al Pla
de l’Estany és que, igual que ja es va fer al
Gironès, es pot sol·licitar el servei a través
de l’aplicació mòbil ‘Ne-Mi’, a més de la via
telefònica convencional. L’app permet fer

Solucions

Dades de xarxes socials

Segmentació d’usuaris

Dades històriques i en temps real

Predicció de l’ocupació d’infraestructures

Dades d’operadors

Creació de rutes a demanda

Dades obertes
@mosaicfactor

www.mosaicfactor.com

Notícies

L’aeroport d’Alguaire registra 58.000
passatgers i 30.000 operacions

Una dotzena d’aeronaus fan la seva preservació i manteniment a Alguaire.

L’

aeroport d’Alguaire va transportar
l’any passat un total de 58.000 passatgers. A més, va realitzar 30.000
operacions, cosa que el situa en la 19a posició, d’un total de 49 infraestructures de
la xarxa d’AENA, i per sobre d’aeroports
com els de Girona o Reus.
Segons ha informat el secretari d’Infra-

estructures i Mobilitat, Isidre Gavín, l’empresa BAA Training ha basat a Alguaire
fins a 20 aeronaus, així com un grup permanent d’uns 35 estudiants i una vintena
d’instructors, a més del personal d’administració i manteniment de la companyia. A més, ha instal·lat recentment un
nou simulador de vol, amb una inversió

de 500.000 euros, per a la formació i la
instrucció de pilots.
Així mateix, més d’una dotzena d’aeronaus fan la seva preservació i manteniment a Alguaire. Així, per exemple, l’empresa especialitzada Servitec, actualment
fa el manteniment d’un Boing 747, que
ha arribat recentment, i de 5 avions de la
companyia aèria Icelandair, així com el reciclatge de dues aeronaus més, un Jumbo
Boeing 747 de la companyia Wamos Air
i un Airbus A330 de la companyia portuguesa TAP.
Per la seva part, la companyia Norwegian
també té un servei de manteniment per
les quatre aeronaus que té aparcades a la
plataforma.
El desenvolupament industrial de l’aeroport continuarà amb la construcció
d’hangars per a les activitats de formació i preservació i manteniment, així com
l’ampliació de la plataforma per a satisfer
una demanda creixent.
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Solucions per aparcar bicicletes i patinets

SEMAB, SL/ Tel.: (+34) 972.596.514 / www.semabprojects.com

Notícies

Abrera ja forma part del Sistema
Tarifari Integrat de l’ATM

D

es del passat 1 de gener, Abrera ja format part del Sistema Tarifari Integrat
de l’ATM de Barcelona. La integració
tarifària permet que els habitants es puguin
desplaçar allà on desitgin, pagant una única
vegada i validant un sol cop el títol, encara
que canviïn de mode de transport.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i el director general de l’ATM de Barcelona, Pere
Torres, van subscriure al mes de desembre el conveni que ha entrat ara en vigor i
que permet viatjar en Ferrocarrils, autobús
urbà o interurbà a un cost molt més reduït.

Abrera entra a l’STI formant part de la zona 3B.

Nou servei del bus urbà
Des de l’Ajuntament d’Abrera s’està
treballant en el nou servei de transport
urbà que properament arribarà a tots els
barris del municipi. El nou servei compta-

rà amb el desdoblament de la ruta, connectant el nucli urbà del municipi amb
els barris de Sant Miquel, Can Villalba i
Les Carpes i el barri de Ca n’Amat.
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Abrera entra al Sistema Tarifari Integrat
formant part de la zona 3B., en la qual
també hi ha municipis com Olesa de Bonesvalls, Sant Sadurní d’Anoia, Martorell
o Esparreguera. El sistema tarifari integrat
de l’ATM de Barcelona inclou ara un total
de 296 municipis i es divideix en sis corones i diferents sectors tarifaris.

PRESENTACIÓ DE
LES CANDIDATURES

15 DE
JULIOL

DATA LÍMIT

Més informació a:

www.amtu.cat

Entrevista

Bern Grush
«Deixar de conduir no és
el repte que ens hem marcat»

32 | MobiliCat / Març 2020

autor de «The End of Driving»

BERN GRUSH és un dels més reputats experts internacionals en planificació de la mobilitat
autònoma en les ciutats. Director en Innovació a Harmonize Mobility, és autor del llibre «The
End of driving: Transportations sistems and public policy planning for autonomous vehicles»
(La fi de la conducció: sistemes de transport i planificació de polítiques públiques per a
vehicles autònoms).
Entrevista realitzada per
Joan Prat, director de MobiliCat

A

mb motiu de l’estada de Bern
Grush a Barcelona, on ha impartit un curs de formació, conversem amb ell sobre l’arribada del
vehicle autònom a les ciutats i la implicació que això tindrà en la planificació de la
mobilitat.
Els taxis autònoms milloraran, complementaran o canviaran completament els
nostres serveis de transport en autobús?
Pot passar qualsevol d’aquestes coses. Per
a les ciutats amb un servei d’autobús defi-

cient podria suposar un gran canvi, ja que
podria comportar que aquestes ciutats eliminessin part dels seus serveis d’autobús.
Però això normalment acaba comportant
greus problemes d’igualtat social, tret que
aquest nou servei sigui assequible i estigui
disponible per a tots els que depenien del
servei d’autobús original.
D’altra banda, aquestes mateixes ciutats
podrien implementar noves formes de
transport, com per exemple, un microtransport sense conductor o un taxi autò-

nom a demanda. Cosa que no és menor.
Hi haurà llargs períodes de transició que
inclouran canvis en el servei, nous serveis,
fins i tot proves i errors, i que els podrà
comportar o no la demanda prevista o els
aportarà una millora.
Per tant, el canvi pot ser positiu o pot ser
pitjor per a algunes persones. El que és
fonamental per a qualsevol ciutat, és preguntar-se què vol que passi, i planificar els
tipus de canvis i programes adequats per a
la seva ciutat.

Quines mesures ha de prendre una ciutat
o poble per garantir que els vehicles autònoms s’utilitzin de manera segura?
És una pregunta difícil. Seguretat vol dir
moltes coses. I el primer que significa és
que els vehicles autònoms no han de causar accidents.
Esperem que les autoritats competents de
transport ens proporcionin directrius que
limitin el procés de registre dels vehicles
per no permetre vehicles insegurs. Això
voldrà dir que els vehicles autònoms - privats o taxis - que s’utilitzaran en les ciutats
seran segurs. Ara bé, n’hi ha prou amb
això? La seguretat no implica també protecció contra qualsevol tipus de manipulació o pirateria, que impedeixi un accident,
un robatori, una violació, o un segrest? Si
una ciutat obligués els fabricants de vehicles i els operadors de flotes a assegurar
tots aquests problemes, potser estaríem
més tranquils...
Com afectarà al nostre servei d’autobusos urbans la competència de les empreses privades de vehicles autònoms?
Que afecti o no, de fet, dependrà d’unes
quantes coses. A les ciutats petites o a les
urbanitzacions, per a la majoria de persones serà un avenç poder anar en un taxi
autònom, si és que s’ho poden permetre.
Però els que no tinguin cotxe i no es puguin permetre el cost d’un taxi autònom,
si el sistema d’autobusos tanca o redueix
l’oferta de serveis, en sortiran perjudicats.
Si el bus municipal que ara coneixem no
pot sobreviure, el que hem de fer és trobar
la manera de convertir la tecnologia del vehicle autònom en un substitut òptim.
Si els taxis sense conductor tenen èxit, no
hi haurà conflictes a les parades? Com se
solucionarà?
Sens dubte que n’hi haurà. De fet, moltes ciutats ja tenen problemes perquè hi
ha massa taxis o vehicles llogats anant a
recollir o deixant passatgers en carrers ja
de per si molt plens. No s’oblidi que els lliuraments de mercaderies també es fan en
aquests mateixos espais.

«els vehicles autònoms
necessiten calçades

en molt bon estat, amb
senyalització molt precisa,
bona cartografia i entorns
amb climes suaus»

Els vehicles autònoms seran segurs per a
la gent gran o amb discapacitat?
No és fàcil contestar a aquesta pregunta.
Depèn de l’edat, de la discapacitat, de si
necessitaran ajuda per sortir d’un vehicle.. Tot i que una part important de persones grans i discapacitades poden arribar a la vorera, entrar i sortir d’un vehicle
sense ajuda i donar ordres a una màquina
mitjançant un dispositiu intel·ligent... se
sentiran segurs? Hauríem de proporcionar una assistència humana per a passatgers amb necessitats especials.
Crec que, en aquest sentit, hi ha un gran
potencial i un conjunt de problemes de
disseny que encara no hem començat a
posar sobre la taula. I, de fet, aquest és el
tipus de coses que es poden començar a
fer ara, molt abans que els vehicles autònoms es posin en servei.
Com podem estar segurs de si els vehicles autònoms comportarà que hi hagi
menys o més vehicles als carrers?
No podem. Ens hem de preparar intencionadament per al resultat que volem. En
cas contrari, hi haurà més cotxes. Perquè
els humans només acabem comprant allò
que és bo, bonic i barat, o allò que més
ens convé.
Penseu que, fins i tot en l’extrema circumstància de zero propietaris de vehicles
privats, si tothom hagués de realitzar
de mitjana el mateix nombre de viatges
per a les mateixes distàncies amb les

mateixes mides del vehicle i les mateixes
ocupacions de vehicles, el trànsit seria el
mateix. En realitat, qualsevol ciutat que
mantingués aquestes mitjanes, encara
tindria més trànsit. L’única diferència seria
menys espai destinat a l’estacionament,
cosa que propicia la densificació i, per
tant, encara tindríem més trànsit si no
canviés res més. Si només ens ocupem
del problema de l’aparcament, però ignorem els comportaments de viatge, els vehicles autònoms empitjoraran el trànsit.

Entrevista

Per tant, necessitarem algun tipus de
gestió operativa en temps real, que ens
permeti reservar punts per deixar i recollir
els passatgers. Serà necessari fer cua en
moviment, comunicacions en temps real,
tota classe de controls de trànsit aeri.
Això haurà de ser estandarditzat i regulat
a nivell nacional i internacional. De fet,
l’Organització Internacional de Normalització (ISO) acaba d’iniciar un projecte per
treballar en això.

I què hem de fer, doncs, per reduir el
trànsit?
En realitat, per reduir el trànsit, hi ha
d’haver menys viatges motoritzats, viatges més actius, viatges més curts, més ús
del transport públic i una ocupació més
alta quan fem viatges en taxi. I l’automatització no s’ocupa directament d’això.
L’automatització només és un facilitador:
un mitjà per arribar a una finalitat.
Per tant, el que hem de fer és decidir
què volem, començar a preparar-nos i
utilitzar els vehicles autònoms per accelerar la nostra solució quan aquesta
estigui a punt. El que no podem fer és
simplement esperar a veure cap a on
ens portaran els vehicles autònoms.
Això és molt perillós.
Però el vehicle autònom no farà que la
gent passi de tenir un vehicle privat a
llogar vehicles de transport?
El supòsit comú que «treure el conductor» reduirà dràsticament el cost de viatjar en taxi i, per tant, tothom passarà de
ser propietari d’un cotxe a viatjar en taxi,
no té cap fonament. El major error que
cometem és pensar que principalment el
que fa un conductor professional és girar
un volant. El conductor pren moltes altres
decisions, la majoria de les quals no es
poden automatitzar. Deixar de conduir,
no és el repte que ens hem marcat.
Quan creu que, tecnològicament, els
vehicles autònoms estaran a punt per al
seu ús públic?
Bé, m’agradaria respondre considerant
exclusivament com a vehicles autònoms
aquells que no tenen conductor. En
aquest sentit, i sé que soc dels pocs que
pensa així, tinc dubtes que aquest nivell
d’automatització es produeixi en els propers anys.
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La part més difícil serà la de mig termini.
Quan la meitat de nosaltres utilitzem sistemes de transport antics i la meitat haguem
canviat. I és un punt de vista que ara ningú
està tenint en compte.

Entrrevista

«Si només ens

ocupem del problema
de l’aparcament,
però ignorem els
comportaments de
viatge, els vehicles

autònoms empitjoraran
el trànsit.»

Bern Grush i Joan Prat en un moment de l’entrevista.
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Per què?
Des del punt de vista purament tecnològic del vehicle, encara veiem que la
frenada automàtica no és 100% fiable,
almenys no en la majoria dels vehicles
provats. I no hi ha res que pugui ser més
important que això, ja que la primera
premissa d’un vehicle autònom és que
no xoqui contra res. És el mínim que
podem demanar a aquest tipus de màquines.
A més, hi ha d’altres aspectes tècnics
que encara no hem resolt, com per
exemple, el fet que puguem conduir per
qualsevol carretera i independentment
de qualsevol situació meteorològica.
Per tant, de moment, és poc probable
que els governs comencin a incorporar
flotes de vehicles autònoms en els seus
serveis, almenys fins que no hi hagi evidències clares que aquests vehicles són
més segurs que els conductors humans.
I fins a l’actualitat, encara no hi ha prou
casos en què es demostri que són més
segurs.
Així, doncs, la tecnologia encara no
està preparada per funcionar?
Bé, cal reconèixer que s’han realitzat
avenços, i que la tecnologia està preparada per a entorns molt controlats.
Malauradament, tenim molt pocs entorns d’aquest tipus, ja que es necessiten
calçades en condicions molt bones, amb
senyalització molt precisa de carrils, un
entorn amb un clima suau, i una bona

cartografia i en alta definició. També
hem de poder controlar i assistir els vehicles sense conductor en cas que fallin, i
tenir llocs on poder sortir de la carretera
en cas d’avaria.
A més, darrere d’aquestes necessitats
encara hi ha d’altres aspectes més difícils de solucionar, referents als sistemes
de telecomunicacions, el subministrament de l’energia o la reactivació en cas
d’emergència.
I, així doncs, què caldria fer?
Hauríem de sumar capacitats de flota
suficients, una gestió operativa suficient i amb una disponibilitat i fiabilitat
suficients perquè un nombre significatiu
de persones confiïn en aquests serveis
i sigui econòmicament viable operar
amb aquest tipus de flotes. El que és més
complicat és poder resoldre tots aquests
aspectes al mateix temps. Només cal
veure la preocupació contínua que envolta el model de negoci per veure com
pot arribar a ser de precari. Passar dels
assaigs tecnològics a les flotes a escala
urbana, és un gran pas.
Quan els vehicles autònoms estiguin a
punt, estaran només disponibles com a
taxis o podrem comprar-ne d’ús personal i familiar?
No sé què dir-li... qui vol un vehicle que
no pot anar per qualsevol carretera, ni
en qualsevol moment, ni amb qualsevol
clima? Per tenir un vehicle així, hauries
de viure en un municipi on hi hagués una

bona climatologia i que a més, estigués
força avançat en sistemes de suport a
vehicles autònoms.
Això encara podria tenir sentit per a famílies que ja tenen un cotxe i utilitzessin
el vehicle autònom per comprar, portar
els fills a l’escola o fer viatges locals.
Però el fet de no poder anar a cap lloc
sense tenir el que jo anomeno «angoixa per si hi puc accedir», probablement
faria que no compréssim un vehicle tan
limitat. I si algú, en un futur, encara
vol ser propietari d’un cotxe, compraria abans un vehicle autònom de nivell
3, que en qualsevol moment pot treure
l’automàtic i conduir.
En lloc de comprar un cotxe sense conductor amb un accés tan limitat, la majoria de les persones optarien per confiar
en en el transport públic autònom o bé
comprarien un cotxe que no fos autònom. En les primeres etapes de l’arribada dels vehicles autònoms, probablement veurem tots dos models. Però
passaran dècades fins que arribi un punt
en què la majoria de la gent compri un
cotxe sense conductor. Això només passarà quan els vehicles autònoms puguin
transitar gairebé per tot arreu, com ho
fan avui dia els nostres cotxes de nivell 1.
Per tant, molts no compraran automòbils sense conductor fins molt després
que arribin els vehicles de nivell 5, cosa
que cada vegada és més probable que
sigui al 2060 o al 2075 .

L

a Fundació Cercle d’Infraestructures ha commemorat els seus 15 anys
d’existència amb un acte, celebrat el
passat mes de desembre a Sabadell, que
ha congregat una extensa representació
del sector i ha comptat amb la presència
del conseller de Territori i Sostenibilitat,
Damià Calvet. Durant la celebració, s’ha
fet un reconeixement tant als patrons
del Cercle - entre els quals hi ha Abertis,
Comsa o Agbar - com a les més de 50
empreses i entitats que hi col·laboren.

El president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, Pere Macias, ha fet un
parlament on ha reflexionat sobre el
paper transcendent que han tingut les
infraestructures en els grans canvis de la
civilització: «la primera revolució industrial es va produir gràcies al ferrocarril,
i el senyor Henry Ford i el seu Ford-T
es troben a l’origen de la segona; i ara
també ens trobem a l’inici de la tercera
revolució, i les infraestructures en tor-

nen a ser protagonistes: les TIC, l’energia, la mobilitat...», ha dit.

universitat, l’empresa, les administracions públiques i la societat».

L’objectiu de La Fundació és sensibilitzar
a la societat sobre la importància de les
infraestructures com un fet econòmic
però també com a element de progrés,
de vertebració del territori i de sostenibilitat. En aquest sentit, Macias ha reivindicat que «les infraestructures són una
peça clau que permet l’assoliment de
drets: el dret a l’accessibilitat, el dret a
la salut, el dret a un habitatge digne»,
i també ha destacat que són «una eina
fonamental de l’acció pública on és
condensen les polítiques retributives,
abocant recursos en allò que és el capital fix públic, en allò que és de tots».

Origens de la Fundació
Durant els seus 15 anys d’existència, el
Cercle ha treballat intensament per fer
possible una veu única i coordinada del
sector de les infraestructures a Catalunya. La iniciativa de la seva creació va
sorgir de la UPC, de la mà del catedràtic
Modest Batlle, i del Col·legi de Camins,
amb el seu degà Josep Oriol, juntament
amb la revista El Vigía.

Potser per això, s’ha declarat ferm
defensor de l’aplicació de models de
col·laboració publico-privada, i ha recordat que un dels objectius del Cercle ha
estat «la creació de sinèrgies entre la

Fins al moment, el Cercle ha organitzat
centenars d’actes i ha comptat amb la
participació de més de 600 ponents, entre els quals els millors especialistes tant
del país i com de l’àmbit internacional
del camp de l’enginyeria.
A més, cal destacar l’organització d’un
fòrum obert amb els esmorzars del Cercle, i on es tracten temes d’actualitat, i
es debat i s’aprofundeix en les diverses
problemàtiques gràcies als workshops
i als seminaris. La Fundació Cercle d’Infraestructures també ha consolidat el
Màster de Gestió d’Infraestructures de
la UPC i la Maestría en Gestión y Regulación de la Universidad del Pacífico de
Lima, i és membre fundador del Consell
Assessor d’Infraestructures de Catalunya, al costat de la FTN, la Cambra de
Contractistes i Asinca.

Notícies
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15 anys de la Fundació
Cercle d’Infraestructures

IMPULSEM LES CIUTATS.
ENS MOVEM PER
A LES PERSONES.

Direxis és una marca que agrupa diferents empreses
especialitzades en mobilitat i, sobretot, en transport
de viatgers.
El nostre objectiu, com a gestors de xarxes de
transport públic i de serveis de transport discrecional i
escolar, és treballar per construir ciutats més eﬁcients,
interconnectades i sostenibles.
Coneix-nos a: www.direxis.es
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