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Viatjar en
transport públic
és viatjar segur
L’informe del Parlament Europeu COVID-19 and urban mobility: impacts and perspectives, evidencia
que viatjar en transport públic és viatjar segur. Aquest informe fa referència als estudis epidemiològics realitzats a Àustria, França i el Japó, així com també dades de Nova York i Singapur, que suggereixen que, si hi ha mesures preventives, el risc de contagi al
transport públic és molt baix i que els vehicles de la xarxa
de transport són fins i tot potencialment més segurs que
altres espais tancats.

—

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

Els diversos modes

de transport públic han

Altres estudis també corroboren que al transport públic es
produeixen només l’1% dels contagis, xifra molt residual si la
comparem amb les reunions familiars o activitats d’oci (40%);
el lloc de treball (27%); o l’entorn sanitari (12%).

aplicat estrictes controls
de seguretat i higiene,
que han estat reconeguts
amb diferents segells de
qualitat
—

A més, des d’un bon començament, els diversos modes de transport públic han aplicat estrictes controls de seguretat i higiene, els quals han estat reconeguts amb diferents segells de qualitat. Terrassa, Rubí o Mataró són exemples
de municipis que han rebut el segell AENOR que certifica la qualitat dels protocols d’higiene aplicats en els respectius
serveis de transport. També FGC, Renfe, Tram o TMB han rebut distincions en aquest sentit.
I actualment, el sector del transport públic segueix posant tot el seu esforç en oferir un servei segur per als seus usuaris.
En aquest sentit, cal dir que la majoria de serveis de transports han renovat
els sistemes de ventilació per assegurar una renovació constant de l’aire. I alguns serveis també han començat a posar en funcionament aplicacions mòbils
en què és possible consultar prèviament el grau d’ocupació dels vehicles, per tal
d’afavorir una correcta planificació dels viatges per part dels passatgers.

—
Només a la ciutat
de Barcelona, cada

Si a això hi afegim que en el transport públic és obligatori l’ús de la mascareta i
que els passatgers, majoritàriament, viatgen sols i, per tant, no acostumen a interactuar entre ells – de fet, la majoria romanen en silenci - , sembla poc probable que
el transport públic pugui ésser un focus important de contagi.
D’altra banda, quina és l’alternativa al transport públic? Com menys transport públic,
més vehicle privat.

any moren 400
persones a causa de
la contaminació. No
és, doncs, el millor
moment per deixar
enrere l’aposta per una
mobilitat sostenible
—

Cal recordar que, només a la ciutat de Barcelona, cada any moren 400 persones a causa
de la contaminació. L’OMS ressalta que la mortalitat atribuïble a la contaminació de l’aire
es deu a l’exposició crònica i no pas als episodis puntuals de contaminació, i que té el seu origen sobretot en el trànsit. No
sembla, doncs, el millor moment per deixar enrere l’aposta per una mobilitat sostenible, en la qual el transport públic hi té un
paper clau.
En temps de pandèmia, el transport públic continua essent essencial. No ho oblidem. I, sobretot, posem-ho en valor.

3 | MobiliCat / Novembre 2020

És hora, per tant, de reivindicar que el transport públic és i ha estat
un mitjà segur, ja que sempre ha posat per davant la seguretat i
la salut dels ciutadans. En aquest sentit, cal recordar que durant tot
l’estat d’alarma, fins i tot quan la demanda era molt baixa, l’oferta s’ha mantingut molt per sobre del que seria
estrictament necessari.

Tema central

LA MICROMOBILITAT
PREN LES CIUTATS
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E

n el parc mòbil de les nostres ciutats
ha pres protagonisme en els darrers
dos anys un fenomen que cada vegada té més força: la micromobilitat.
L’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP),
així com també el lloguer de vehicles de mobilitat compartida està experimentant un
augment tan exponencial, que els experts
ja auguren que aquest no és un fenomen
temporal, ni tampoc menor, sinó que en els
propers anys desenvoluparà un «paper essencial» en la planificació de les ciutats.
De fet, un estudi recent del RACC indica que,

malgrat que l’ús de vehicles de mobilitat
personal va començar a irrompre a Barcelona al 2016, només en el darrer any hi ha
hagut un 77% de nous usuaris.
Molt probablement, la situació excepcional produïda per l’aparició de la pandèmia
de la COVID-19 ha ajudat a impulsar l’ús
d’aquests tipus de vehicles, que permeten
una mobilitat individual, còmode i ràpida.
Tenint en compte que el 60% dels viatges en
automòbil que es fan en una ciutat tenen un
recorregut inferior a 8 quilòmetres -segons
apunta un estudi del Centre McKinsey- sem-

bla evident que l’ús de vehicles de mobilitat
personal és una bona opció per als ciutadans, ja que tenen un consum molt més
barat, són més sostenibles i permeten una
conducció més eficient. A això cal afegir, a
més, que els VMP poden comportar d’altres
avantatges per a la pròpia ciutat, com la reducció en l’ús de vehicles privats, i per tant,
una reducció del trànsit i un ús més eficient
de l’espai públic.
La micromobilitat, doncs, no només ha vingut per quedar-s’hi, sinó que ha vingut per
canviar la mobilitat urbana.

Què és la micromobilitat
El Forum internacional del Transport defineix la micromobilitat com: el transport personal mitjançant dispositius i vehicles de fins a 350 kg, i que si són d’alimentació elèctrica no
superen els 45 km/h.

Tipus A

Tipus B

A més, el Fòrum també proposa una classificació més
detallada dels tipus de vehicles que formen part de la
micromobilitat, dins de la qual hi hauria els vehicles de
mobilitat personal.

Tipus C

Fins a 25 km/h
< 35 kg

Tipus D
Entre 25-45 km/h

35 - 350 kg

< 35 kg

35 - 350 kg

Font: Foro Internacional del Transporte (OCDE)

Els VMP fomenten la intermodalitat i l’accés
al transport públic, ja que son una bona
solució per a trajectes de primer i últim quilòmetre. Així, per exemple, els patinets elèctrics poden ser conduïts per gairebé tothom,
independentment de la seva forma física o
capacitat, i són adequats per a distàncies
curtes. Les bicicletes, en canvi, són més pràc-

tiques per a recórrer distàncies més llargues.
Una altra avantatge dels VMP és que ajuden a descongestionar el trànsit de les ciutats, i redueixen el problema de l’aparcament. Problemes no menors, que ajuden
a configurar ciutats més transitables i amb
menys contaminació. Si, a més, tenim

en compte que hom preveu que al 2030
un 65% de la població mundial visqui en
ciutats, fins al punt que passem de les 30
megaciutats actuals – les que tenen més de
10 milions d’habitants – a més de 40 a tot
el món, sembla que la micromobilitat pot
arribar a ser una de les millors alternatives
per als recorreguts urbans.

Tema central

Avantatges

Perfil del conductor de VMP

VMP
Els vehicles de mobilitat personal (VMP)
són aquells vehicles petits i lleugers que
operen a velocitats normalment inferiors als 25 km / h i conduïts personalment pels usuaris, com ara bicicletes,
patins, monopatins o patinets.
Font: RACC

•
•

•
•

Joves : 2 de cada 3, té menys de 30 anys
Un 25% combina el VMP amb el transport
públic i un 75% fa viatges porta a porta
inferiors a 5 km
El 12% dels viatges es feien anteriorment
en cotxe o moto
La manca d’infraestructura de carrils
bici i estacionament és la principal
reclamació del col·lectiu

La cara i la creu d’aquest fenomen és que l’aparició de vehicles
de mobilitat personal també ha començat a afectar cada vegada més la seguretat viària: només cal recordar que el passat
mes de setembre es va produir a Barcelona la primera mort d’un
conductor de patinet, al col·lisionar amb una furgoneta. I és que
la convivència amb d’altres modes de transport - i també amb vianants - comença a ésser complicada i els municipis ja han vist la
necessitat de regular-la.
En aquest sentit, el RACC fa algunes recomanacions:
• Baixar les voreres-bici a la calçada
• Generar una xarxa protegida i connectada
per a la micromobilitat
• Crear senyalització i semaforització específica
• Afegir mesures de pacificació als carrils 30
• Establir un sistema de responsabilitat civil obligatòria
• Promoure l’ús del casc
• Garantir-ne l’estacionament

Així mateix, a falta d’una normativa oficial per a tots els
municipis, la DGT ha establert algunes instruccions bàsiques
• Està prohibit circular per les voreres
• Els conductors de VMP no poden utilitzar ni el mòbil ni auriculars
• No es poden conduir VMP si se sobrepassa
el nivell d’alcohol permès
• Els VMP no poden portar cap passatger,
només són per a una persona
• En aquelles situacions d’escassa visibilitat, caldrà utilitzar
il·luminació pertinent, i dur roba i algun element reflectant
• L’obligatorietat del casc dependrà del que
marqui l’ordenança municipal
• Les ordenances municipals també establiran la prohibició
de parar i estacionar, i les vies per les que es pot circular
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Recomanacions

Tema central

Criteris per a una nova ordenança de la mobilitat
Amb la incorporació dels nous vehicles
de mobilitat personal en la circulació
de les ciutats, els ajuntaments ja han
vist la necessitat d’elaborar noves
ordenances, que incloguin les noves
formes de moure dels ciutadans. És

per això que, a falta d’una instrucció
oficial que encara ha d’arribar, que
reguli els VMP, l’Associació de municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà ha
elaborat una proposta d’ordenança,
que serveixi de base, a partir de la qual

cada municipi pot adequar i adaptar
a les característiques pròpies del seu
entorn urbà.
Assistència tècnica i més informació:
tecnics@amtu.cat

Model d’ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

Seguretat
Casc no obligatori però recomanat.
El model d’ordenança planteja el
casc obligatori per als menors de 16
anys

Edat mínima i permís
Encara no s’ha establert una edat
mínima per normativa de la DGT. Les
ordenances municipals varien l’edat
mínima permesa

Conducció nocturna: llum davantera
de posició o elements reflectants a
la roba
Timbre obligatori

El model d’ordenança de l’AMTU proposa els 16 anys com edat mínima
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Fins al moment, tampoc s’estableix
la necessitat d’obtenir un permís de
circulació

Estacionament
Els vehicles han d’aparcar preferentment en els llocs destinats específicament a aquest fi.

Normes d’obligat
compliment i sancionables

S’estableix la prohibició de lligar-los
als arbres i al mobiliari urbà.

Prohibit conduir amb auriculars
(200 €)

Tampoc es permet estacionar en
zones que impedeixin el pas de vianants o l’ús d’espais reservats.

Prohibit conduir fent ús del telèfon
mòbil (200 €)
Obligació de sotmetre’s a les proves
d’alcoholèmia i drogues, amb les
mateixes sancions aplicables per al a
resta de conductors
Per als infractors menors de 18 anys,
els responsables seran els seus pares o tutors legals.
Únicament pot circular una sola persona (100 €), a excepció del transport de passatgers de pagament
(VMP tipus C1)
Prohibida la conducció nocturna sense enllumenat o elements reflectants
(200 €)

Normes de circulació
No es permetrà, com a norma general, la circulació per espais reservats als vianants (voreres, andanes, rambles, places i passeigs), amb algunes excepcions, com
la DUM en vehicles tipus C2, així com pels adults que acompanyin a menors de 12
anys que es desplacin en joguina o bicicleta.
Els VMP podran circular, amb els condicionants i limitacions que marca
l’ordenança, per les següents vies i espais públics:
•
•
•
•

Carrers pacificats o zones 30
Àrees de vianants, carrers de convivència o plataforma única
Parcs urbans, amb velocitat limitada als 10 km/h.
Vies ciclistes, respectant el sentit de la circulació establert (unidireccional o
bidireccional) i definit per la senyalització.

Mobileye® Shield+

Sistema de seguridad activa avanzado a bordo
Ayuda a evitar accidentes y protege a los usuarios más vulnerables
Mobileye Shield+™ es un sistema deseguridad activa avanzado a bordo
específicamente diseñado para evitar colisiones y proteger a peatones y ciclistas que los
conductores de autobuses y vehículos grandes encuentran a diario en las ciudades.

Advertencia de
usuario de carretera
vulnerable

Monitoreo de
la distancia de
seguridad

Advertencia
frente a colisiones
frontales

Advertencia de
desvío de carril

www.mobileye.com/fleets

Indicación de límite
de velocidad

Detección de
puntos ciegos

Tema central

Classificació dels VMP segons la DGT
Característiques

A

B

C0

Velocitat màxima (km/h)

20

30

45

45

≤ 25 kg

≤50 kg

≤ 300 kg

≤ 300 kg

1

1

1

3

Amplada màxima (m)

0,6

0,8

1,5

1,5

Longitud màxima (m)

1

1,9

3,1

3,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Radi de gir màxim (m)

1

2

3,1

3,1

Perillositat superfície frontal *

1

1,9

3,1

3,1

Timbre

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Sistema de frenada obligatòria

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Distribució Urbana de Mercaderies (DUM)

NO

NO

NO

NO

SÍ

Transport de viatgers amb pagament d’un preu

NO

NO

NO

SÍ

NO

Massa (kg)
Capacitat màxima (persones)

Alçada màxima (m)

C1

C2

*Es defineix en funció de l’altura i dels angles perillosos que puguin provocar danys a una persona en un atropellament. Es defineixen com a angles perillosos
aquells inferiors a 110° orientats en sentit d’avanç del VMP, o envers el conductor o passatgers.
4 nivells de perillositat: • Alçada frontal inferior a 0,5 m sense angles perillosos. • Alçada frontal superior a 0,5 m sense angles perillosos. • Alçada frontal inferior
a 0,5 m amb angles perillosos. • Alçada frontal superior a 0,5 m amb angles perillosos.

A

B

C0

C1

C2

Taula de regulació dels usos dels VMP en funció
dels diferents espais de circulació i dels propis vehicles

Calçada
Vies ciclistes

VMP

Vel. màx.
(km/h)

Calçada o carrer no
pacificat
(vel. màx. > 30 km/h)

C0, C1 i C2

Velocitat
permesa

Calçada de carrer o zona
30
(vel. màx. 30 km/h)

Tots *

30

>1,5 m
respecte les façanes i
els vianants

10

>1,5 m respecte els
vianants

En vorera
En calçada i protegits

Tots

Distància seguretat

Normes de circulació i condicionants

Segons normativa vigent
* Tipus A: si la velocitat màxima del
vehicle és superior als 20 km/ h

Respectar el sentit de circulació.
Adaptar la velocitat per poder anticiparse a la presència de vianants.

30
Velocitat
permesa

En calçada sense protegir

Espais per a vianants
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Espais de
circulació

Espais no motoritzats
(àrees de vianants)

Tots

10

>1,5 m
respecte les façanes i
els vianants

Poden circular en tots dos sentits de la
marxa sempre que se senyalitzi

Carrers de convivència
(S-28, plataforma única)

Tots

20

>1,5 m
respecte les façanes i
els vianants

Poden circular en tots dos sentits de la
marxa sempre que se senyalitzi

Espais reservats per
a vianants (voreres,
andanes, places,
rambles i passeigs)

C2*

10

>1,5 m
respecte les façanes i
els vianants

* C2 únicament per C/D de mercaderies i
en espais amb amplada mínima de 4,75
m i espai lliure d’obstacles mínim de 3 m.

10

>1,5 m respecte els
vianants

Respectar la preferència de les persones
vianants i la senyalització específica.
En moments d’aglomeració, s’haurà de
baixar del vehicle.
*C2 únicament per C/D de mercaderies.

Parcs urbans

A, B i C2 *

EFICIENCIA
EN 3 PASOS.

Conciencia medioambiental
que vale la pena.
En nuestras ciudades crece el volumen de tráfico y, con ello, también los desafíos.
Necesitamos soluciones alternativas, sobre todo en el transporte de pasajeros. MAN
cuenta con la cartera de productos adecuada: la nueva generación de MAN Lion’s City
es silenciosa, limpia y de bajo consumo gracias al accionamiento alternativo mediante
gas natural, híbrido eficiente o eléctrico. Es un gran paso hacia el futuro en su ciudad
www.bus.man

Entrevista
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Daniel Serra

director del Centre d’Innovació Sud de l’EIT Urban Mobility

«L’urbanisme tàctic és una
manera molt útil de poder fer
proves a les ciutats»
EIT Urban Mobility és una comunitat europea d’innovació formada per més de 50 empreses, entitats educatives i de recerca de referència, així com múltiples ciutats, amb l’objectiu
de transformar la mobilitat urbana del segle XXI. Daniel Serra dirigeix actualment el centre
d’Innovació Sud de l’EIT Urban Mobility amb seu a Barcelona, i àrea d’influència cap a Grècia, Espanya, Portugal, sud de França, Malta, Macedònia del Nord, Albània, Andorra, Xipre,
Kosovo i sud d’itàlia. Treballa per «afavorir canvis positius en la manera de desplaçar-se de
les ciutats i fer-les més habitables».

Entrevista

«La mobilitat

I com ajudeu a configurar una nova mobilitat a les ciutats?
EIT Urban Mobility serà la comunitat d’innovació que eduqui i inspiri les solucions
de mobilitat de les ciutats del segle XXI,
i evitarà la fragmentació fomentant el
treball conjunt de tots els agents de la
mobilitat urbana – centrats en les ciutats
i els seus ciutadans – així com una major
igualtat i inclusió social.
I per a assolir tot això, la seva actuació es
basarà a aconseguir 5 objectius.
En primer lloc, reforçar el valor dels espais
urbans per a millorar la qualitat de vida
dels ciutadans tot transformant la mobilitat. En segon lloc, promoure la innovació
a partir de l’educació i la formació.
El tercer objectiu és integrar productes i
serveis de mobilitat centrats en l’usuari.
En quart lloc, impulsar la competitivitat
del sector de la mobilitat urbana a Europa
tot accelerant les oportunitats de mercat.
I el cinquè objectiu, estimular un canvi en
el mercat i patrons de mobilitat a través
de la regulació i el compromís de diferents agents claus.

urbana està fent

un gir important per

garantir un sistema de
transport multimodal
més ecològic, inclusiu,
segur i intel·ligent.»

«EIT Urban

Mobility serà
la comunitat

d’innovació que eduqui
i inspiri les solucions de
mobilitat de les ciutats
del segle XXI»
Estem en un moment de canvi de la Mobilitat?
La mobilitat urbana està fent un gir important per garantir un sistema de transport multimodal més ecològic, inclusiu,
segur i intel·ligent.
Un dels objectius de l’EIT Urban Mobility
és incrementar la mobilitat compartida.
Quines estratègies plantegeu en aquest
sentit?
Tenint en compte que avui dia els cotxes
que entren a la ciutat de Barcelona tenen
una ocupació mitjana d’1,17 persones per
vehicle, necessitarem noves solucions de
mobilitat que, d’una banda, incrementin
l’ocupació del vehicle i, de l’altra, ofereixin solucions flexibles per als usuaris
d’aquests vehicles privats.
En el cas del centre de les ciutats, això és
més senzill ja que cada cop les persones
fan major ús de la mobilitat personal
(com ara bicicletes, patinets, etc), fet que
converteix els serveis de mobilitat compartida en una bona alternativa per moure’s per dins d’una ciutat.
A nivell estratègic, des d’EIT Urban Mobility donem suport perquè les administracions públiques fomentin la creació

de plataformes on empreses públiques i
privades puguin oferir serveis de mobilitat
conjunta i on els ciutadans puguin elegir
l’opció que millor els convingui.
Un dels reptes que impulsem des d’EIT
Urban Mobility és que les organitzacions
públiques i empreses privades comparteixin la informació en benefici del ciutadà,
i de retruc, que aquestes dades també
estiguin a disposició de les administracions públiques perquè puguin dissenyar
millors ciutats adaptades a les necessitats
dels seus ciutadans en els propers anys.
Per exemple, avui dia els ajuntaments no
tenen informació de tots els lliuraments
que les empreses de comerç electrònic realitzen en un ciutat, i aquesta informació
és vital per a dissenyar una millor distribució logística urbana.
Arran de la pandèmia de la COVID-19, ha
començat a popularitzar-se l’urbanisme
tàctic. És una mesura només per al curt termini? Ajudarà a canviar el concepte actual
de les ciutats?
Així és. Aquestes mesures provisionals,
com ara pintura o mobiliari urbà, han
estat molt útils per poder adaptar-se a
les necessitats de mobilitat de manera
ràpida i a petita escala en aquesta situació excepcional; per exemple, poder
ampliar les voreres o canviar la prioritat
de carrers.
Crec que l’urbanisme tàctic és una manera molt útil de poder fer proves a les
ciutats amb un petit pressupost i amb
menors tràmits burocràtics, i poder donar
resposta de manera àgil i eficaç a diferents problemàtiques, amb la finalitat de
poder garantir que els canvis són positius
i els resultats són els esperats per dur a
terme posteriorment, en cas que sigui
necessari i oportú, una obra de major envergadura.
Val a dir que aquestes actuacions requereixen de la participació de tots els agents
que formen part i fan ús de l’espai públic
(comerços, ciutadans, distribuïdors, etc).
Una vegada s’implementen aquests canvis, s’han d’avaluar i mesurar els efectes positius i negatius per determinar si
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Expliqui’ns què és l’EIT Urban Mobility i
quines accions duu a terme.
Amb més del 70% de la població europea
vivint en àrees urbanes, tant per a les
ciutats com per als seus ciutadans, resulta
prioritari transformar l’ecosistema de mobilitat urbana. EIT Urban Mobility treballa
per a liderar aquest procés i accelerar la
transició cap a un sistema de transport
realment multimodal, integrat i centrat
en l’usuari. Com a principal comunitat
europea d’innovació en mobilitat urbana,
EIT Urban Mobility treballarà per evitar
la fragmentació facilitant la col·laboració
entre ciutats, empreses, educació, recerca i innovació per a resoldre els reptes
més urgents de les ciutats. Les ciutats es
convertiran en «laboratoris vius» on les
empreses i centres universitaris i de recerca de la comunitat demostraran com les
noves tecnologies poden funcionar per a
resoldre els problemes reals de les ciutats
en transportar les persones, béns i residus
de manera intel·ligent.

Entrevista

«Avui dia, gran

part dels accidents
a les ciutats són

provocats per errors o
distraccions per part
dels conductors. »

«Si agafem la

ciutat de Barcelona

com a exemple, l’espai
Un dels reptes que impulsa Daniel Serra és que les organitzacions públiques i privades comparteixin la
informació en benefici del ciutadà
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aquestes mesures seran de caràcter temporal o permanent.
Algunes dades que difonen des de l’EIT Urban Mobility són preocupants. Per exemple, un 23% de les emissions son produïdes
pel transport. Com ho fem per tal que el
transport sigui més sostenible?
Quan parlem de transport en general, ens
podem referir tant al transport per carretera, marítim, aeri, etc, tant sigui per a
passatgers com per a béns.
Ara bé, si ens centrem en el transport dins
les ciutats, podem aconseguir que aquesta mobilitat urbana sigui més sostenible
de diferents maneres, idealment trobant
una combinació de totes elles: promoure
l’ús del transport públic i apostar per mitjans de transport com ara la bicicleta, el
cotxe elèctric i el transport compartit.
També hem de tenir clar que l’eficiència
d’aquesta mobilitat no només depèn dels
mateixos mitjans de transport, sinó també dels patrons de mobilitat dels usuaris,
els quals poden evitar certs desplaçaments innecessaris, i fins i tot, poden modificar els seus hàbits de desplaçaments.
Una altra dada preocupant és que, segons
diuen, un 50% de l’espai disponible està
destinat a vies de circulació.... Com alliberem l’espai ocupat pels vehicles privats i el
recuperem per als vianants?
Per afavorir una mobilitat urbana més
sostenible, s’ha de transformar i redistribuir també l’entorn perquè permeti que
els desplaçaments es puguin fer de manera diferent, facilitant la convivència de
diferents modes de transport tot priorit-

zant aquells més sostenibles: més espais
verds i per a l’ús dels vianants, punts de
recàrrega pels cotxes elèctric, ampliar els
aparcaments per a bicicletes, etc. De fet,
si agafem la ciutat de Barcelona com a
exemple, l’espai destinat per als vehicles
ocupa el 80% del total.
Per què un 67% dels accidents tenen lloc
a les ciutats? Què hem de fer per reduir la
xifra d’accidentalitat?
Actualment, a les ciutats disposem d’una
gran varietat de modes de transport en
comparació a fa uns anys, com ara els
patinets elèctrics o els serveis compartits
de mobilitat. Per això, cal una reordenació de l’espai públic on prioritzem la
seguretat.
Avui dia, gran part dels accidents a les
ciutats són provocats per errors o distraccions per part dels conductors. Així doncs,
crec que el primer pas seria una major
conscienciació per part dels ciutadans en
aquest aspecte.
Tanmateix, la ràpida evolució de la tecnologia pot jugar un paper molt important en reduir aquesta taxa d’accidents.
Per exemple, gràcies a la intel·ligència
artificial, es poden detectar els punts de
més risc i prendre mesures ad-hoc a les
ciutats, i els vehicles han anat incorporant
sistemes de seguretat intel·ligents que
permeten millorar la conducció.
Estic segur que les noves tecnologies,
l’obtenció i gestió de dades, els vehicles
connectats, entre d’altres innovacions,
ens permetran fer un ús més eficient i
segur dels mitjans de transport, però fins
que no arribem a una major optimització

destinat per als vehicles
ocupa el 80% del total.»
d’aquestes tecnologies, una bona distribució de l’entorn i la diferenciació dels
diversos carrils pot marcar una diferència
a fi de protegir els col·lectius més vulnerables en la circulació.
Creu que la implantació de noves mesures
a la feina - com el teletreball o les reunions
virtuals-, evitarà que ja no invertim mitja
vida en desplaçaments?
Cert és que el teletreball ha reduït considerablement el nombre de desplaçaments, i per tant, el temps i cost que
aquests comporten. Però està a l’odre del
dia el debat dels beneficis i perjudicis del
teletreball tant en l’àmbit personal com
professional, és a dir, les conseqüències
positives i negatives en la conciliació familiar i en la vida personal, així com l’eficàcia i el canvi de dinàmiques relacionals
amb els companys de feina i com això pot
afectar al mateix rendiment professional i
resultats de l’empresa.
Per suposat, un dels beneficis del teletreball és la reducció de desplaçaments,
però crec que encara està per veure com
s’anirà balancejant el treball des de casa
i l’oficina, per trobar un model híbrid que
reuneixi la gran part de beneficis d’ambdues modalitats.
M’agradaria emfatitzar que quan parlem
de mobilitat urbana no només ens referim al transport en si, sinó com aquesta
afecta el modus vivendi dels mateixos
ciutadans. Per tant, per a què un nou
model de teletreball efectiu s’implementi,
es necessitaran d’uns grans acords públic-privats posant en el centre d’aquests
el ciutadà/treballador.

SEGUIM IMPULSANT
LES CIUTATS.
ENS MOUEN LES
PERSONES.

PUBLI 3

www.direxis.es

Direxis suma l’experiència de diferents empreses especialitzades en
mobilitat i en transport de viatgers.
Però també suma la conﬁança dels milions de viatgers que cada
any compten amb nosaltres i de totes les persones no han deixat de
treballar en cap moment per poder oferir el millor servei.
Gràcies a tots i totes per acompanyar-nos en aquest viatge.

TRANSPORT
REGULAR

TRANSPORT
DISCRECIONAL

TRANSPORT
ESCOLAR

TRANSPORT
SANITARI

Pàgines empresarials
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ASIMOB
Intel·ligència Artificial i IOT per
monitoritzar la carretera

L

es adaptacions que hem aplicat a la nostra manera de treballar, com a conseqüència de la
pandèmia de la COVID-19, ens han mostrat que
el valor de la digitalització va molt més enllà de
la connectivitat entre treballadors.
En el cas de les administracions públiques que gestionen les infraestructures de transport, aquesta digitalització ja s’havia iniciat gràcies a l’ús de centres de
control que monitoritzen els elements actius de la infraestructura: càmeres de vídeo, semàfors, panells de
missatgeria variable ... Però aquest nivell de digitalització deixa fora de control altres elements passius com
els senyals, les marques vials i l’estat de l’asfalt.
ASIMOB està desenvolupant, des de 2016, solucions per
a una completa monitorització de les carreteres.
En paraules del seu president, Ibon Arechalde, «les noves tecnologies ens permeten abordar una digitalització total, que complementa la forma tradicional d’inspecció visual - presencial i subjecte a errors humans -,
amb una supervisió més eficaç mitjançant Visió Artificial i sensors. A ASIMOB hem desenvolupat un sistema
molt simple, basat en col·locar tres petits dispositius a
vehicles que circulen pels carrers o carreteres per tal
de supervisar-les, i un potent programari de tractament de la informació al núvol. Un sistema senzill i
d’impacte positiu en el medi ambient. L’usuari tria on

ubicar els dispositius i només s’ha d’assegurar que es
mantinguin encesos i decidir què vol supervisar».
Com bé saben les persones que treballen en aquest àmbit, les infraestructures de transport són un element
viu. L’asfalt es deteriora; els senyals permanents cauen,
són objecte d’actes vandàlics o queden tapades per arbres; hi ha senyals temporals que es posen i treuen per
obres o per ocupar l’espai públic per mudances, obres
o altres esdeveniments; les marques vials es desgasten.
Fins avui, aquestes incidències eren controlades visualment per treballadors, o de manera reactiva quan es
rebien avisos de la ciutadania.
«Segons estudis de la UE, un mal manteniment agreuja
les conseqüències del 30% dels accidents a la carretera.
Això implica haver de respondre a incidents greus i indemnitzacions. A més, l’arribada dels sistemes d’ajuda
a la conducció (ADAS) i els vehicles autònoms, es basen
en la premissa que la carretera tindrà un bon manteniment i cada senyal estarà al seu lloc»
ASIMOB ja ha utilitzat aquests sistemes en ciutats com
Bilbao o Durango, així com en carreteres interurbanes,
autovies i autopistes de tot l’Estat. Al 2019 va rebre el
premi de l’MIT Enterprise Forum de Bilbao a la millor
startup, i al juliol de 2020 ha rebut el premi ITS Espanya per la seva solució tecnològica per a la monitorització automàtica de senyals de trànsit.

Pàgines empresarials

ACTUALMENT EN SERVEI

Informació precisa de senyalització

Detecció d’irregularitats en el ferm

Elaboració automàtica d’inventaris digitalitzats de senyals verticals de trànsit, que permet la visualització
dels senyals al mapa, obtenció de llistats per tipus de
senyal, geolocalització i visualització del vídeo de la darrera revisió. Les posteriors inspeccions automatitzades
de senyals verticals de trànsit permeten comprovar les
desviacions respecte de l’inventari i mantenir controlats
els senyals temporals, ja siguin degut a obres a la calçada o per ocupació de l’espai públic (mudances, obres en
habitatges, talls temporals ...). El sistema de comunicació permet generar avisos diaris i alarmes davant certs
esdeveniments especialment greus. La informació es
pot visualitzar des d’un ordinador, tablet o smartphone.

El sistema de detecció de sots d’ASIMOB permet el
monitoratge de les sacsejades que es produeixen en
els vehicles, i que afecten el confort en la conducció.
En el cas dels ressalts (habituals en els passos de
vianants), el sistema permet comprovar l’impacte
real en el vehicle, a la velocitat de pas estipulada en
aquest punt.
En el cas d’irregularitats no intencionades a l’asfalt,
el sistema permet comprovar el seu estat, la seva
causa i la seva evolució, avisant a l’Administració pública o l’empresa encarregada del manteniment, en
el moment que comença a ser un problema per als
usuaris de la via.
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PROPERAMENT EN SERVEI

Detecció d’aigua, neu i gel

Percepció de marques vials

Detecció automàtica de punts de risc per presència de
neu, gel i capes d’aigua que poden suposar un risc per
a la conducció. Visualització de zones de risc al mapa
geolocalitzats. El sistema d’informació permet generar
avisos diaris i alarmes davant certs esdeveniments especialment greus. La informació pot visualitzar des d’un
ordinador, tablet o smartphone.

Comprovació automàtica de l’estat de les marques vials,
en diferents condicions de conducció - dia, nit, pluja -,
per assegurar la seva correcta visualització, tant per a
conductors humans com per a sistemes d’ajuda a la conducció (ADAS)

www.asimob.es
info@asimob.es
+34 656 750 938

Territori i Sostenibilitat

Nou model de Rodalies de Lleida
basat en una oferta conjunta i
coordinada de tren i autobús
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat el projecte d’un
nou model de Rodalies basat en una oferta conjunta i coordinada de tren i autobús,
i que té com a objectiu millorar la mobilitat interna i les connexions amb el Bages
i l’àrea de Barcelona. Una de les novetats més destacades és que el Govern
encarregarà a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) la prestació del servei a la línia
Lleida-Cervera-Manresa, amb una gestió integrada amb la línia Lleida - La Pobla.

E
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l corredor Lleida-Cervera-Manresa és el que concentra més
població i creixements a l’àmbit
de Lleida, però tanmateix disposa d’una oferta inferior en comparació amb la línia Lleida-la Pobla. Per a
potenciar aquest corredor, el Govern
vol estendre el model que FGC ja està
aplicant a la línia Lleida-la Pobla i que
compta amb un alt índex de satisfacció
per part del client (85%).
La gestió per part d’FGC d’aquest corredor permetrà doblar l’actual oferta
ferroviària passant de les 6 actuals per
sentit en dia laborable a les 12 previstes. Així mateix, entre Cervera i Manresa, s’incrementaran les expedicions
de les 3 actuals fins a les 5 previstes.
Paral·lelament, es millorarà la cadència dels trajectes, per tal que estiguin
millor distribuïdes al llarg del dia. Les
actuacions per a prestar el servei culminaran el 2024.
La gestió dels dos corredors comportarà, també, amb la implantació d’una
nova central operativa d’FGC, amb tallers i cotxeres, a l’àrea de Lleida. Així,
es desenvoluparà un espai industrial
nou, que significarà la creació de llocs
de treball qualificats i beneficiarà empreses auxiliars i futurs desenvolupaments industrials. D’altra banda, també
s’adquiriran quatre noves unitats mòbils al corredor Lleida- Cervera-Manresa, que s’afegiran a les tres de què
disposa la línia Lleida-la Pobla, i es crearan 34 nous llocs de treball. Tot això,

comportarà una inversió de 60 MEUR.
La nova gestió, integrada amb la de la
línia Lleida-la Pobla, comportarà amb
la transformació de l’actual sistema.

D’aquesta manera, l’R12 actual es reconvertirà en l’RL3 Lleida-Cervera i
l’RL4 Lleida-Manresa, i s’integrarà en
l’R4 al tram Manresa- Barcelona, amb
opció de transbordament a Manresa.

Millores a l’R13 i l’R14
En el marc d’una proposta global de
millora dels serveis regionals al sud de
Catalunya, es proposa per a les línies R13
i R14, en l’àmbit concret de Lleida, l’oferta combinada de serveis de l’R13 i la R14
Lleida – Vinaixa, que passaria de 5 a 6
serveis al dia per sentit, amb un reforç de
l’oferta al matí.
D’altra banda, a l’R14 es crea un nou servei per sentit entre Lleida i Tarragona i es
milloren les opcions de connexió dels serveis parcials amb Barcelona. Així mateix,
en les dues línies es modulen millor els
horaris al llarg del dia.

Reforç de les comunicacions
en autobús
El conseller també ha presentat les mesures referents al reforç de les connexions
amb autobús i de les infraestructures.
En aquest sentit, cal remarcar la implantació de dues noves línies de bus exprés
(Les Borges Blanques- Lleida i Almacelles
Lleida), l’augment de freqüència del Lleida-Cervera i l’aplicació de diverses millores a altres rutes.
D’altra banda, el Departament de Territori

i Sostenibilitat ha posat en funcionament
sis noves estacions de bus i instal·larà dotze marquesines noves a la demarcació.
Les noves estacions s’ubiquen a: Lleida,
Almacelles, Mollerussa, Bellpuig, Tàrrega
i Juneda. Els emplaçaments previstos per
a les marquesines són: Castelldans, Tàrrega, Ponts, Sunyer, els Torms, Vilanova
de l’Aguda, Àger, Torrebesses, Ciutadilla, Sant Guim de Freixenet, Alpicat, i
Alfarràs.

Augmentar i millorar l’oferta
amb més expedicions i més
repartides.

•

Afavorir una major fiabilitat,
puntualitat i qualitat del servei.

•

Incrementar les opcions de
connectivitat amb el Bages des
de l’àmbit de Lleida i facilitar
la connectivitat amb el nucli
de Rodalies de Barcelona
mitjançant un intercanvi d’entre
5-10 minuts.

•

Millorar la coordinació i
connectivitat a Lleida, tant amb
els serveis d’alta velocitat com
amb la línia Lleida-Balaguer-la
Pobla.

•

Millorar la velocitat comercial i
l’eficiència, introduint parades
discrecionals en estacions que
tinguin una demanda més
baixa.

•

Coordinar-se i complementarse amb el transport públic per
carretera d’una manera més
eficient.

Facilitar la intermodalitat
S’impulsarà un estudi d’intermodalitat,
per analitzar i millorar l’accessibilitat a les
diverses estacions de transport públic en
l’àmbit de Lleida, des de diversos punts
de vista:
•

•
•
•

Accessibilitat a peu i en bicicleta i la
creació d’aparcaments segurs per a
bicicletes.
Línies de transport públic existents
que hi puguin aportar viatgers.
Serveis de transport a la demanda
i taxi.
Accessibilitat en vehicle privat, tot
analitzant la implantació de park
and ride.

Territori i Sostenibilitat

•
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OBJECTIUS
D’AQUEST
NOU MODEL

AL TRANSPORT PÚBLIC

NOSALTRES

prenem les mesures de
prevenció necessàries.

TU

actues amb
corresponsabilitat.

#UnViatgeSegur
Xarxa de Transport Públic
de l’àrea de Barcelona

Opinió

COVID-19, l’oportunitat
per reequilibrar el
transport col·lectiu
i confinar el cotxe
Francesc Ventura
i Teixidor

Pere Macias
i Arau

ARQUITECTE
URBANISTA.

DR. ENGINYER
DE CAMINS.

E

n els darrers mesos, com a conseqüència de la pandèmia COVID-19,
s’ha fet popular una expressió:
«confinament o confinament».

Malauradament, en absència d’alternatives estrictament sanitàries per prevenir
o pal·liar els efectes de la propagació
del virus, les administracions públiques,
en major o menor grau, han hagut de
recórrer a la implementació de mesures restrictives de tota mena d’activitats
socialitzadores, i fins i tot , en alguns
períodes, en els sectors productius considerats «no essencials».
Aquestes limitacions sobre l’activitat
productiva i les relacions interpersonals,

que han suposat per a moltes famílies
mesos de «confinament» a casa seva,
no sempre adaptada a les necessitats
d’una situació mai abans experimentada per les generacions actuals, han
provocat una forta reducció del PIB 18,5% el passat mes de juny a Espanya -,
l’entrada en recessió de l’economia i el
col·lapse de sectors com ara el turisme i
les activitats vinculades al comerç, l’oci
i la cultura.
Els efectes de l’aplicació de l’estat d’alarma varen tenir un fort impacte en la
mobilitat i el transport, tant pel que fa
als viatgers - amb reduccions de més del
90% en els desplaçaments quotidians i
gairebé del 100% en els de llarg recorre-

gut - com pel que fa a les mercaderies i a
la distribució urbana. Cal reconèixer que
les cadenes d’aprovisionaments varen
funcionar raonablement bé, tot evitant
episodis de desabastiment de productes
bàsics, mes enllà situacions anecdòtiques i de la falta de subministraments
de productes sanitaris, derivada de l’elevada demanda inicial. En qualsevol cas,
l’any 2020 restarà per la posteritat com
un episodi paradigmàtic de gran crisis
estructural en el sistema de mobilitat.
En el transport públic de viatgers, les
autoritats van aconsellar l’ús de modes
de desplaçament alternatius al transport
col·lectiu per «afavorir» l’allunyament
social, la qual cosa va provocar l’ensor-
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Canvi de secció del vial, mantenint el carril bus.
Via Laietana, Barcelona, agost de 2020

Opinió
Ampliació de les voreres i l’àrea de serveis. Carrer Mallorca, Barcelona, agost 2020

—

S’està produint

En els barris

dal en els desplaçaments
urbans, acompanyada
d’una reducció de les zones de circulació dedicades al vehicle privat
—

els ajuntaments
han hagut d’inventar
noves zones on els ciutadans puguin fer vida
social
—
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una transferència morament de la demanda i el sorgiment
d’un clima de por a pujar-hi. Per altra
banda s’hi va ordenar la implementació
de mesures preventives, basades principalment en la higiene i la desinfecció i
en la reducció del nivell d’ocupació dels
vehicles - passant de 4 persones/m2 a 1
o 2 persones/m2, és a dir, reduccions de
capacitat del 50% i el 75 -. S’exigia a les
empreses operadores, en virtut de les
obligacions derivades de la seva consideració com a «servei públic essencial», el
manteniment d’uns nivells d’oferta que
garantissin les distàncies entre els usuaris. És evident que la conjunció d’aquestes mesures restrictives amb la caiguda
de la demanda va augmentar molt el
dèficit operatiu del sistema.
Això, en un sector molt regulat i estructuralment deficitari, que manté el seu
equilibri financer gràcies a les aportacions públiques, fa que calgui incrementar
l’aportació dels pressupostos públics, de
viabilitat molt difícil donada la previsible
precarietat de les hisendes públiques,
amb el conseqüent risc d’augmentar
l’endeutament de les empreses o dels
consorcis de transport. I, amb l’amenaça
de la progressiva degradació d’un servei
imprescindible per als nostres sistemes
urbans, fet especialment greu en la pers-

—

pectiva de la implementació d’estratègies de mobilitat sostenible per plantar
cara a l’emergència climàtica.
La realitat és que assistim a un tensionament financer del sistema de transport públic, ben difícil d’aturar amb uns
nivells d’ocupació de l’oferta que continuen en l’entorn del 60%. La situació
reclama una gran operació d’ajustament
a mitjà termini, sense perdre de vista la
conveniència d’un nou model de finançament, ara, menys inajornable que mai.
No tots els efectes d’aquest període de
confinament i restricció de la mobilitat
son, però, tant negatius.
La reducció dràstica dels desplaçaments,
motivada, per les mesures de les autoritats, ha comptat amb l’assumpció social
dels nous hàbits de comportament com
ara l’augment del teletreball, la generalització de l’ús dels mitjans telemàtics
per mantenir relacions socials i de nego-

més densificats

cis, la forma d’assistir a activitats educatives i culturals, un comerç presencial
i electrònic de caràcter més local... En
definitiva, menys desplaçaments i més
ben organitzats, han provocat l’absència
de cotxes circulant per les vies públiques
i una forta disminució d’emissions i partícules contaminants (reducció superior
al 70% durant les setmanes de reclusió). Una demostració empírica del fet
que com menor és l’ús del vehicle privat
menys contaminació atmosfèrica hi ha.
Val a dir que el fet més rellevant, en el
sentit de l’acceleració d’un canvi estructural en la planificació de les nostres
ciutats i en la prevalença de modes en
l’ús de l’espai viari, s’ha produït com a
conseqüència del desconfinament «controlat» dels ciutadans.
Ens hem adonat, de la importància de
comptar amb voreres amples, reservades per a l’ús i gaudi dels vianants. I
hem pogut apreciar les virtuts de la nova

Opinió
Terrassa a la via pública. Carrer Madrazo, Barcelona, juliol de 2020

—

l’ús del transport

públic, amb l’objectiu de
confinar l’ús del cotxe
també en els desplaçaments metropolitans
—
«micro-mobilitat personal», bicicletes,
patinets i altres enginys, que ens permeten desplaçar-nos còmodament en
distàncies altrament dissuasives per a
qui camina. Aquests modes «amables»
estan reduint usuaris al transport col·
lectiu i també un xic als vianants, però
també al vehicle de titularitat privada.
Un fet significatiu és el nombre d’usuaris
del «Bicing» - sistema públic de bicicletes - a la ciutat de Barcelona, que ja ha
superat els valors d’abans de l’aparició
de la pandèmia.
S’està produint una transferència modal
en els desplaçaments urbans, acompanyada d’una reducció de les zones de circulació dedicades al vehicle privat - tant
quant al trànsit com a l’aparcament.
L’automòbil, després de dècades d’ocupació gairebé exclusiva de les calçades
en la via pública -només limitada en
períodes relativament recents pels carrils
bus, o pels carrils bici i les zones de via-

nants -, està veient com el seu «domini»
es redueix, en proporcions mai experimentades de manera tan generalitzada.
Un factor tàctic ha contribuït a aquest
procés de reducció de l’espai viari
destinat a l’automòbil: les mesures
d’allunyament social en bars, restaurants i altres centres d’activitats d’oci
requereixen la limitació de la capacitat
dins dels establiments de manera que,
sovint, només s’ha permès el consum
«in situ» a les terrasses. En conseqüència, s’ha optat per crear o incrementar
l’espai destinat a aquestes activitats
situat en l’espai públic, eliminant així
nombroses places d’aparcament als
carrers.
Per altra banda, en els barris més densificats, que no disposen de prou espais
de relació social - placetes, passeigs,
jardins urbans... - els ajuntaments han
hagut «d’inventar» noves zones on els
ciutadans puguin conversar, llegir el diari, fer vida social, o simplement sortir
de la casa on han estat tancats durant
setmanes. L’espai destinat a aquestes
funcions, imprescindible per preservar
el caràcter convivencial de la ciutat,
també ha estat «recuperat» del que
abans es destinava al vehicle privat.
Es pot constatar que el procés d’adap-

tació del teixit urbà als nous requeriments de socialització, derivats de les
mesures per afrontar la COVID-19, han
provocat una reducció, en alguns casos
de caràcter radical, de l’espai de la ciutat destinat al cotxe.
Els processos de recuperació de l’ús
de l’espai públic i de resocialització
comunitària post-confinament n’han
provocat un altre: «el confinament del
cotxe». El fins avui, amo i senyor de la
vialitat està veient com es «re-configuren» els seus espais de prevalença.
Les properes conseqüències d’aquest
procés evolutiu podrien – haurien?- de
ser: revalorar l’espai d’estacionament
en edificis i al subsol de la via pública, la migració dels usuaris de vehicles
privats cap a altres modes de desplaçament més sostenibles, l’apropiació
cívica de l’espai públic, la consecució
d’entorns urbans més «vivencials»...
Mentre es consolida aquesta reconsideració de la «secció del carrer», que
comporta el confinament progressiu del
cotxe a les ciutats, convé dedicar molta
atenció i esforç a la recuperació de l’ús
del transport públic, amb l’objectiu de
confinar també, en la mesura del possible, l’ús del cotxe en els desplaçaments
de caràcter metropolità.
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convé recuperar

ATM - BCN

El nou Pla Director de Mobilitat
aposta per un món més
digitalitzat i sostenible

parades d’autobús i estacions ferroviàries. A més, reserva un paper important a
la perspectiva de gènere i d’edat a l’hora
de planificar la mobilitat.
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E

l Pla Director de Mobilitat 20202025 impulsat per l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) de
Barcelona, ha estat aprovat definitivament pel Govern. Es tracta d’un
Pla del Sistema Integrat de Mobilitat
Metropolitana de Barcelona (SIMMB),
que abasta les 12 comarques sobre les
que opera l’ATM de Barcelona i on resideix el 75% de la població de Catalunya.
El document s’ha treballat durant mesos
de forma conjunta amb administracions,
agents de mobilitat i ciutadania.
El PDM és la nova base de referència per
al sector de la mobilitat i la seva evolució
cap a un món més digitalitzat i sostenible.
El Pla està basat en 10 eixos que tracten
de forma integral diferents aspectes rellevants de la mobilitat, i que persegueixen un objectiu amb cinc vessants: una
mobilitat saludable i sostenible; eficient
i productiva; segura i fiable; inclusiva i
equitativa; i intel·ligent i digital.
El pla proposa un total de 86 mesures
que tenen un cost estimat d’uns 100
milions d’euros. A més, els ens locals de
l’àmbit SIMMB hauran d’adaptar els seus
plans de mobilitat urbana a les directrius
d’aquest PDM.
El medi ambient i un transport més ecològic són algunes de les qüestions cabdals

d’aquest PDM. Per això insisteix molt a reduir el consum energètic i l’impacte dels
desplaçaments, així com les emissions de
vehicles, entre un 6 i un 16%. I en aquest
sentit, el PDM aposta perquè el 2025 el
13% de turismes, el 7,5% de furgonetes i
el 25% dels busos funcionin amb vehicles
d’emissió zero o de molt baixes emissions. L’objectiu és que al 2025 la mobilitat
a l’àmbit de l’ATM de Barcelona emeti un
6,6% menys de CO2, un 24,8% menys de
NO2 i un 19,1% menys de partícules PM10.
En aquest sentit, el PDM 2020-2025 ha
de representar un punt d’inflexió en el
creixement del transport públic en detriment del vehicle privat.
Entre les mesures que el director general
de l’ATM de Barcelona, Pere Torres, ha
destacat hi ha un «Pla de vianants per
a la xarxa interurbana, que contempla
que s’han de dotar de més seguretat i
accessibilitat alguns circuits que moltes
persones fan amb mobilitat activa, per
exemple, per desplaçar-se, entre d’altres,
a polígons industrials. Apostant amb major grau per nous serveis de Transport a
la Demanda o reformulant els existents
que no tenen prou demanda.»
D’altra banda, el PDM, també vol consolidar l’accessibilitat del transport públic, i
proposa mesures per arribar a una xarxa
on siguin accessibles la gran majoria de

El transport de mercaderies i la logística té un espai representatiu en el Pla. El
director general de l’ATM de Barcelona
destaca la necessitat «d’abordar la Distribució Urbana de Mercaderies afavorint
la coordinació i el consens sobretot entre
municipis veïns», tenint en compte que,
actualment, el 30% dels lliuraments a domicili són viatges frustrats.
El PDM també contempla, entre les seves
mesures, l’increment de la coordinació
entre les diferents administracions implicades, operadors i empreses, tant per
la gestió i planificació habitual com pels
protocols d’actuació en temps de crisi,
com és el cas de l’emergència excepcional
viscuda amb la pandèmia.

10 eixos estratègics
i 86 mesures
El PDM desenvolupa aquests objectius per
mitjà de 10 eixos estratègics i 86 mesures, que han de servir com a marc de referència per desenvolupar les polítiques
de mobilitat futures.

Digitalització i nou
sistema tarifari
La digitalització del sistema de bitlletatge, i posteriorment, el nou sistema
tarifari, serà molt rellevant en la nova
planificació, també des de la perspectiva
de la captació d’informació dels usua-

EA00

Governança, planificació i
digitalització de la mobilitat

Aspectes reguladors (planificació, gestió
de dades i digitalització de la mobilitat)

EA01

Eines per a una
mobilitat saludable

Reduir emissions de GEH i contaminants

Xarxes de mobilitat
accessibles i segures

Intercanviadors entre modes
de transport, i presència de
modes elèctrics i sostenibles

EA02

• 43 municipis amb àrees pacificades i de baixes emissions.
• -50% de les víctimes mortals
en accident de trànsit.
• 70 nous km de xarxa ciclable.
• Passar de 107 a 165 aparcaments d’enllaç (P&R).
• Passar de 18 a 54 km de carril bus interurbà.
• Assolir prop de 1.200 M de
passatgers/es al transport
públic (un 20% més).

EA03

Servei de transport públic
inclusiu i de qualitat

Incrementar l’ús del transport públic
i reduir efectes del canvi climàtic

EA04

Altres formes de mobilitat
responsables i eficients

Taxis, VTC, VMP, serveis discrecionals...

EA05

Nova gestió de la
DUM i la logística

Ús de modes sostenibles, eficiència en
els sistemes existents i noves tecnologies

• Fins a 120.000 desplaçaments en vehicle de mobilitat personal (VMP) (un 140%
més).

EA06

Accés sostenible a les zones
d’activitat econòmica
i pols de mobilitat

Transvasament modal a modes sostenibles

• Que el parc mòbil ECO o elèctric creixi fins al 13%.

EA07

Transició energètica i
economia circular

Introducció de tecnologia a
vehicles i infraestructures

• Passar de 5 a 500 autobusos
elèctrics.

EA08

Eines per la millora contínua de la
mobilitat

Corresponsabilitat de la població,
el coneixement, l’educació i la
comunicació

• Arribar a les 300 estacions
de recàrrega ràpida.

EA09

Innovació de la mobilitat

Noves energies, nous models de
mobilitat i nous vehicles

Dades

Big Data i Intel·ligència Artificial
en Mobilitat i Logística
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L’ATM veu un futur immediat amb un crei-

Les xifres
del PDM
2020-2025

ATM - BCN

xement continuat del transport públic, el
que suposarà, segons les estimacions i un
cop recobrada la nova normalitat després
de la crisi de la covid-19, un augment del
20% de les validacions, que arribaran
a més de 1.200 milions el 2025. És per
això que la millora de les infraestructures
i el servei en general, i l’ambientalització
i electrificació del parc mòbil, tant públic
com privat, són els dos àmbits en què
més caldrà invertir per assegurar un creixement sòlid i sostenible.

ris i usuàries. Així doncs, marcarà un
abans i un després en l’evolució tecnològica del transport públic a Catalunya. En
aquest sentit, el pla planteja la necessitat
d’afrontar noves alternatives de transport
personal, com els patinets elèctrics, la
mobilitat compartida o l’ús extensiu de
les motos. Per això aposta per la convivència de tot plegat dins d’un nou marc
normatiu i legal.

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

FGC

L’ANY QUE VE ELS TRENS D’FGC
ES MOURAN AMB EL SOL
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F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) té un ambiciós pla
a llarg termini per la lluita contra
el canvi climàtic i la contaminació
atmosfèrica. La companyia treballa en
dos grans eixos: duplicar la capacitat de
transport de 120 milions anuals a 250,
així com garantir l’ús d’energies renovables per alimentar la xarxa. En aquest
sentit, l’any vinent els trens de FGC funcionaran en un 100% amb energia elèctrica
d’origen solar.

Compromís amb la sostenibilitat
El compromís d’FGC amb la sostenibilitat
es recull en un complet apartat del web
corporatiu o amb projectes com l’ecocalculadora incorporada a la cerca de
desplaçaments , i es constata també amb
la pròpia activitat de la companyia, que
compta des de fa dos anys amb l’Agenda
d’Acció Climàtica 2030. Una de les principals accions de l’agenda és la reducció
de la petjada de carboni per contribuir a
una societat més neta. En aquest sentit,

FGC ja ha aconseguit disminuir un 72% les
emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, gràcies a la compra d’energia elèctrica d’origen renovable.
En un pas més per refermar el seu compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, aquest 2020 un 25% de l’energia
consumida procedeix de plantes solars.
L’avanç es completarà l’any vinent ja que
l’empresa té contractada tota l’electricitat
perquè el 100% de l’energia que mogui
els trens d’FGC sigui d’origen solar.
L’Agenda d’Acció Climàtica 2030 està
alineada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i
amb el Compromís d’Acció Climàtica del
Govern, que preveu assolir la neutralitat de
carboni abans de 2050, una fita que Ferrocarrils es planteja aconseguir al 2030.
Precisament, FGC va ser una de les més
de 150 empreses de tot el món que el 19
de maig es va adherir a la declaració del
Pacte Mundial de les Nacions Unides per
reclamar als governs una acció climàtica
ambiciosa per arribar a una economia
de carboni zero, inclusiva i resilient. La
declaració insta els responsables polítics
a impulsar una recuperació post pandèmia basada en una economia sense carboni i avançar cap a l’emissió zero molt
abans de 2050.

FGC
FGC desenvolupa altres línies complementàries centrades en la transició cap a un
consum intensiu d’energies renovables
i la gestió de recursos basada en criteris
d’economia circular.
En aquest sentit, l’empresa té prevista la
substitució de maquinària de treball per
d’altres de zero emissions; el canvi de les
actuals calderes de gas per d’altres de
fonts renovables; la substitució de la flota
per vehicles de baixes emissions (actualment el 21% de la flota de vehicles a les
línies metropolitanes és elèctrica o híbrida i s’assolirà el 100% l’any vinent), i la
reducció de l’ús del gasoil en les locomotores de mercaderies amb l’entrada en
servei de locomotores mixtes.
A més, FGC està realitzant la substitució
progressiva de l’actual enllumenat per
llums de baixes emissions. Actualment, ja
el 48% de les estacions disposen de llums
LED i s’arribarà al 100% l’any 2021.

Reducció d’aigua i energia a
les estacions de muntanya
A les estacions de muntanya, FGC aposta
per desenvolupar una activitat que contribueixi a la sostenibilitat social, econòmi-

ca i ambiental d’aquests territoris convertint-los en exemple de gestió i actuació
davant el repte del canvi climàtic. Alguns
dels projectes per aconseguir-ho són la
reducció de les emissions generades amb
el canvi a flotes de vehicles i hardware
de zero emissions on la tecnologia estigui disponible; la reducció del consum
d’aigua i d’energia, especialment en la
producció de neu; l’eliminació dels residus
plàstics i els seus derivats; la transició
cap al residu zero; i la promoció d’una
mobilitat sostenible fins a les estacions,
amb plans de mobilitat sostenible i amb
aparcaments on s’afavoreixi als vehicles
elèctrics i híbrids.

Duplicar l’oferta de
transport públic
FGC té en marxa diverses actuacions
destinades a multiplicar per dos l’actual oferta de transport i passar de 120 a
250 milions de viatgers anuals. Es pretén
fomentar un veritable canvi modal i la
transferència d’usuaris del vehicle privat
cap al transport públic col·lectiu. La companyia explica que són projectes clau per
a una estratègia de descarbonització de
la mobilitat i descontaminació i descongestió de les ciutats i entorns urbans.
Actualment, FGC té una capacitat de

transport de 120 milions de viatges l’any
a les línies metropolitanes i Lleida-La Pobla. Les actuacions previstes permetran
incrementar aquesta capacitat fins als 175
milions de validacions anuals, amb actuacions com la incorporació dels nous trens
i la millora de freqüències a la línia Barcelona-Vallès, l’any 2021, i la reconfiguració
del servei Llobregat-Anoia, el 2023.
Més enllà de les línies metropolitanes
actuals -formades per 189 km i 81 estacions-, es preveu augmentar la capacitat de
transport en 75 milions de viatges l’any
més, amb projectes com la Raeroport, el
nou servei de tren llançadora entre el centre de Barcelona i l’aeroport del Prat. FGC
estima captar una demanda superior als
7,5 milions de viatgers des del moment de
la seva posada en servei amb un potencial per créixer més enllà dels 10 milions.
També destaca el perllongament entre
Plaça Espanya i Gràcia, que suposarà la
connexió entre les línies metropolitanes
del Vallès i del Baix Llobregat, amb increment de la capacitat de transport de 60
milions de viatges/any. Finalment, el futur tren tramvia del Camp de Tarragona
beneficiarà més de 2 milions de viatgers
anuals ja en la seva primera fase, amb
un potencial d’arribar posteriorment fins
a 5 milions.
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Vehicles de baixes emissions
i substitució de calderes

EMTA

L’àrea de Barcelona, la xarxa de
transport públic d’Europa amb
més oferta per habitant
Estudiats els resultats del Baròmetre 2020 (basat en dades 2018), realitzat per l’agrupació
europea d’autoritats metropolitanes del transport (EMTA), obtenim la comparativa entre sis
grans ciutats europees i les seves àrees metropolitanes per poder extreure’n conclusions sobre la seva mobilitat. Les ciutats analitzades són: Amsterdam, Barcelona, Copenhage, Londres, Madrid i París, i les seves respectives autoritats responsables de transport: VRA, ATM,
MOVIA, TfL, CRTM i IdFM.
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L’

Taula 2

ATM de Barcelona és de les àrees d’Europa amb una oferta de transport públic amb més quilòmetres per habitant,
tot i que els seus ciutadans són dels que menys l’utilitzen,
segons dades proporcionades per l’European Metropolitan Transport Authorities (EMTA).

Viatges (anuals)/habitant

Si comparem l’oferta de transport públic de les diferents àrees
de transport europees (taula 1), tenint en compte la relació vehicles-km per cada milió d’habitants - comparar l’extensió de la
xarxa de transport públic no seria un mètode gaire adient donades
les diferències en relació a la superfície de cada regió de transport-,
observem que Barcelona (ATM) i la seva àrea de transport, és la
que té més oferta, amb gairebé 80 vehicles-km/1M hab, seguida
de Londres amb 64. En canvi, ciutats com París o Amsterdam presenten uns valors inferiors als 50 vehicles-km/1M hab. En aquestes
regions, és d’esperar que fora de la ciutat principal l’oferta sigui
molt reduïda o bé hi hagi poques alternatives.
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D’altra banda, és rellevant observar (taula 3) que a Londres el mitjà
més utilitzat és el bus, seguit del metro, i a Madrid aquest dos mitjans ho són de manera equivalent. A París, el tren té la mateixa presència que el bus en els desplaçaments realitzats pels seus habitants.
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Tanmateix, quan analitzem el nombre de viatges anuals realitzats per habitant en cada àrea (taula 2), veiem que Londres,
París i Madrid són les ciutats europees on els ciutadans utilitzen
més el transport públic, mentre que Barcelona està a la cua de
la classificació, només per davant de Copenhague.
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Cal tenir en compte que, de les regions analitzades, Barcelona i París són les que presenten densitats de població més
elevades, fet que les obliga a tenir uns xarxes de transport
públic amb una gran capacitat d’absorció de viatgers on la
intermodalitat és molt important (taula 4). També presenten
àrees més extenses que impliquen disposar d’una major oferta de vehicles/Km.

EMTA

Taula 4

Barcelona i París, les més denses i extenses
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Menys vehicle privat a Barcelona i París
Pel que fa a la distribució modal en les ciutats (taula 5), podem
observar que Londres i Madrid tenen uns percentatges molt
similars en les 3 divisions modals: modes tous - a peu, bicicleta,
patinets o similars -, transport públic - en totes les seves variants-,
i vehicle privat. En canvi, en ciutats com París i Barcelona, la presència del vehicle privat és més baix.
Taula 5
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68%
CRTM Madrid

D’altra banda, si ens fixem en la distribució modal de les àrees de
transport (taula 6), podem observar que el mode predominant
és el vehicle privat en la majoria de ciutats -excepte, de nou, París, Barcelona i també Amsterdam- i que el transport públic perd
quota. Això és degut principalment a la necessitat d’intermodalitat per anar des de municipis o ciutats de la regió metropolitana
fins a la ciutat principal, al preu del transport públic o al fet que
moltes regions estan suficientment desenvolupades des del punt
de vista laboral i econòmic i, per tant, no és necessari anar diàriament fins la ciutat principal. D’aquí, l’alt percentatge de distribució modal en modes «tous».

36%

36%

MOVIA Copenhage
41%

100%

10%

49%

ATM Barcelona
44%

19%

37%

VRA Amsterdam
49%
10%

20%

30%

% modes «tous»

   ·      
     

·
   · · 
·        ·

15%
40%

50%

60%

% transport públic

35%
70%

80%

90%

100%

% transport privat

    
   


AMTU

Els serveis del Transport a Demanda
(TAD) es recuperen de l’estat
d’alarma i creixen un 64,65%
Evolució mensual dels serveis TAD (2020)
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La Bisbal del Penedès •
Santa Maria de Palautodera •
Febrer

Març

L

a petició de serveis de transport a demanda (TAD) gestionats per l'Associació de Municipis per la mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU), es recupera
positivament i de manera gradual, després
d’haver-se reduït irremeiablement entre
els mesos de març i maig, a causa de les
restriccions de mobilitat imposades per la
COVID-19. Des que es va decretar la fi de
l’estat d’alarma, el nombre de serveis TAD
que s’han realitzat en els municipis que gestiona l’AMTU ha crescut un 64,65%, i mica
en mica es van acostant als valors que hi
havia abans de la pandèmia.
L’AMTU gestiona actualment el servei de
transport a demanda de 9 municipis: Pineda de Mar, Santa Maria de Palautordera,
Sant Antoni de Vilamajor, Sant Pere de
Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa
Susanna, La Bisbal del Penedès, Sant Pere
de Ribes, i Alella.

Abril

Maig

Juny

Durant l’estat d’alarma – de març a juny de
2020-, els serveis de transport a demanda d’aquests nou municipis es va reduir en
conjunt un 67%, passant dels 2023 -que
s’havien realitzat durant el mes de febrer als 891 que es van realitzar durant el mes de
juny. A l’abril, coincidint amb el període de
més restriccions, és quan es produeix una reducció més dràstica, amb només 286 serveis
TAD realitzats. Una dada que també cal tenir
en compte és que, tot i que la majoria d’ajuntaments van optar per mantenir el TAD en
actiu durant l’estat d’alarma, el servei de
Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor va restar suspès entre els mesos d’abril a juny.
Una vegada superat l’estat d’alarma, els
ciutadans han tornat a confiar en els serveis de transport a demanda dels seus municipis, de manera que el nombre de peticions ha anat creixent progressivament. Així,
al mes de juliol ja es realitzen 1308 serveis,

Juliol

cosa que significa un increment del 46%
respecte del mes anterior. I malgrat que
a l’agost es produeix, com cada any, una
davallada, al mes de setembre ja arribem
a un total de 1467 serveis realitzats, cosa
que representa un increment del 64,65%
respecte del mes de juny -quan es va acabar
l’estat d’alarma-, i ens situa al 72,52% respecte del mes de febrer, és a dir, abans de
l’estat d’alarma.
El president de l’AMTU, Jordi Xena, valora
molt positivament aquestes dades, ja que
«la tendència que observem és que la
demanda de serveis continuarà creixent
i que se situarà molt a prop de les dades
que teníem abans de la pandèmia», afirma. Segons Xena això és degut a que «els
ciutadans perceben que el transport a demanda és la millor opció de transport per
als ciutadans que viuen allunyats del nucli
urbà del seu municipi».

D’altra banda, els municipis de Sant Pere
de Ribes, Pineda de Mar, La Bisbal del Penedès i Santa Maria de Palautordera han
aconseguit, malgrat el període de confina-

Alella també ha tingut una reducció força
important, ja que ha passat dels 349 serveis
(febrer) als 118 (setembre), el que suposa
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Comparativa 2019-2020

realitzaven abans de la pandèmia.

Si comparem les dades actuals (setembre de 2020) amb les de l’any passat,
també observem aquesta tendència a
la recuperació i a assolir el nombre de
serveis de transport a demanda que es

En aquest sentit, al mes de setembre de
2020 s’han realitzat 1467 serveis TAD,
cosa que els situa a un 88,21% en relació
al setembre de 2019, quan el nombre de

Municipis AMTU
Alella
Pineda de Mar
Santa Susanna
La Bisbal del Penedès
Sant Pere de Ribes
Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Maria de Palautordera
Total

AMTU

Per municipis, el que ha sofert un major
descens a causa de la pandèmia és Santa
Eulàlia de Ronçana, on al mes de febrer es
van realitzar 298 serveis, i durant el mes de
setembre se n’han comptabilitzat 49, cosa
que significa una reducció de més del 82%.

Municipis AMTU

ment, acabar el mes de setembre amb
més nombre de serveis realitzats que al
mes de febrer, cosa que demostra que
són municipis on el TAD està molt consolidat i encara creixen en nombre d’usuaris.
Sant Pere de Ribes ha passat de 290 al
febrer a 338 al setembre (∆ 16,5%); Pineda
de Mar, de 266 a 291 (∆ 9,40%); La Bisbal,
de 45 a 59 (∆ 31%); i Palautordera, de 28
a 51, cosa que significa que gairebé ha doblat el nombre de serveis.

una davallada del 66%. Santa Susanna i
Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor els descensos són menys significatius: un 23% en
el primer cas, passant dels 573 (febrer) als
441 (setembre); i un 31% en el segon cas,
passant de 174 (febrer) a 120 (setembre).

Setembre 2019

Setembre 2020

324
96
517
46
250
225
181
24
1663

118
291
441
59
338
120
49
51
1467

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

www.autocorb.com · 93 650 07 35

serveis en els 9 municipis que gestiona
l’AMTU va sumar un total de 1663.
D’entre els municipis, destaca especialment el de Pineda de Mar que ha
incrementat considerablement (200%)
el nombre de serveis del transport a demanda, passant dels 96 que es van fer al
setembre de 2019 als 291 que s’han fet
aquest passat mes de setembre.
Pel que fa a la resta de municipis, s’observen les mateixes tendències que hem
comentat anteriorment, essent La Bisbal
i Sant Pere de Ribes municipis que també
han crescut en nombre de serveis, i la resta han baixat.
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Afectació per municipis

Notícies

Els bitllets del bus exprés.cat es podran adquirir
i validar a través d’una app

E

l Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona
posaran en marxa una prova pilot perquè
els viatgers de les línies interurbanes exprés.cat puguin comprar els bitllets senzills
mitjançant l’aplicació mòbil de l’operador,
eliminant així l’ús d’efectiu i agilitzant la
pujada al vehicle i la tasca del conductor.
De moment, la prova pilot començarà a
les línies exprés.cat de l’àmbit de Barcelona operades per Sagalés Sagalés (e7, e9,
e10, e12, e13, e19, i e21) i Moventis (e1,
e2.1, e2.2, e3, e11.1, e11.2) però està previst que s’estengui a la resta de línies.
Les persones usuàries hauran de descarregar-se o actualitzar les aplicacions dels
operadors, que inclouran un apartat ano-

menat “Compra de bitllets senzills», que
permetrà l’adquisició i validació de bitllets
des del mòbil.
Aquest sistema permetrà a la persona
usuària autovalidar el bitllet senzill abans
d’accedir a l’autobús, fent un clic al botó
corresponent. Així, el bitllet passarà a
estar «en ús» i es mostrarà automàticament a la pantalla del mòbil. A l’autobús,
caldrà mostrar el bitllet al conductor, qui
el podrà validar fàcilment de forma visual.
El sistema permetrà agilitar molt l’entrada als vehicles, reduint les cues i aglomeracions a l’interior i, facilitant el manteniment de la distància de seguretat entre
persones. Aquest fet suposa també una
protecció per al conductor i una ajuda per
a la seva feina.
©Sagalés
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Una flota de bicicletes i patinets de Terrassa
fan d’observadors ambientals

L’

Ajuntament de Terrassa ha posat en
funcionament una flota mòbil d’observadors ambientals, formada per
50 bicicletes elèctriques i 200 patinets
d’ús compartit, que avaluarà l’impacte
de la pol·lució a Terrassa. Aquest projecte
pioner està impulsat per l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria en Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en
col·laboració amb l’Ajuntament, i té una
durada d’un any.
El nou servei de micromobilitat sostenible permet a l’Ajuntament de Terrassa
obtenir dades dels agents contaminants,
a temps real i a diferents punts de la ciutat, gràcies a que els patinets i bicicletes
estan dotats, parcialment, de sensors
d’agents contaminants atmosfèrics, que
funcionen gràcies a una plataforma tecnològica centralitzada.
En el moment que els usuaris inicien el trajecte, els 20 sensors de la flota comencen
a mesurar i a transmetre a temps real les
dades sobre la pol·lució i l’estat ambiental
de la ciutat, que es bolquen en un sistema

central on són analitzades. Gràcies a l’Internet of Things, els patinets envien la seva
localització cada cinc segons si el vehicle
està en circulació, o bé cada 30 segons
si aquest està aparcat. Això permet que,
posteriorment, s’elaborin mapes de contaminació per districtes, barris o carrers.
Els vehicles estan disponibles en els aparcaments de bicicletes, a les estacions, i en
espais estratègics per la mobilitat. La geolocalització permet adaptar la disponibi-

Presentació de la flota de patinets > ©Ajuntament Terrassa

litat dels vehicles allà on hi hagi més demanda. Aquesta actuació s’emmarca dins
la revolució verda anunciada per l’Ajuntament amb mesures encaminades per una
ciutat més neta, ecològica i sostenible.
Entre d’altres beneficis del projecte, es
pretén disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica, anar cap a una economia
baixa en carboni, i afavorir la intermodalitat amb altres serveis públics de transport
urbans o metropolitans.
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petjada ambiental.
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Notícies

Renfe implantarà un sistema de
pagament directe amb contactlesss

R

enfe implantarà en tota la xarxa
de Rodalies el sistema ‘Cronos’
per a l’accés i pagament directe
en els torns amb targeta bancària contactless, és a dir, sense contacte.
El sistema permetrà als usuaris accedir
directament al tren només aproximant
la targeta al punt de lectura (EMV) dels
torns, sense necessitat d’adquirir prèviament el bitllet en taquilles o màquines.

De moment, el sistema només és
vàlid per al bitllet senzill, i admetrà
targetes de crèdit o dèbit, sempre
que siguin sense contacte. Així doncs,
Renfe haurà d’adaptar tecnològicament totes les estacions de Rodalies
amb la instal·lació de lectors EMV (Europay, Mastercard i Visa), per tal de
poder fer efectiu aquest sistema de
pagament.
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El pagament directe agilitarà l’entrada a les estacions >©Rodalies Gencat

El viatger estarà obligat a validar la
targeta bancària en iniciar el viatge
i en finalitzar-lo, passant-la pel torn
corresponent, per tal de determinar el
trajecte realitzat i, conseqüentment,
l’import a abonar. En cas que algun
passatger no validi la targeta, el sistema carregarà l’import d’un bitllet
senzill del màxim nombre de zones del
nucli corresponent.

El sistema admetrà targetes de crèdit o debit > ©RENFE

Sant Cugat del Vallès tindrà ZBE l’any que ve

L’

alcaldessa de Sant Cugat del Vallès,
Mireia Ingla, ha anunciat que el
govern del municipi «té la voluntat
i el compromís absolut» de posar en funcionament la Zona de Baixes Emissions
(ZBE), tot i que encara s’ha d’aprovar l’ordenança que ho faci possible. Ingla preveu, no obstant, que ja es pugui aplicar a
principi de l’any que ve.
La Zona de Baixes Emissions de Sant Cugat del Vallès, comprendrà una àrea 4
Km2 aproximadament delimitada per la
Carretera de Vallvidrera- Ronda Nord- Av.
Roquetes-Carrer de Sant Crist LlaceresPasseig Valldoreix.
Els criteris pels quals es regirà la normativa aquesta ZBE seran els mateixos que
Barcelona, per tal que els conductors no
s’hagin d’adaptar a una nova normativa.
La mesura, per tant, afectarà només als
vehicles que no disposen d’alguna etiqueta ambiental de la DGT, els quals no podran circular en dies laborables (de dilluns

Plànol Zona de Baixes Emissions Sant Cugat > ©Ajuntament Sant Cugat

a divendres) de 7 a 20 hores.
Tanmateix, estaran exempts d’aquestes
restriccions els vehicles d’emergències,

serveis bàsics i els vehicles de les persones
amb mobilitat reduïda, els quals hauran
d’estar inscrits al Registre metropolità.
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Què hem après, de l’Èrica?
Valoració i anàlisi sobre les perspectives d’ús d’un bus autònom
i el grau de satisfacció dels ciutadans
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A

ra fa dos anys acabava la gira de
l’Èrica, el primer bus autònom
que ha circulat a Catalunya. Hem
necessitat tot aquest temps per
poder modelar, escriure i passar un procés
de revisió per escriure un article científic
que ens permeti mostrar-vos què ens queda d’aquesta experiència de cara al futur.
Ara, per fi, la revista «Transportation Research Part A: Policy and Practice» ha publicat l’anàlisi que hem fet sobre les perspectives d’ús i el grau de satisfacció dels
ciutadans que van viatjar amb l’ÈRICA
i que ha quedat reflectit en l’article
«Test-riding the driverless bus: Determinants of satisfaction and reuse intention
in eight text track locations».
Quan la pandèmia hagi passat, més d’un
responsable de mobilitat dels municipis d’aquest país haurà de començar a
plantejar-se què fa amb els autobusos
autònoms. I en aquestes línies, espero
poder-hi ajudar.

Què vam fer?
Vam parlar amb els qui van provar l’Èrica,
i els vam enquestar. Més de mil enquestes en els vuit municipis (Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Girona, El Vendrell, Reus,
Martorell i Vic). Ens interessaven quatre
preguntes: com de satisfets estaven amb

—
el viatge que havien fet, si repetirien el
mateix viatge sense el personal de suport
de l’AMTU, si farien el mateix viatge sense
ningú més a l’Èrica i, si substituirien el seu
autobús per un d’autònom.

Per què ho vam fer?
La gira de l’Èrica té una característica que
cap altre estudi d’autobús autònom té:
fer servir el mateix autobús en diferents
escenaris. Tot controlant l’efecte socioeconòmic de la persona, podem arribar a
saber si haver fet la prova en un escenari
o altre afecta les decisions dels viatgers.
He llegit desenes d’articles científics, i
tots fan la prova en un lloc concret. Poder
aprofitar la iniciativa dels vuits municipis
diferents, ho fa únic. I, amb tota la modèstia del món, a mi em sembla una pregunta d’allò més interessant. Perquè, allò
que quedarà d’aquesta gira, a part d’una
primera presa de contacte amb l’autobús
autònom de tots nosaltres, és un primer
esbós d’una guia de recomanacions d’on
s’ha d’implantar primer l’autobús autònom, i on s’ha d’esperar una mica més.
Això és el que ens interessa de cara als
propers anys. I, també, quins perfils socioeconòmics són més proclius a aquest
tipus de transport, perquè les entitats
locals i supramunicipals, en prengueu les
decisions corresponents.

La gira de l’Èrica

té una característica
que cap altre estudi
d’autobús autònom
té: fer servir el mateix
autobús en diferents
escenaris
—
Què n’hem après?
La satisfacció dels usuaris amb el viatge
ve molt marcada per si l’usuari se sent
segur durant el viatge. És una combinació de la sensació de seguretat, quan es
fa el viatge dret o assegut, adonar-se que
tecnològicament funciona bé l’autobús,
i que és segur per evitar caigudes en cas
de frenades brusques. La combinació
d’aquests quatre ítems marca la satisfacció del viatge així com repetir el viatge en
condicions més complicades.
Els nostres resultats confirmen que les
parades d’emergència o frenades sobtades de l’autobús afecten la satisfacció de
l’usuari pel que fa a la seguretat. Sentir-se
segur és un dels factors més crítics que
afecten la intenció de tornar a pujar a l’autobús així com a la satisfacció general.

A Qui no li agrada tant pujar?

On ha d’arribar primer?

•

Evitar frenades brusques o parades d’emergència

•

•

Zones amb poc trànsit rodat i
interaccions amb l’autobús

•

Sentir-se segur durant el viatge

L’edat no és un factor, ho és més
la predisposició a acceptar la
tecnologia

•

•

Les dones no es volen quedar
soles, però els hi agrada pujar
amb d’altra gent

Evitar centres urbans o elevat
trànsit rodat

•

Municipis de renda mitja i alta

Estar satisfet amb l’autobús del
municipi, afecta a estar-ho amb
l’autobús autònom

•

—

com més satisfet se

sent l’usuari

de l’autobús urbà
actual, més satisfet se
sent també amb el
viatge amb l’autobús
autònom
—
Així mateix, la sensació de seguretat per
evitar robatoris, furts o agressions afecta
tant a la satisfacció com a la intenció de
tornar-lo a utilitzar. També cal destacar
que com més satisfet se sent l’usuari de
l’autobús urbà actual, més satisfet se
sent també amb el viatge amb l’autobús
autònom. Tot i la desconnexió entre ambdós, és interessant pensar com una bona
gestió del servei d’autobús urbà portarà a
l’usuari de l’autobús autònom a acceptar-lo i valorar-lo més. Així, l’arribada de
l’autobús autònom no pot anar desconnectat de prestar un bon servei en l’autobús d’avui en dia.

Nivells socioecònomics més baixos

Viatjar sense conductor és una de les grans
diferències amb els autobusos actuals. Sabem que l’absència de personal a l’autobús
farà que la gent d’un estrat socioeconòmic
més elevat l’agafi més. Fins ara a l’autobús,
i el transport públic en general, la relació és
inversa pel que fa a l’estrat socioeconòmic.
També els que estan més habituats a la tecnologia l’agafaran més, i les dones tendiran
a agafar-lo menys. En canvi, els que viuen en
un municipi de major renda també ajudarà
a agafar-lo més en aquesta situació sense
conductor, mentre que, zones del municipi
amb més interaccions (vianants, ciclistes,
altres vehicles), com centres de la ciutat,
en seran penalitzats. Per tant, municipis de
renda mitja-elevada i zones amb poc trànsit,
com poden ser urbanitzacions o barris residencials, poden tenir una millor acceptació
que no en el centre ciutat. Així, alimentar estacions de tren o d’autobús interurbans amb
autobusos autònoms pot tenir més èxit.
I sobre viatjar en un autobús autònom sense ningú més, què en sabem? Es repeteix
bastant el patró anterior però, s’accentua la

baixa predisposició de les dones a viatjar soles. Són les grans perjudicades amb aquesta
tecnologia i el col·lectiu que haurà de rebre
un disseny d’una política a mida. Tenen una
gran aversió a fer el viatge completament soles. Segurament els proveïdors d’autobusos
oferiran solucions tecnològiques però, els
responsables municipals, n’hauran d’estar a
l’aguait. Cal recordar que les dones utilitzen
molt més el transport públic i, n’acostumen
a estar més satisfetes que els homes.
I passar de l’autobús normal a l’autobús
autònom? Tot i que és l’escenari més fictici
que plantegem a les enquestes, es repeteix
que les persones de nivell socioeconòmic
més alt i, que viuen en municipis de major
renda, seran més proclius a canviar de tipus
d’autobús, mentre que a les dones els costarà més fer aquest canvi. Utilitzar el transport públic sovint és un factor a favor de
fer aquest canvi. I l’escenari també segueix
afectant: les zones de vianants o que no
tinguin prou separació amb el trànsit afecta
negativament a fer aquest canvi a favor de
l’autobús autònom.

Més informació:
Test-riding the driverless bus: Determinants of satisfaction and reuse intention in eight test-track locations

La vida és moviment

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.
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Opinió

Què ajuda a pujar-hi?
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Pregunta’ns com:
info@vadebike.es

Impulsat per:

• Facilita l’ordenació urbana
• Tecnologia Google Cloud IoT
• Redueix la contaminació

parcaments

PER UN MUNICIPI
MÉS SOSTENIBLE

vadebike.es
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