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Editorial

Les energies
alternatives al centre de
la mobilitat sostenible
La mobilitat basada en les energies alternatives és un pas vital per avançar cap a un món
més sostenible. Els hàbits de mobilitat que s’han imposat al llarg de les darreres dècades estan, afortunadament, evolucionant cap a noves maneres de desplaçar-se, més sostenibles.

PRESIDENTA-EDITORA

En una cruïlla històrica com l’actual, vull remarcar la importància d’aquestes energies en
la nova mobilitat. Com deia en l’anterior editorial, hem de potenciar un servei de transport
públic segur, accessible i sostenible, i saber aprofitar els recursos que tenim, reduint el consum
d’energia i apostar per les energies netes i renovables.

El nostre objectiu immediat és treballar per a la transformació
energètica, tot impulsant directrius sobre energia neta i establint nexes de col·laboració entre entitats i organismes i empreses
vinculades al territori. Hem de trobar noves oportunitats de futur
relacionades amb la mobilitat i el transport públic que ens situï com
a referents d’un transport modern, sostenible i vinculat a la transformació energètica. En aquest context, les energies alternatives ofereixen un gran ventall de possibilitats, però ens cal trobar grans consensos i compromisos en els diversos passos a seguir.
Aquestes energies alternatives jugaran un paper destacat en la descarbonització de la mobilitat terrestre. Cal també definir les xarxes i infraestructures de mobilitat d’una manera més sostenible. La integració d’aquestes
xarxes ha de ser planejada minimitzant-ne l’impacte i preveient els canvis
del futur pròxim.

—

Energies com

la de l’hidrogen
renovable i el de

baixa petjada de
carboni es convertiran
en les dècades vinents
en una alternativa
energètica de gran
potencial en l’àmbit
de la mobilitat.

—

Energies com la de l’hidrogen renovable i el de baixa petjada de carboni es convertiran en les dècades vinents
en una alternativa energètica de gran potencial en l’àmbit de la mobilitat. L’hidrogen i el biometà es presenten
com les alternatives renovables més interessants en l’actual mercat energètic. Resulten ideals per complir amb
els objectius marcats per l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides (NNUU), i també
amb els disposats per la Unió Europa (UE) per al 2050 en matèria d’acció climàtica. Però no només això, sinó que
el fet de tractar-se d’energies renovables s’ha convertit en focus de noves inversions, i, en suma, en tota una aposta de futur. La UE amb les creixents necessitats de solucions de mobilitat de zero emissions per assolir els objectius
ambientals, així com amb la urgència de la reactivació econòmica postpandèmia, aposta de manera clara per donar
suport al desplegament de la mobilitat centrada en les energies alternatives.
Però no tot és senzill en aquest canvi de model. La indústria reclama un marc normatiu que faciliti el seu desenvolupament i aconsegueixi reduir la important diferència en costos que existeix amb la tecnologia convencional, de manera que els productes fabricats amb tecnologies alternatives no perdin competitivitat en el mercat.
La sortida de la crisi generada per la pandèmia té una protagonista clara: l’economia verda. Es tracta d’un model que
té en compte factors socials i mediambientals, més enllà dels purament monetaris.
La cursa per assolir una societat verda ja ha començat. I Catalunya ha de ser-hi al capdavant. L’AMTU treballarà per
a ser-ne un actor central, amb l’objectiu clar de dotar als ciutadans d’una millor qualitat de vida, amb una mobilitat
amb concordança amb els principis de sostenibilitat, al mateix temps que reduint l’impacte ambiental generat. Cal
posar les energies alternatives al centre de la mobilitat sostenible. I cal fer-ho ara.
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Aurora Carbonell
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Tema central

LES ENERGIES NETES COM A
PROPOSTA DE FUTUR EN LA
MOBILITAT A CATALUNYA

Potser l’escenari post pandèmia ens ho ha fet més evident,
encara, però esdevé urgent donar-li a les energies renovables la importància que tenen. Són, aquestes energies, una
font d’energia neta i cada cop més competitives, ja que la
innovació està aconseguint que arribin a ser la solució més
sostenible, no només en l’àmbit de la sostenibilitat i ambiental, sinó també en l’econòmic. A més de convertir-se en
una clara aposta de lluita contra el canvi climàtic, gràcies a
la seva diversitat i al seu aprofitament, però sobretot perquè
no produeixen emissions contaminants.

L

es energies netes són l’aliat imprescindible contra el canvi climàtic i la
consegüent degradació mediambiental. Un dels seus principals avantatges és
convertir-se en fonts inesgotables, ja que
s’adapten a cicles naturals, i es converteixen en un sistema energètic que permet el
seu desenvolupament sense oferir cap risc.

L’evolució i creixement de les energies
alternatives és clarament progressiu a
l’alça. Les xifres que publicava l’Agencia
Internacional de la Energía (AIE) oferien una previsió de participació de les
energies renovables en el subministrament elèctric del 26% el 2018, al 44%
el 2040.

Serà important posar el focus d’atenció
en la transició cap a un sistema energètic
basat en tecnologies renovables: quan es
fa i com, ja que un relleu fet de manera
eficaç portarà efectes econòmics molt
positius a l’economia del nostre país, i de
manera global també. Però això també
requereix una aposta d’inversió anual que
vagi dirigida a la consecució d’aquests objectius. D’aquesta manera s’estarà també
generant un impuls a la creació de llocs
de feina i al creixement vinculats a l’economia verda.
Un dels objectius de caminar cap a l’ús
majoritari d’aquesta tipologia d’energia és
la reducció de la dependència energètica.
La seva naturalesa autòctona atorga una
diferència important per a la independència energètica, ja que evita la necessitat
d’importació d’altres productes, subjectes
a conjuntures econòmiques i polítiques.

És primordial recordar que la comunitat
internacional, a través de l’«Acord de
París», subscrit el 2015, durant la Cimera
Mundial del Clima, va donar un important suport a les energies renovables.

El sector del transport té encara, avui dia,
una clara dependència del mercat d’hidrocarburs. Són molts els deures que s’estan fent per portar aquesta dependència
cap a altres polítiques energètiques. Sigui
com sigui, esdevé necessari continuar el
camí de millora de l’eficiència energètica dels vehicles, així com l’increment
d’ús de tecnologies alternatives que facin
possible una motorització diferent de la
dels motors convencionals. Avui dia, se’ns
presenten com a opcions principals els
vehicles híbrids, els elèctrics i aquells que
utilitzen una pila de combustible emprant
l’hidrogen com a vector energètic.

Mapa de punts de recàrrega elèctrica a Catalunya
Institut Català d’Energia

El sector del transport representa més
del 40% del consum energètic total a
l’estat espanyol, i depèn encara, en gran
manera, dels combustibles fòssils que
fan incrementar la contaminació. Però
la demanda elèctrica en l’àmbit de la
mobilitat està creixent de manera progressiva i s’ha transformat en una clara
aposta pel vehicle elèctric, aconseguint,
d’una banda la introducció d’operacions
més eficients en aquest sistema, i d’altra
banda, facilitar la inclusió de les energies
netes.
És important continuar avançant amb
la implementació de les energies alternatives en el transport del nostre país.
Aquestes alternatives s’identifiquen, en
general, com vehicles d’energies alternatives (VEA), i contemplen característiques pròpies i diferents entre elles, sigui
en termes d’emissions o d’inversió en
infraestructures, entre altres.
El repte ja fa temps que s’està plantejant, i l’objectiu és complir-lo: reduir de
manera progressiva les emissions de gasos d’efecte hivernacle, i avançar cap a
una economia baixa en carboni, obligant
el sector del transport a no perdre el pas
en la transformació energètica. Tenim el
deure de lluitar contra el canvi climàtic i
la necessitat de reduir emissions contaminants. I el procés per aconseguir una
mobilitat més sostenible passa, entre
altres factors, per la substitució de les
tecnologies convencionals per vehicles
de zero o baixes emissions. Aquest relleu
necessita la confiança, l’aposta i l’esforç
del sector públic i privat, de manera conjunta, que permeti fer viable un futur, no
gaire llunyà, sostenible i intel·ligent.

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

www.autocorb.com · 93 650 07 35

Tema central

Quina transcendència
té en el transport?
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Ja fa temps que les administracions treballen en benefici de les energies renovables,
i es planteja un horitzó polític clarament favorable. En l’àmbit internacional s’ha entès
la necessitat i l’obligació de reforçar el camí,
la transició, cap a un escenari econòmic
baix en carboni per ajudar al futur sostenible del nostre món. Aquest escenari, doncs,
anima a continuar treballant per mantenir i
fer créixer aquest consens internacional per
a l’impuls de les energies netes.

Entrevista — Tema central
6 | MobiliCat / Juny 2021

Marta Subirà

Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya

«El compromís amb la transició
energètica és absolut: és
imprescindible pel medi ambient
i per l’economia»

nya desenvolupa mesures encaminades a
disminuir l'impacte del trànsit en la contaminació atmosfèrica que té múltiples
beneficis: la reducció d'òxids de nitrogen
a les àrees urbanes comporta també la
disminució de la formació d'ozó en zones
rurals i el traspàs cap a modes de transport més sostenibles permet reduir els
gasos amb efecte d'hivernacle, així com
la contaminació acústica i de l'aire.

Per destacar-ne només alguns, mencionar el desplegament de l'Estratègia sobre
el Patrimoni Natural i la Biodiversitat de
Catalunya i l'Agència de la Natura, que
són dos instruments clau per millorar la
gestió dels espais naturals del país, la
nova llei de Prevenció i Gestió de Residus
i de l'ús Eficient dels Recursos, que ha de
donar un impuls definitiu a l'Economia
Circular o el fet que l'Agència Catalana de
l'Aigua ha implantat per primera vegada
cabals ambientals a tots els rius de les
conques internes. Durant aquesta legislatura també s'han anat desenvolupant
diferents aspectes i mandats previstos a
la llei catalana del Canvi Climàtic, com
el Comitè d'Experts sobre canvi climàtic,
el Fons Climàtic derivat de l'impost a les
emissions de CO2 de determinats vehicles
o l'Estratègia d'Adaptació al Canvi Climàtic en l'horitzó 2030 i s'ha començat a
treballar en l'elaboració dels Pressupostos
de Carboni amb un equip interdisciplinari
de la Universitat Rovira Virgili, el CREAF i
la Universitat de Barcelona.

Ha empitjorat la crisi climàtica arran del
moment actual de pandèmia que vivim
i la consegüent crisi econòmica que se'n
deriva?
No ha millorat, com alguns poden pensar.
Des del punt de vista de les emissions de
CO2 les estimacions pel conjunt del planeta indiquen que en el 2020 la reducció ha
estat d'un 6-8%, però en els últims mesos
del 2020 i en l'inici del 2021 ja han recuperat un volum força semblant al que hi
havia en l'època pre-COVID. A més, continua augmentant la concentració de gasos
d'efecte hivernacle (GEH) a l'atmosfera
atès que, tot i el sotrac que representa
la COVID, parlem només d'un any de reducció comparat amb dècades i dècades
d'emissions.

D'altra banda, i d'acord amb els estudis
que s'han realitzat en àrees urbanes, la
principal font de contaminació és el trànsit. Per aquest motiu el Pla de Millora de
la Qualitat de l'Aire 2021-2025 de Catalu-

Des del punt de vista de l'adaptació al
canvi climàtic, la COVID pot tenir un efecte negatiu, ja que la vulnerabilitat de determinats col·lectius socials i determinats
països pot haver augmentat pels efectes
sobre l'economia i per tant la seva capacitat de reacció davant els impactes del
canvi climàtic pot haver-se reduït.
Hi hauria un tercer element preocupant
que és que l'interès a aplicar mesures per
sortir de la crisi econòmica i social, podria

deixar en un segon terme els temes ambientals i climàtics, la qual cosa seria un
greu error.

«L'interès a aplicar

mesures per sortir de
la crisi econòmica i
social, podria deixar en
un segon terme els temes
ambientals i climàtics, la
qual cosa seria un greu
error»

Ens està deixant alguna cosa «positiva»
la pandèmia que hagi beneficiat la qualitat de l'aire?
La crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 ha estat, i continua sent, un repte
majúscul per a tota la societat, i està obligant a pensar noves maneres de fer, de
desplaçar-se i de treballar. Pel que fa a la
contaminació, el confinament i el procés
de desconfinament ha estat un experiment a gran escala que ha permès observar una gran millora en la qualitat de l'aire
que respirem. Per al conjunt de Catalunya,
el descens relatiu de les concentracions
d'òxids de nitrogen respecte dels mateixos
períodes de la mitjana 2015-2019 va arribar a ser d'un 56 % durant les fases més
estrictes de confinament i se situa en un
29 % durant la nova normalitat.
L'opció del teletreball ha resultat viable
i del tot operativa en molts sectors. És,
per tant, una oportunitat per avançar
també en la flexibilitat laboral i, consegüentment, per reduir la mobilitat obligada i esponjar la demanda del transport públic.
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Quins són els projectes més rellevants
en l'àmbit del medi ambient en què el
Govern està treballant?
Els projectes són molts i molt variats,
sempre tenint present que estem en
emergència climàtica i per pèrdua de
biodiversitat, i que el Govern ha fet seus
els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030 de les Nacions
Unides.

Entrevista — Tema central

Marta Subirà és la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya. Anteriorment va ocupar la direcció general
de Polítiques Ambientals del Govern. Subirà va entrar a la Generalitat
el 2011. Prèviament, va ser tinenta d'alcalde de Medi Ambient, Territori
i Mobilitat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on també va ser
regidora de Comunicació, Serveis Generals i Societat de la Informació.

Entrevista — Tema central
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Marta Subirà és la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya > Departament de Territori

Quines són les accions més immediates
en què treballa el Govern per aconseguir
hàbits més sostenibles?
El departament de Territori i Sostenibilitat
està fent un esforç molt important des de
fa anys per la promoció i la millora d'hàbits sostenibles a tots nivells: respecte al
consum i estalvi d'aigua, la prevenció, separació i recuperació de residus, la relació
amb la natura i els espais protegits, i molt
sobretot, el foment del transport públic,
el qual volem que abasti cada cop més
territori amb millors freqüències per tal
que sigui una bona solució de mobilitat
per a tothom.
En l'àmbit de la contractació pública, s'ha
elaborat una guia per facilitar la incorporació del càlcul d'emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle associades als
contractes públics, utilitzant l'eina de
comptabilització d'emissions de l'Oficina
Catalana del Canvi Climàtic com a mètode de referència.
Algunes accions concretes en l'àmbit de
la mobilitat?
Més enllà de la inversió per tal d'incrementar el transport públic (des de la construcció de noves estacions de FGC, o de
l'L9, la implantació de noves línies de bus
exprés, extensió del servei de transport

a la demanda, etc.), s'ha col·laborat en la
implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona, i s'està treballant
també la implantació de noves ZBE sobretot a municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca. Tenim previst
disposar d'una línia de subvencions per a
ajudar en la seva implantació.

jectius energètics de país i les estratègies
per assolir-los, tots ells de manera coherent amb la política energètica i climàtica
europea. Cal recordar que aquests dos
instruments són fruit d'un ampli consens,
tant entre el Govern i la societat civil com
de la majoria dels partits polítics del Parlament.

També s'està treballant en una sèrie de
proves pilot, ara al corredor del Vallès Oriental, amb l'objectiu de millorar la mobilitat laboral, sobretot la connexió amb els
polígons industrials, amb mesures com
la implantació d'un bus elèctric, mesures
per fomentar el cotxe compartit o la utilització de bicicletes i patinets.

La llei estableix com a objectiu pel 2030
que el 50% de l'energia elèctrica produïda a Catalunya sigui amb fonts renovables, per així poder assolir el 100% en el
2050, juntament amb l'objectiu de neutralitat climàtica. Per tant el compromís
amb la transició energètica és absolut,
amb el convenciment que és imprescindible pel medi ambient i és bo també per
l'economia, perquè impulsa nous sectors i
crea llocs de treball.

També en l'àmbit de la sensibilització,
l'ATM ha promogut una campanya per
sensibilitzar als joves de cara a racionalitzar les compres en línia, sector que ha
crescut molt i genera una gran mobilitat.
Quina és l'aposta del Govern per la
implementació de les diferents fonts
d'energia renovables?
La Llei del Canvi Climàtic i les bases del
Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya (PNTEC) estableixen els
trets fonamentals de la transició energètica a Catalunya, incloent-hi els grans ob-

«El compromís
amb la transició

energètica és absolut,

amb el convenciment que
és imprescindible pel medi
ambient i és bo també
per l'economia, perquè
impulsa nous sectors i crea
llocs de treball»

Entrevista — Tema central

Es prioritza alguna, de nova energia?
En l'àmbit de la producció elèctrica es
treballa en el desenvolupament de l'energia eòlica i, sobretot, l'energia solar fotovoltaica, atès que ja s'ha arribat a una
maduresa tecnològica que la fa competitiva des d'un punt de vista econòmic, i
permet una implantació distribuïda en el
territori amb una important contribució
del que ha de ser l'autoconsum. L'eòlica
està més condicionada per l'existència
del recurs (vent) que no està igualment
distribuït per tot el territori i genera una
resistència sobre la qual cal treballar.

Finalment, també destacar que estem
molt atents al que pot ser el desenvolupament de l'hidrogen verd, és a dir aquell
que la seva producció està associat a les
energies renovables. Per aquest motiu
s'ha constituït la Taula de l'hidrogen amb
representants de totes les parts interessades i de l'administració.
Quins avantatges tenen i en quins àmbits poden donar uns primers resultats
efectius?
L'avantatge de les energies renovables
d'entrada és ambiental, permet reduir
l'ús de combustibles fòssils i per tant les
emissions de gasos d'efecte hivernacle
que provoquen el canvi climàtic.

«Les energies

renovables
redueixen la «factura

energètica», la
quantitat de recursos
que cal destinar
anualment a la compra
dels combustibles fòssils
necessaris per a proveirnos d’energia i que se
situen al voltant dels
8.000 M€-10.000 M€»

També és important perquè es redueix
la dependència energètica exterior
i el que es coneix com a «factura

Visita, encapçalada pel conseller Calvet, a les instal·lacions de l’empresa minera ICL Iberia a Súria >
Departament de Territori

energètica», la quantitat de recursos
que cal destinar anualment a la compra
dels combustibles fòssils necessaris per
a proveir-nos d'energia i que se situen al
voltant dels 8.000 M€-10.000 M€, per
a fer-nos una idea, el pressupost anual
del Departament de Salut.

Gairebé un 2% dels turismes nous i un
10% de les motocicletes noves ja són
elèctrics i ja hi ha punts de recàrrega ràpida a menys de 30 km l'un de l'altre.

Si parlem d'electrificació de la mobilitat, l'impacte és molt positiu respecte la
millora de la qualitat de l'aire, sobretot
per la reducció d'òxids de nitrogen i de la
contaminació acústica i per tant sobre el
conjunt de la nostra salut.

nous i un 10% de les

En el camp de la mobilitat elèctrica,
s'està evolucionant de manera satisfactòria?
S'està evolucionant, però no prou de
pressa. Pel que fa als vehicles més
pesants, encara hi ha algunes limitacions
tècniques i l'alternativa podria ser l'hidrogen verd.
Pel que fa a turismes o motocicletes,
en els quals la tecnologia ja està prou
madura, els usuaris que han fet el canvi
a vehicle elèctric mostren índex de satisfacció molt elevat, jo mateixa fa cinc
anys que sóc usuària de vehicle elèctric i
en dono fe. Però fa falta molta comunicació i informació de cara als que estan
acostumats a vehicles tradicionals. Per
això, des de la Generalitat es promociona
tant la instal·lació de nous punts de recàrrega elèctrica públics, sobretot punts
de recàrrega ràpida, i es disposa d'ajuts
econòmics per a la renovació de vehicles
o d'avantatges fiscals.

«Gairebé un 2%
dels turismes

motocicletes noves ja
són elèctrics i ja hi ha
punts de recàrrega ràpida
a menys de 30 km l'un de
l'altre»

Quin és el paper que juga, o hauria de
jugar, l'administració local en l'aposta
de la transformació energètica?
En ser l'administració més propera al
ciutadà, el seu paper és bàsic i fonamental. El compromís del món local amb la
transició climàtica i energètica hi és, com
ho demostra els més de 500 municipis
adherits al Pacte per l'Energia i el Clima
de la UE.
També és important el seu paper des d'un
punt de vista de la pedagogia i la informació. Les energies renovables són, per
naturalesa, més demandants de territori
per la seva implantació i això pot general
tensions, per la confluència d'interessos
no sempre coincidents. La voluntat del
Govern de la Generalitat, i del departament en concret, és treballar conjuntament amb els municipis per resoldre els
problemes que puguin sorgir.
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En l'àmbit no elèctric, la biomassa és una
font de calor interessant que cal incorporar de forma intel·ligent, sobretot associada a una gestió sostenible dels nostres
boscos.

Entrevista — Tema central

ble: a peu, bicicleta o transport públic i si
és possible, tele-treballar per evitar desplaçaments innecessaris.

«L’energia més

sostenible és
aquella que no cal,
i per tant cal avançar

més encara en el que
és l’estalvi i l’eficiència
energètica»

Acte de l’Institut Català d’Ornitologia a Tiana > Departament de Territori

I el ciutadà, què ha de fer per adaptar-se
a una transició cap a una energia més
sostenible?
Bàsicament, informar-se correctament,
entendre que l'emergència climàtica ens
obliga a fer canvis en els nostres hàbits
a molts nivells, acostumar-nos a un nou
paisatge amb presència d'energies reno-

Tinc molts coneguts
que comprarien cotxe
elèctric si tinguéssin on
carregar...

vables com en altres èpoques van sorgir
altres infraestructures que van ajudar al
progrés. No vol dir anar enrere sinó fer les
coses diferents.
Cal reduir sempre que sigui possible la demanda d'energia i de recursos i moure's
amb el menor impacte ambiental possi-

Quina infraestructura es necessita?
On? Quant costa? Hi ha subvencions?

Cal tenir present que l'energia més sostenible és aquella que no cal, i per tant
cal avançar més encara en el que és
l'estalvi i l'eficiència energètica. Encara
que aquesta energia es produeixi amb
fonts renovables, no deixa de tenir el
seu impacte, i, per tant, hem de ser
capaços d'utilitzar l'energia de la forma
més intel·ligent possible, evitant el seu
malbaratament.

Podem estalviar costos
energètics instal·lant
infraestructura fotovoltaica?

Prepara't per les noves línies
d'ajuda que venen d'Europa.

Conductores i conductors d'autobús,
protagonistes del canvi cap a la mobilitat
sostenible

Habilitació
integral de nous
conductors
D+cap - moventis

FORMACIÓ AMB
COMPROMÍS DE
CONTRACTACIÓ

Inici de cursos

Properes convocatòries

Sant Cugat - 10 de maig
Mataró - 17 de maig

Barcelona i Sabadell
a mitjans de Juny

Des de 2009, Aptibus, centre de formació de professionals del transport col·lectiu,
desenvolupa i imparteix continguts formatius per donar-los eines en la seva relació amb
les persones usuàries oferint formació especialitzada, eines de sensibilització i tracte
equitatiu a passatgers amb diversitat funcional, a escolars, a gent gran...

Amb dos Centres CAP autoritzats pel Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana: Sant
Cugat (2312) i Mataró (4747)

Centre Col·laborador del SOC – Cens 4130 – per a
l’impartició de Formació Ocupacional de la família
TMVI (transport de viatgers)

aptibus@aptibus.com - 93 242 90 90 - http://2018.aptibus.com/

Opinió - Tema central

La transició energètica
en la mobilitat
—
Passar de l’escenari

Manel Torrent i Aixa
DIRECTOR GENERAL D’ENERGIA, SEGURETAT
INDUSTRIAL I SEGURETAT MINERA I DIRECTOR
DE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

C
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atalunya ha iniciat un procés de
transició cap a un nou model energètic més net, sostenible i democràtic que ens ha de permetre, en l’horitzó
de l’any 2050, ser una societat totalment
descarbonitzada i basada en les energies
renovables. Aquesta transició comportarà
canvis molt profunds en tots els àmbits:
exigirà més estalvi i eficiència energètica
en la indústria, els serveis i l’edificació,
requerirà la implantació d’energies renovables, i implicarà una participació molt
més activa de les persones, que podran
generar i gestionar part de l’energia del
sistema gràcies a l’autoconsum, entre
d’altres. Les noves tecnologies són i seran
un gran aliat per assolir un objectiu tan
ambiciós.
El sector que viurà una transformació
més radical serà, probablement, el de la
mobilitat. El transport és en l’actualitat el
principal consumidor d’energia de Catalunya (45,1% del total), i la pràctica totalitat
de l’energia que consumeix prové dels
combustibles d’origen fòssil. Passar de
l’escenari actual a un model de mobilitat
descarbonitzada requerirà molts esforços
compartits per part de tota la societat,
però alguns dels principals fonaments del
canvi ja estan posats.
L’electrificació serà l’eix de la transformació de la mobilitat. Un model basat en
el motor elèctric té molts avantatges. En
primer lloc, es millora en l’eficiència (el
seu rendiment és del 95% davant del 30%
que presenta el motor de combustió). En
segon lloc, es redueix la dependència dels
combustibles fòssils i, de retruc, la dependència energètica de l’exterior. En tercer
lloc, es disminueix l’emissió de gasos

actual a un model
contaminants locals -i globals sempre que
l’electricitat consumida en la mobilitat
procedeixi de fonts d’origen renovable-.
I, finalment, es facilita la integració de les
energies renovables a la xarxa: el vehicle
elèctric és, de fet, una bateria amb rodes
i, per aquest fet, pot esdevenir un element de gestió de l’energia que nosaltres
mateixos ens generem a casa gràcies a
sistemes d’autoproducció fotovoltaics,
per exemple.
Aquest procés d’electrificació ja s’està produint. Per les carreteres catalanes circulen
més de 20.000 vehicles elèctrics, i les dades
de matriculacions revelen que gairebé un
2% dels turismes nous i un 10% de les motocicletes noves ja són elèctrics. Els fabricants
i els ciutadans estan fent seva aquesta
transformació, amb la col·laboració de les
administracions, que han aplicat mesures
de foment tant en l’àmbit normatiu -en el
cas de la Generalitat, s’ha simplificat la tramitació per instal·lar punts de recàrrega en
aparcaments privats comunitaris- com d’estímul de mercat -la Generalitat ha impulsat
una xarxa de recàrrega ràpida de vehicles
per cobrir la totalitat del territori català, i ha
habilitat ajuts i bonificacions per als vehicles
elèctrics.
L’electrificació també està present en un
altre vector de transformació, que és el
canvi en les formes de mobilitat. Principalment en l’àmbit urbà, cada cop proliferen noves modalitats de transport (bicicleta, patinet elèctric, sistemes de vehicle
compartit, etc.) que són més permeables
a la interconnexió entre elles i amb altres
tipologies ja existents, com el transport
públic, i que es tradueixen en una mobilitat més neta i menys densa.

de mobilitat
descarbonitzada

requerirà molts esforços
compartits per part de
tota la societat.

—
El transport públic

també avança cap a
la descarbonització,

amb la presència cada
cop major de vehicles
elèctrics purs o híbrids
i l’experimentació amb
noves formes de propulsió,
com ara l’hidrogen.

—
A més, aquest nou ecosistema de mobilitat comportarà l’aparició de noves
activitats, amb la consegüent creació
d’ocupació.

Al seu torn, el transport públic també avança
cap a la descarbonització, amb la presència
cada cop major de vehicles elèctrics purs o
híbrids i l’experimentació amb noves formes
de propulsió, com ara l’hidrogen.
La transició energètica ja ha començat,
també en la mobilitat. Tenim molt camí
per recórrer: la transició energètica no
es limitarà a un canvi de font d’energia o
de sistema de tracció, sinó a repensar la
nostra relació amb l’energia i, en l’àmbit
de la mobilitat, la forma de moure’ns:
no es tracta de substituir 5,3 milions de
vehicles de combustió per elèctrics. En
qualsevol cas, sabem on volem arribar i,
cada cop més, veiem que hi anem tots
junts. I així la lluita contra l’emergència
climàtica és més senzilla.

Sistema modular per millorar l’accessibilitat als carrers.
Superfície antilliscant.
Permet instal·lar marquesines,
tòtems, pilons, semàfors, bancs,
baranes, etc.
La textura i el color de la superfície
es poden personalitzar.
Disposa de bandes retroreflectores.
És molt resistent a l’impacte.

PLATAFORMA COM A EXTENSIÓ DE LA VORERA

PLATAFORMA AMB CONFIGURACIÓ D’ILLA

PLATAFORMA AMB CARRIL BICI INTEGRAT

PLATAFORMA AMB PONT D’ACCÉS I CARRIL BICI INTEGRAT

Opinió - Tema central

ÉS L'HIDROGEN EL FUTUR
DE LA MOBILITAT?

A la societat actual, la mobilitat està en procés de transformació. Ens trobem davant de
grans canvis tecnològics que avancen de manera molt ràpida. Aquests canvis vénen marcats per la digitalització i l’electromobilitat, i alhora es veuen determinats per una societat
cada vegada més crítica amb la contaminació, una societat que aposta i es compromet
amb el medi ambient. En aquest sentit, les solucions són cada vegada més sostenibles i
verdes. Però cap on ens dirigim? Quin és el futur de la mobilitat?
Carles Labraña RESPONSABLE D’ESTUDIS I PROJECTES DE L’AMTU
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E

—

l passat mes d’octubre, el Consell
de Ministres de l’estat espanyol va
aprovar la «Hoja de Ruta del Hidrógeno» per a impulsar el desplegament
d’aquest vector energètic sostenible que
serà la clau per aconseguir la neutralitat
climàtica, amb un sistema 100% renovable, abans del 2050. Aquesta planificació
aposta per l’hidrogen verd i contempla
una inversió de 8.900 M€ per complir els

objectius del 2030, que impliquen tenir
4 giga watts electrolitzadors instal·lats a
tot l’estat espanyol per produir hidrogen.
A més, la Unió Europea calcula que
l’hidrogen net podrà satisfer la quarta
part de la demanda mundial d’energia
el 2050, davant de la seva escassa aportació actual, i moure 630.000 milions
d’euros a l’any.

verd i contempla una
inversió de 8.900 M€
per complir els objectius
del 2030
—

LA REVOLUCIÓ DE L’HIDROGEN.
EL COMBUSTIBLE MÉS NET

pensar en establir centres de generadors
d’energia, amb fonts renovables i sostenibles, on l’energia solar i eòlica seran,
en el nostre entorn, preponderants per a
produir l’energia necessària. Aquesta pot
ser la manera en què múltiples energies
renovables puguin ser un excel·lent complement de l’hidrogen. Això permetrà
produir hidrogen a partir de fonts netes
que generin un combustible net.
Un dels grans problemes de l’hidrogen
és que, fins fa poc, el 96% del mateix es
generava a partir d’hidrocarburs fòssils,
sobretot mitjançant reformat de gas
natural. I això és així perquè el cost de
producció era entre 4 i 10 vegades més

barat que fer-ho mitjançant l’electròlisi
d’aigua (1.3 € / kg Vs. 5-12 € / kg, respectivament). A més, produir un quilogram
net d’hidrogen per reformat de gas natural produeix dotze vegades més CO2 que
l’electròlisi amb electricitat d’origen eòlic
(11,89 Vs. 0,97 kg de CO2 eq / kg H2). El
resultat era que el model «antic» de producció d’hidrogen perpetuava el sistema
contaminant i centralitzat de generació i
distribució associat al sector petrolier. No
obstant això, actualment ja s’ha millorat
aquesta ineficiència i el cost del procés
d’electròlisi ha millorat moltíssim, essent
actualment una contrapartida al model
de mobilitat basat en «electricitat pura».

L’hidrogen és el combustible més net que
existeix: és versàtil i extremadament eficaç, un combustible revolucionari que tindrà, o millor dit té, la capacitat de transformar les relacions socials i de mobilitat
al món en base «sostenible».
Així doncs un futur on l’hidrogen sigui
part central de l’estructura de producció
energètica en la mobilitat, depèn de poder obtenir aquest element en centrals de
producció d’hidrogen1 i per a això es necessita energia. Per tant, això comporta

Aquesta planificació

aposta per l’hidrogen

1 Es construirà una planta de recàrrega d’hidrogen a partir del conveni subscrit per TMB i el Consorci de la Zona Franca. La planta, la primera de Catalunya amb
vocació pública, subministrarà uns 160 quilos diaris d’hidrogen d’origen renovable. Actualment la construcció de la planta està en fase de licitació.

QUÈ ÉS UN AUTOBÚS AMB
PILA DE COMBUSTIBLE?
Un autobús amb pila de combustible (APC)
és un autobús elèctric que inclou tant una
pila de combustible com una bateria.
Es fa ús de la pila de combustible que
subministra la major part de l’energia
per al funcionament del vehicle, mentre
que la bateria proporciona suport durant
les demandes de potència màxima, com
l’acceleració ràpida i els pendents. La pila
de combustible consumeix hidrogen per
generar energia elèctrica mitjançant una
reacció electroquímica, i no emet subproductes nocius amb la seva combustió. En

aquest sentit, un vehicle amb hidrogen
únicament expulsa energia i vapor d’aigua. L’energia elèctrica s’usa per alimentar motors elèctrics i mantenir la bateria
carregada. El subproducte de calor es pot
utilitzar per a la calefacció de la cabina,
contribuint així amb la comoditat del passatger i millorant l’eficiència del vehicle.
La bateria també proporciona emmagatzematge per a l’energia regenerativa de
les frenades.
L’hidrogen ofereix una alta densitat
d’energia i un pes menor, en
comparació amb els sistemes elèctrics
d’emmagatzematge actuals, com
les bateries. Una APC té una llarga

similar al motor de gas natural (altament
provat), a molt alta pressió, el qual reacciona amb l’oxigen present en l’atmosfera per produir electricitat i vapor d’aigua
com a únic residu, totalment inert.
Per tant en el transport s’utilitzen
piles de combustible d’hidrogen (APC),
que són dispositius que utilitzen l’hidrogen produït, a partir de fonts renovables, per generar electricitat i mobilitzar els vehicles elèctrics de pila de
combustible (FCEV).

autonomia sense recàrrega i pot
funcionar durant tot un dia de servei
sense recarregar combustible.

—
Un vehicle amb

hidrogen únicament

expulsa energia i vapor

d’aigua. L’energia elèctrica
s’usa per alimentar motors
elèctrics i mantenir la
bateria carregada.

—

Bus amb Pila d’Hidrogen
Tanques d'expansió de refrigerant

Unitat de protecció contra
gelades de pila de combustible
Compressor d'aire

Servobomba
Bateries del
sistema de 24 V.
Inversors de tensió dels auxiliars
Motor de tracció
Pila de combustible
Font: Van Hool

Opinió - Tema central

L’hidrogen no és una font d’energia primària sinó un vector energètic, és a dir,
un producte que requereix una aportació
d’energia per a ser obtingut i que compta
amb la particularitat de ser capaç d’emmagatzemar l’energia per, posteriorment,
ser alliberada de forma gradual quan sigui
necessari.
La tracció basada en l’hidrogen es
basa en el clàssic sistema elèctric, el

qual és abastament conegut, ja que es
realitza des de fa més de cent anys, cada
vegada amb més eficiència. Sabut és
que la tracció elèctrica és un 500% més
eficient que la produïda per motors de
combustió. El canvi disruptiu entre el motor elèctric convencional i el motor de Pila
d’hidrogen és que en aquest cas es fonamenta en el fet que l’electricitat es produeix en una petita central a bord, a partir
de l’hidrogen contingut en un dipòsit de
combustible, confinat d’una manera molt

Unitat de refrigeració (radiadors i ventiladors)
Unitat climàtica de l’habitacle
(+ unitat de refrigeració de la bateria de tracció)
bateria de tracció
Dipòsits d'hidrogen

Resistències de frens
Escapament de la
pila de combustible
Filtre d'aire de la pila
de combustible
Inversors de tensió i inductors
del sistema de tracció
DI- filtre al circuit de
refrigeració de la pila
de combustible
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EL PROCÉS DE L’HIDROGEN

Tema central

PROJECTES ACTUALS
Actualment, ja trobem projectes en fase
de desenvolupament: el programa de la
iniciativa conjunta per a vehicles impulsats a hidrogen a tot Europa, conegut
com els projectes JIVE i JIVE 2, juntament
amb el projecte MEHRLIN, són finançats
per la UE i estan introduint noves flotes
d'APC, així com la infraestructura de recàrrega d'hidrogen associada en ciutats i
regions d'Europa.
En el cas, per exemple, dels projectes JIVE
i JIVE 2 pretén ampliar el desplegament
d’autobusos de combustible d’hidrogen.
El programa JIVE va començar el seu
desenvolupament el 2017, sent el seu successor el JIVE2. En el cas del JIVE2 es tracta del projecte més ambiciós fins avui a
Europa, amb 152 autobusos en 14 ciutats
de set països europeus.
JIVE 2 involucra a regions amb experiència en la tecnologia que amplia les flotes
d’autobusos de cel·les de combustible i les
que busquen desenvolupar els seus coneixements i experiència aportant autobusos de combustible d’hidrogen en flotes
petites per primera vegada.

DESPLEGAMENT PROJECTE JIVE I JIVE 2 DES DEL 7/2021

Aberdeen, UK
Auxerre, FR
Barcelona, CAT
Birmingham, UK
Bolzano, IT
Brighton, UK
Charleroi, BE
Cologne, DE
Dundee, UK
Emmen, NL
Gelderland, NL
Groningen, NL
London, UK
Pau, FR
Rhein Main, DE
South Holland, NL
Toulouse, FR
Velenje, SLO
Wuppertal, DE

JIVE

JIVE 2
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HOLANDA

ALEMANYA

BÈLGICA
FRANÇA

ESLOVENIA
ITALIA

CATALUNYA

MEHRLIN*
*Estació de proveïment d’hidrogen

CIUTAT / PAÍS

© Van Hool

REGNE
UNIT

Nombre total
d'autobusos

Aberdeen, Regne Unit

21

Auxerre, França

5

Barcelona, Catalunya

8

Birmingham, Regne Unit

20

Brighton, Regne Unit

22

Charleroi, Bèlgica

10

Colònia, Alemanya

50

Dundee, Regne Unit

12

Emmen, Països Baixos

10

Gelderland, Països Baixos

10

Groningen, Països Baixos

20

Londres, Regne Unit

20

Pau, França

5

Rhein Main, Alemanya

10

Holanda Meridional, Països Baixos

20

Tirol del Sud, Itàlia

12

Tolosa de Llenguadoc, França

5

Velenje, Eslovènia

6

Wuppertal, Alemanya

20
* Queden quatre autobusos en revisió

Actualment, les dues energies sostenibles amb més força en el marc del transport són: l’energia elèctrica i l’hidrogen.
Per un costat els vehicles elèctrics funcionen amb unes bateries de cobalt-liti i
per l’altre, tenim els vehicles d’hidrogen,
que funcionen amb motors elèctrics,
però fan servir com a combustible l’hidrogen.
A tall de comparació amb una càrrega de 20-25 kg d’hidrogen comprimit un
autobús urbà pot fer una jornada de treball de 14 a 18 hores, cosa que cap autobús elèctric està actualment en condicions de fer-ho. No cal parlar que aquests
20 kg de càrrega son insignificants contra l’enorme pes de la bateria, del bus
elèctric, de 3 tones. Sense comptar que
aquests 3000 Kg és un pes superior a la
suma dels viatgers a plena càrrega, que
és capaç de fer.

—

Cada una d’aquestes
energies, elèctrica Vs.
hidrogen, té diferents

avantatges respecte
a l’altra, però mirant al
futur n’hi ha una que
és més sostenible, més
econòmica i que ofereix
més autonomia. L’hidrogen.
En aquest sentit, és
aquesta energia el futur del
transport.

—

causa de la molt alta intensitat amb què
es procedeix a efectuar aquesta operació, que sempre s’ha de realitzar sense
passatgers en l’interior del vehicle.
El rendiment energètic de la reacció
de la Pila d’Hidrogen es troba sobre el
60%, un valor que duplica el d’un vehicle
híbrid i és més de tres vegades superior el d’un motor tèrmic. Un cop produïda l’electricitat s’alimenta un motor
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Bàsicament, quan parlem d’autobusos
elèctrics, ens estem referint a un vehicle
que és autònom en la seva font d’alimentació, per electricitat. Cal esmentar
que aquesta font d’alimentació embar-

cada no és il·limitada i que, per tant,
s’ha de reposar, recarregar, a final del
servei diari en cotxera o a final de línia/
expedició mitjançant d’un pantògraf que
recarrega la bateria. Per tant, podem
disposar de dos sistemes de recàrrega (o
d’un sistema hibridat ambdós): La recàrrega lenta i la recàrrega ràpida. La recàrrega lenta en un autobús és la que garanteix la durabilitat de la bateria, però
precisament per ser lenta només pot ferse fora de l’horari d’operació del vehicle,
principalment de nit. Per a la recàrrega ràpida, en servei, però existeixen
diverses possibilitats. Un carregador de
gran potència (mínim de 250 kW) a final
de línia, permet augmentar l’autonomia
de servei, respecte de la càrrega nocturna i ja no cal que sigui per a una jornada
de 14-18 hores, sinó per a un recorregut
d’uns 20-30 km, 2-2,5 hores de viatge,
de manera que la bateria necessària per
a l’operativa és de menors dimensions
(i pes). Amb aquests autobusos dotats
d’una bateria de menor grandària, s’ha
reduït considerablement el pes del vehicle, però s’ha augmentat el risc d’incidència en el procés de la recàrrega, a

Tema central

LA MOBILITAT DEL FUTUR. ELÈCTRIC Vs. HIDROGEN

Fuel Cell Bus, companyia d’autobusos metropolitans de Tòquio > Foto d’estoc

Tema central

elèctric, segons demanda, mitjançant
la tracció elèctrica que està més que
provada i no presenta cap element no
conegut, és un procés extremadament
simple i conegut. L’energia sobrant s’emmagatzema en una bateria de reduïdes
dimensions en comparació amb les enor-

BUS ELÈCTRIC
BATERIES.
CÀRREGA LENTA

BUS ELÈCTRIC
BATERIES.
CÀRREGA RÀPIDA

HIDROGEN
(APC)

mes bateries dels autobusos elèctrics
convencionals. El sistema de tracció és
d’una enorme simplicitat, resultant en
procediment d’operació i manteniment
molt més econòmics amb durades majors dels sistemes de tracció que en els
sistemes basats en motors tèrmics.

Cada una d’aquestes energies, elèctrica
Vs. hidrogen, té diferents avantatges respecte a l’altra, però mirant al futur n’hi
ha una que és més sostenible, més econòmica i que ofereix més autonomia.
L’hidrogen. En aquest sentit, és aquesta
energia el futur del transport.

Avantatges

Inconvenients

Menor cost combustible

Autonomia baixa

Espai intern millor distribuït

Menor potencia motor. Baixa densitat de l’energia emmagatzemada que provoca problemes en
pendent i en la capacitat de passatgers

Menor contaminació ambiental

Alt preu vehicle i infraestructura associada

Cost operació i manteniments baixos

Alt temps de recarrega de combustible

Menor cost combustible

Autonomia Alta

Espai intern millor distribuït

Menor potencia motor. Baixa densitat de l’energia emmagatzemada que provoca problemes en
pendent i en la capacitat de passatgers

Menor contaminació ambiental

Alt preu vehicle i infraestructura associada més
alta que en vehicles de càrrega lenta

Cost operació i manteniments baixos

Baix temps de recàrrega de combustible

Autonomia alta

Alt cost vehicle i infraestructura associada

Potencia alta del motor.
Alta densitat de l’energia produïda

Tecnologia en creixement
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Cost combustible baix
Baix temps de recàrrega de combustible

Eficiència energètica del 60% de la pila

Font Pròpia: Comparativa Bus elèctric: Càrrega Lenta i Càrrega Ràpida Vs. Hidrogen

Recomanacions
Un cop analitzats els dos sistemes de producció motriu de les flotes del futur, i sense
menysprear els problemes que ambdues comporten, constatem que l’alternativa de la
tracció amb hidrogen basada en cèl·lules de combustible té molta possibilitat d’establir-se
com l’opció prioritària. No només pel gran estalvi en energia en fase de conducció (pròpia
prestació del servei de transport), sinó també en les seves emissions climàtiques i contaminants zero en la fase de generació del mateix hidrogen i en la fase d’operació de flotes,
l’augment considerable de l’autonomia sense limitacions (mateix paradigma que en l’actualitat amb energies fòssils) i una reducció de pes del vehicle (sobre 3.000 kg de pes de les
bateries elèctriques).
En l’àmbit de costos d’aprovisionament d’infraestructura, hi ha una gran diferència entre
els dos models. Mentre en l’alternativa basada en el vehicle elèctric «pur» la infraestructura està personalitzada i és d’ús propi del servei de transport, en el cas de l’hidrogen és una
infraestructura no pròpia i, per tant, gaudeix d’economies d’escala per a subministraments
d’altres serveis públics i privats. Proporcionen un gran futur a la Pila d’Hidrogen, com a
alternativa sostenible de motorització del bus.

PRIMER PARKING CARGADOR
DE PATINETES ELÉCTRICOS
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Iberdrola prova un minibús 100%
elèctric d’e-busKar a Sabadell
Mira el vídeo

Minibús 100% elèctric model Karsan Jest Electric > Iberdrola
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L

a companyia TUS, en col·laboració amb
Iberdrola, ha realitzat proves de funcionament, circulació i simulació de servei,
d'un minibús 100% elèctric model KARSAN
JEST ELECTRIC, cedit per l'empresa e-busKar
(distribuïdor a Espanya de Karsan).
Aquest model té 5,8 m de longitud i una
capacitat màxima de 25 passatgers amb
plataforma baixa integral i rampa per a
l'accés de persones amb mobilitat reduïda.
Disposa d'un conjunt de bateries de 88 kW

que li proporcionen una autonomia màxima de 210 quilòmetres.
La recepció d'aquest vehicle es va fer a les
instal·lacions de TUS on es van realitzar els
processos de càrrega i manteniment del
vehicle.
Durant la setmana que va durar la prova,
i que va tenir lloc a principis d'any, es van
realitzar proves sense passatgers per diferents zones de la ciutat de Sabadell, per
veure el seu funcionament, autonomia i

com s'adaptava a les característiques de
la ciutat en la línia de la recerca i coneixement de les diferents tipologies de vehicles
i dels sistemes de combustibles alternatius
que existeixen per a millorar l'experiència
de les persones usuàries a bord.
En aquest sentit, se seguirà estudiant
l'electrificació del transport públic per
combatre el canvi climàtic i la circulació per
entorns urbans sense generar contaminació acústica ni atmosfèrica.

Iberdrola i TMB signen el contracte per a construir la
primera planta d'hidrogen d'ús públic de Catalunya

I

berdrola i TMB han signat, el passat mes
de febrer, el contracte per al subministrament d'hidrogen d'origen renovable a
la flota d'autobusos urbans de Barcelona,
mitjançant una planta que podrà donar
servei també a altres flotes de vehicles
elèctrics.
Es formalitza així l'aliança entre TMB i Iberdrola per a la construcció d'una hidrogenara al polígon industrial de la Zona Franca,
que serà la primera de caràcter públic a
Catalunya. La planta començarà a construir-se en un recinte de 5.000 metres quadrats arrendat al Consorci de la Zona Franca. A partir de la seva posada en servei, el
proper mes de novembre, l’utilitzaran els

Hidrogenara de la Zona Franca que entrarà en servei al novembre > Iberdrola

autobusos de TMB d'aquesta tecnologia i,
potencialment, també altres flotes i indústries que adoptin l'hidrogen com a solució
energètica.
La planta subministrarà hidrogen d'origen

renovable, produït per electròlisi, a la flota
d'autobusos i tota la demanda addicional
local. S'iniciarà així la creació d'un hub
d'hidrogen verd en una de les principals
zones industrials de Catalunya.

«Un viatge segur», nova campanya
sobre la seguretat al transport
públic davant la pandèmia
Aquesta nova campanya té com a objectiu reforçar la
confiança de l’usuari en la seguretat en el transport públic.

pandèmia, preservant sempre la seguretat i salut dels ciutadans. Fins i tot quan la
demanda era molt baixa, l’oferta sempre
s’ha mantingut molt per sobre, i s’han
respectat en tot moment les indicacions
donades per les autoritats competents.
De la mateixa manera, es va posar èmfasis en els estrictes controls de seguretat i higiene que s’han realitzat i que han
estat reconeguts amb diferents segells de
qualitat. També es va agrair la coordinació que hi ha hagut entre les entitats que
estan consorciades a l’ATM i els principals
operadors de transport públic, fet que ha
permès que es duguessin a terme totes
les mesures necessàries per fer possible
que l’usuari viatgés de forma segura.

Presentació de la campanya “Un viatge segur” > ATM
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L’

abril passat es va presentar la campanya «Un viatge segur», impulsada per l’Autoritat del Transport
Metropolità de l’àrea de Barcelona, amb
l’objectiu d’aconseguir que els usuaris
continuïn confiant en la seguretat de viatjar en transport públic.
El transport públic, com a servei essencial
clau per a garantir la mobilitat, no s’ha
aturat en cap moment, ni tan sols en els
moments més durs de la pandèmia. Són
moltes les accions que l’ATM ha coordinat
amb les administracions responsables del
transport i les empreses operadores per
a fer front a la pandèmia i per garantir la
salut dels treballadors i les treballadores i
les persones usuàries.
Des del 13 de març de 2020, des de l’inici
de l’estat d’alarma, el transport públic ja
adopta, immediatament, una sèrie de
mesures com el tancament de la porta
de davant dels autobusos, l’aïllament de
la zona del conductor, l’eliminació de la
venda de bitllets i la realització de bescanvis a bord dels vehicles o l’obertura
automàtica de les portes. Més endavant
es comencen a senyalitzar els seients que
es podien ocupar, la mascareta passa a
ser obligatòria, es recomana no parlar, no
menjar, i rentar-se les mans abans i des-

prés d’agafar el transport públic, entre altres mesures. I és que el transport públic
sempre ha posat el viatger i la seva seguretat al centre de les seves actuacions.
Al llarg de la pandèmia, tots els operadors i administracions competents han
realitzat campanyes per a informar sobre
les mesures anticovid. S’han ofert canals
directes d’atenció al client en línia i s’han
dut a terme estudis per a conèixer i entendre la situació de les persones usuàries, invertint en campanyes reputacionals
com: «El viatge continua», «Campanya
compensacions», «Només hi ha una manera de dur bé la mascareta» i «Al transport públic, Sst!».
«Un viatge segur» és una nova campanya
dirigida a conscienciar la ciutadania de la
seguretat de viatjar en transport públic. La
presentació pública d’aquesta nova acció
va tenir lloc el passat mes d’abril, i l’AMTU
hi va participar amb la representació de la
seva presidenta, Aurora Carbonell.

La pandèmia també ha servit per accelerar alguns canvis en positiu, com el fet
que alguns serveis ja 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.

ACCIONS REALITZADES
I PREVISTES
Des de l’ATM s’ha desenvolupat el pla
d’accions amb continguts estratègics per
a planificar i gestionar les accions en els
diferents canals en línia i tradicionals per
aconseguir percepcions positives vers el
transport públic i el seu paper essencial.
Una de les accions més properes al ciutadà ha estat la sèrie de testimonis reals
que han utilitzat i utilitzen el transport
públic durant l’etapa més complexa de la
pandèmia i en l’actualitat.

https://femunviatgesegur.atm.cat
Durant l’acte de presentació de la nova
campanya es va destacar l’esforç realitzat per tot el sector del transport públic,
ja que s’ha mantingut aquest servei de
transport - públic i urbà - durant tota la

IMC

S

erà la primera vegada que l’AMTU
- Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà- coordini
l’organització d’un congrés internacional
sobre mobilitat a Catalunya.
I és que, després que La Jornada Catalana de la Mobilitat, organitzada també
per l’AMTU, s’hagi consolidat com l’esdeveniment de referència a Catalunya
en l’àmbit de la mobilitat i el transport
públic, s’ha considerat oportú fer un pas
endavant i organitzar un esdeveniment
amb més projecció internacional i que
posi Catalunya al centre del debat sobre
tot allò que té a veure amb la mobilitat i
el transport públic.
Aquest Congrés, que neix amb la voluntat que sigui un esdeveniment que tingui
lloc cada dos anys, alternant-lo amb la

celebració de la Jornada, se celebrarà en
modalitat híbrida: presencial -seguint les
indicacions i mesures governamentals-,
i en línia.
L’organització d’aquest esdeveniment
també compta de moment amb el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’Autoritat del Transport Metropolità de
Barcelona (ATM), l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) a més d’altres administracions,
entitats i empreses que ja han mostrat
interès en participar del Congrés.
Un dels objectius del Congrés és debatre entorn de temàtiques molt vincu-

lades entre elles com són la mobilitat,
la sostenibilitat i el turisme. Comptarà
amb la participació de persones referents d’aquests sectors d’arreu del món
per a promoure un intercanvi d’idees, accions i experiències plantejades
durant aquesta època de pandèmia i,
sobretot, per a proposar i debatre sobre
solucions de futur.
El Congrés se celebrarà a Sitges, una
població capdavantera en l’organització
d’aquest tipus d’esdeveniment, i molt
propera a Barcelona. Ja es disposa d’un
web corporatiu on es pot anar consultant tota la informació actualitzada referent a l’esdeveniment. Així, també es
poden formalitzar ja les inscripcions per
assistir-hi:
www.IMCmobilitycongress.com.
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Catalunya acollirà, el proper mes de setembre, el primer congrés internacional de mobilitat
especialitzat en experiències del món local. El Congrés tindrà lloc a Sitges, els dies 21 i 22 de
setembre, sota el nom d’International Mobility Congress (IMC). La població del Garraf esdevindrà un important punt de trobada per al debat sobre la mobilitat internacional, present i
futura.

IMC

Entrevista a Joan Serra — Director de l’International Mobility Congress (IMC)

«El Congrés serà un punt de trobada dels
agents del sector d’arreu del món per a debatre
sobre la mobilitat del present i del futur»
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ajudes que arribaran d’Europa. També
es parlarà de com la mobilitat ha sortit
afectada o reforçada de la pandèmia, i
com afecta aquesta mobilitat a l’àmbit
del turisme.

Quin és l’objectiu de la celebració d’un
congrés internacional sobre mobilitat,
per primera vegada a Catalunya?
L’AMTU ha celebrat, de manera continuada unes jornades sobre l’àmbit de la
mobilitat, i sempre han estat acollides
de manera molt satisfactòria i amb molt
d’èxit. La nostra associació ha cregut que
era el moment de fer un pas més, i apostar per l’organització d’un congrés d’àmbit internacional.
Aquest Congrés pretén ser un punt de
trobada de tots els agents del sector, on
es pronunciïn conferències, es realitzin
exposicions comercials, s’organitzin bones trobades de treball en xarxa i on es
debati sobre quina és la mobilitat del futur, però sobretot, també, com afrontem
la mobilitat en els moments cabdals que
estem vivint a causa de la pandèmia.
Què representa per a Catalunya acollir
aquest Congrés?
Durant els dies de celebració del Congrés,
serem el punt de trobada dels agents més
importants en l’àmbit internacional de la
mobilitat. Catalunya, a través dels seus
operadors i administracions, i les iniciatives que duen a terme, transmetrà un
important coneixement, però també en
rebrà d’altres accions innovadores d’arreu del món, i que estaran presents en el
Congrés.

Ja som referents en algunes altres fires
internacionals. I ara pretenem ser un punt
de trobada de la mobilitat. És un congrés
que neix en un context complicat, de pandèmia, però creiem que pot ser una bona
iniciativa: obrir la possibilitat de retrobament i de contacte entre els actors d’un
sector tan important com és el de la mobilitat, però també el de la sostenibilitat i
el del turisme.
Com es pot participar en el Congrés?
Aquest esdeveniment es planteja i s’està
organitzant de manera molt transversal,
i hi té cabuda les administracions i les
empreses privades, ja que l’aliança publicoprivada és cabdal. També els operadors, els fabricants de vehicles, les persones tècniques d’administració i d’empresa
privada; i els professionals dels sectors.
En definitiva, si t’interessen aquests àmbits, pots participar i assistir en aquest
Congrés.
Quins són els continguts que es treballaran durant el Congrés?
La temàtica serà diversa, però els eixos
en què pivotarà el Congrés seran el
medi ambient i la sostenibilitat i la digitalització en la mobilitat, sent aquestes dues temàtiques molt importants,
ja que van molt associades als projectes europeus de transformació i a les

Està ben posicionada Catalunya en
l’àmbit de la mobilitat sostenible?
Catalunya ha estat capdavantera en
molts àmbits, i en aquest també ho serà.
Es fan avenços importants, i de manera
constant. Un exemple clar de ser pioners
és el projecte «FlexiTransport Catalunya»
que està desenvolupant l’AMTU, la Generalitat i l’ATM. Una plataforma digital,
per millorar i situar la xarxa de transport
públic en les primeres posicions de la
innovació. La plataforma «F» és la única
d’iniciativa i control públic d’Europa. El
Transport a Demanda deixarà pas al nou
Transport Flexible, igual que el telèfon
mòbil va deixar pas a l’smartphone.
Quines oportunitats ens ha deixat la
pandèmia en l’àmbit de la mobilitat?
La pandèmia, com tota crisi, porta destrucció, però també deixa oportunitats.
És un moment de canvi, i de saber aprofitar la transformació que ens ha provocat la pandèmia. El Congrés servirà
també per a conèixer què s’està fent i
aprendre de les coses que no han funcionat i el per què, i aquelles accions que
sí que han tingut èxit, per aprendre’n
d’elles. Hem passat d’una mobilitat zero
arran d’un confinament domiciliari, a
la seva recuperació de manera progressiva. Ara és moment també d’esforçar-nos a fer arribar a la població que
el transport públic és molt segur, donar
confiança als usuaris per a la seva utilització. És el mitjà més econòmic i equitatiu, i el que hem de promoure com a
societat. Hem de treballar per al potencialment del transport públic eliminant
petjada de CO2, i fer-lo més sostenible,
amb l’ús de noves energies, i apostant
per la digitalització.

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) va presentar, el passat mes de febrer, tres propostes
per tal que la implantació del transport flexible a Catalunya
es pugui finançar amb fons europeus.

«La implementació
d’aquesta plataforma
tecnològica impactarà
tant en els usuaris, que
disposaran d’alternatives
de mobilitat adaptades a la
seva demanda, com també
en els operadors, ja que els
permet optimitzar recursos
per donar un servei més
ampli en l’àmbit geogràfic
i en el servei horari»

front al repte demogràfic i la lluita contra
la despoblació». Tots ells en el marc del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència
de l’Economia.

Canvi en el model de la mobilitat
Davant el model actual de transport públic, que ja ha quedat obsolet, l’AMTU vol
augmentar l’eficiència de la xarxa actual,
millorant el nivell de servei i la sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, l’AMTU,
que és líder a Catalunya en l’estudi i implementació de serveis de transport a la
demanda (TAD), i després d’haver implantat i gestionat serveis TAD en 15 municipis,
aposta ara per una solució tecnològica que
permet passar d’un sistema rígid a una
assignació de serveis flexibles. Es tracta
d’un projecte únic a Europa, d’iniciativa i
governança 100% pública. Oferirà el què
cap producte, dels molts existents que
avui dia hi ha al mercat, pot oferir, i el més
important és que és una plataforma modular, amb un gran potencial d’integració,
adaptació i evolució.
L’AMTU ja té la plataforma «F» (FlexiTransport Catalunya) en un sistema en el núvol
i ara està definint un pla de desplegament
del transport flexible, per municipis amb
transport urbà que vulguin incorporar-se al
sistema. Un major finançament al projecte
permetria avançar molt més ràpid cap a la
mobilitat del futur.

Aurora Carbonell, Presidenta de l’AMTU > AMTU

La millor alternativa
al vehicle privat
El transport flexible també s’emmarca dins
de l’aposta de l’AMTU i del Govern de la Generalitat per una mobilitat 100% sostenible. La pandèmia de la COVID-19 ens ha demostrat que és important que ens movem,
no fer-ho afecta moltíssim a l’economia,
però també a la salut de les persones. Ara
bé, la situació ideal seria que aquesta mobilitat fos 100% neta i tingués un impacte
baix al medi. Doncs el transport flexible
ens acostarà a aquest objectiu. Construir
una xarxa de transport públic altament
competitiva en temps respecte al vehicle
privat, fiable, flexible i molt capil·lar. Només així aconseguirem reduir els elevats
índex de motorització i les emissions contaminants. I encara més quan la flota que
presti els serveis de mobilitat flexible, sigui
propulsada per energies netes, netes en
totes les fases: en la seva producció, durant
el seu consum i quan els elements arriben
al final de la seva vida útil.
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E

ls tres projectes permetrien finançar un desplegament més ràpid de
la plataforma «F» - FlexiTransport
Catalunya, a través de la qual es posa ben
aviat en funcionament el transport flexible, una modalitat que és una evolució del
transport a la demanda (TAD), igual que
el telèfon mòbil va evolucionar cap al telèfon intel·ligent (smartphone). El transport
públic flexible s’adapta a les necessitats
reals dels viatgers, ja que no hi ha línies
preestablertes, ni horaris, ni parades fixes,
sinó que funciona d’acord amb els serveis
que se sol·liciten, i els vehicles s’assignen
per zones i no per línies. El transport flexible revolucionarà, per tant, la mobilitat de
grans ciutats, pobles, i zones rurals.
D’una banda, l’AMTU va presentar a la
Generalitat el projecte d’expansió del
transport flexible a tot Catalunya, per tal
que formi part del projecte global Next Generation Catalonia. Concretament, aquest
projecte s’emmarca dins l’àmbit de la mobilitat del futur.
D’altra banda, l’AMTU també va presentar
el projecte «MOVADE: impuls de la mobilitat a demanda, elèctrica i compartida», en
resposta a una manifestació d’interès convocada pel Ministeri espanyol d’Indústria,
Comerç i Turisme, i un altre amb el mateix
objectiu a la convocatòria del Ministeri
espanyol de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, «Projectes tractors per fer

AMTU

L’AMTU presenta tres propostes als fons
europeus per accelerar la implantació
del transport flexible a Catalunya

AMTU

El servei de TAD de Sant Pere de Ribes obté una
nota de 9,3 en una enquesta realitzada per l’AMTU

E

26 | MobiliCat / Juny 2021

l servei de transport a demanda
(TAD) de Sant Pere de Ribes és valorat pels seus usuaris amb una puntuació mitjana de 9,3 sobre 10, cosa que
demostra l’alt grau de satisfacció de les
persones que utilitzen aquest servei. Així
es desprèn de l’enquesta de satisfacció
que ha realitzat l’AMTU, a través del
servei tècnic i de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’associació.
L’enquesta revela també altres dades d’interès, com l’increment de
viatgers des que es va posar en
funcionament el servei, o que
bona part dels seus usuaris opta
per aquesta modalitat de transport públic tot i tenir vehicle
privat. Rep també una puntuació molt alta, el servei d’atenció telefònica, amb un 9,2 sobre 10, demostrant la satisfacció en aquest servei.
L’AMTU i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van posar en funcionament, el gener
de 2019, el servei de transport a demanda del municipi. En els dos primers anys
de funcionament – fins a final de 2020-,
el TAD d’aquest municipi va realitzar
5.860 serveis i va transportar un total de
10.037 viatgers. A més, cal destacar que
en dos anys la demanda d’aquest servei
s’ha incrementat un 10%, passant dels
2.786 serveis realitzats el 2019 als 3.074
realitzats el 2020.
Des de l’Associació de municipis per la
mobilitat i el transport urbà s’han valorat
de manera molt positiva els resultats.
La seva presidenta, Aurora Carbonell, va
mostrar la seva satisfacció, ja que demostren que el transport a la demanda és una
modalitat que respon a les necessitats
dels ciutadans, afavorint la seva utilització enfront de la del vehicle privat.
Es tracta d’una satisfacció compartida
amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, va destacar l’evolució satisfactòria
d’aquest servei. La mobilitat urbana i sostenible és una aposta decidida del govern
de Sant Pere de Ribes i s’aposta per con-

tinuar treballant en la seva adequació a
les necessitats de les persones, estudiant
posar en marxa el servei adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda.

Motius d’utilització
El principal motiu per utilitzar aquest
servei és laboral. Un 30% dels usuaris
utilitza el TAD per anar o tornar de la feina, sigui de manera directa o combinada
amb altres mitjans de transport. Altres
motius, en canvi, tenen una
freqüència molt menor: anar a
comprar (16%), visites mèdiques
(14%), gestions personals (14%) i
estudis (14%).

Intermodalitat

—
L’enquesta revela que
un 32% dels usuaris del
TAD opten per aquest
tipus de servei malgrat
tenir vehicle privat
—
En dos anys, el nombre
d’usuaris ha augmentat
un 10% i ja ha
transportat un total de
10.037 viatgers
—
Per a dur a terme l’enquesta, l’AMTU
s’ha basat en les preguntes realitzades
a una mostra de 44 usuaris del TAD, que
representen un 34% del total que fa ús
d’aquest servei.
L’enquesta realitzada per l’AMTU també
revela que gairebé la meitat dels viatgers
(45,5%) del TAD tenen carnet de conduir, i
d’entre aquests, la majoria també disposa
de vehicle privat i el podria utilitzar. Això
suposa que el 32% del total d’usuaris opta
pel servei de TAD tot i tenir la possibilitat
d’efectuar el trajecte en vehicle privat.

Gairebé la meitat dels usuaris
(46,5%) enllaça el TAD amb algun
altre mitjà de transport per arribar a
la seva destinació final. En les connexions intermodals, el principal servei
amb el qual enllacen els usuaris, en un
60% dels casos, és el bus interurbà (Vilanova- SPR - Sitges), I en segon lloc se
situa el Bus exprés a BCN, amb el 30%
del total.

Principals aspectes del servei
Els set aspectes sobre els quals s’ha demanat valoració obtenen, tots ells, una
puntuació superior a 8, en una escala de
0 a 10. Els més ben valorats són el nivell
de confort del viatge (9,7), la tarifa que
paga l’usuari (9,6) i la puntualitat del
servei (9,5).
A més, cal destacar la bona puntuació
(9,2) que obté l’atenció telefònica que
realitza l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) de l’AMTU. Aquesta oficina és
l’encarregada de rebre les peticions dels
usuaris i gestionar-les per tal de configurar la planificació diària del servei.
Finalment, cal dir que la petició més
recurrent per part de les persones
que utilitzen el TAD és l’ampliació de
l’horari del servei i la seva extensió als
caps de setmana, seguida de la possibilitat de poder sol·licitar serveis el
mateix dia (en temps real), la creació
de noves parades (ampliació de la xarxa de cobertura), i l’ús d’una APP per
efectuar les reserves i ampliar l’horari
d’atenció telefònica.

E

ls Pressupostos Generals de l’estat
espanyol per al 2021, van incorporar
el compromís de fer efectiu la creació
d’un Fons de Transport, el Fons Local, per
a pal·liar les pèrdues del transport públic
col·lectiu urbà afectats per la crisi de la
COVID-19.
El passat 12 de març, el Govern d’Espanya
va posar en marxa el mecanisme per compensar les entitats locals per la caiguda
d’ingressos en el transport públic mitjançant la publicació al BOE, de la «Resolució
de 9 de març de 2021, de la Secretaria
d’Estat d’Hisenda, per la qual es dicten
instruccions relatives al subministrament
d’informació per les entitats locals en relació amb la prestació de servei de transport
públic».
En aquest sentit, l’objecte d’aquesta resolució és establir el procediment i el termini de
remissió per demanar informació financera
necessària derivada de la prestació del servei de transport públic urbà per part de les

entitats locals. Aquesta informació serveix
de fonament per a determinar una possible
futura concessió directa de subvencions a
favor d’aquelles entitats en què concorri la
condició d’haver prestat aquest servei de
transport en qualsevol modalitat durant
la situació de pandèmia (any 2019) i que,
per tant, s’ha vist afectat per la crisi de la
Covid-19.
Han pogut subministrar la informació entitats locals que presten habitualment el servei regular de transport públic urbà, amb
independència de la modalitat de gestió
d’aquest. En canvi, van quedar exclosos de
l’aplicació d’aquesta resolució, el transport
per ferrocarril a qualsevol distància, la modalitat de transport discrecional, el servei
de transport limitat a grups de població o
amb limitació de caràcter estacional, així
com qualsevol altra modalitat de mobilitat
en àrees urbanes i metropolitanes.
L’AMTU ha ofert assessorament als seus
organismes associats per a facilitar la tra-

mitació de la sol·licitud, així com per a la
resolució de dubtes que poguessin sorgir.
Des de l’AMTU es va gestionar la sol·licitud de 75 ajuntaments. Aquests 75
consistoris van ingressar, el 2019, un
total de 27.307.033,81 € en concepte de
bitlletatge, corresponent a l’import que
paga el cuitadà.
Arran de la situació inesperada i crítica de
pandèmia, l’any 2020, els ingressos van
disminuir en un 60% de mitjana, a causa de la reducció d’usuaris i validacions.
Malgrat aquesta situació extraordinària
i negativa per al transport urbà, el servei
es va mantenir, en molts casos, per donar
cobertura a la necessitat ciutadana, però
amb una forta caiguda d’ingressos per a
l’operador que ha hagut d’assumir l’administració.
És en aquest context, que sorgeix la creació del Fons Local a càrrec de l’estat espanyol, amb l’objectiu de compensar, en
part, aquesta pèrdua d’ingressos per bitlletatge. El càlcul dels imports a pagar es fa a
partir de les dades de servei de l’any 2019,
un any de normalitat en aquest servei.

AMTU

Ajudes al transport públic urbà
afectat per la crisi de la covid-19

AMTU
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Igualada, primer punt de
càrrega de vehicles elèctrics amb
energia generada per l’aigua

Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua als municipis d’Igualada, Òdena,
Vilanova del Camí, Copons, La Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt, ha instal·lat
a Igualada el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics a Catalunya que s’abasteix de
l’energia generada per l’aigua. Aquesta pionera instal·lació de càrrega és única a Catalunya i està situada just davant del dipòsit Rectangular, al carrer d’Irlanda, d’Igualada.

A

l llarg de la xarxa de distribució,
existeixen punts on es produeix
energia elèctrica a partir de petits salts hidràulics i de sobrepressions
derivades de la topografia del terreny i la
topologia de la xarxa d’aigua. En el cas
d’Igualada, en el punt on s’ha instal·lat el
punt de càrrega, es produeix un salt d’aigua a l’entrada del dipòsit Rectangular.
Per tal d’aprofitar aquesta energia, es va
instal·lar una turbina hidràulica capaç de
generar entre 1 i 2,2 kW/h. Aquesta turbina genera suficient energia per carregar fins a 2 vehicles alhora. En funció del
vehicle que s’endolli, el temps de càrrega
completa pot variar: una bicicleta elèctrica, unes 3 h; una moto elèctrica, entre 2
h i 4 h; i un cotxe pot trigar a carregar-se
completament entre 4 h i 6 h.

Gràcies a aquest carregador elèctric, es
mitigaran 4,85 tones de CO2 anualment.
S’espera un ús freqüent, ja que està situat
en una zona estratègica del polígon industrial d’Igualada, propera a la zona residencial. Aigua de Rigat posa a disposició
de la ciutadania aquest punt de càrrega
de forma totalment gratuïta.
Quan no hi ha vehicles carregant, l’energia que es genera s’utilitza per a l’alimentació dels analitzadors de clor i la il·luminació del dipòsit. Per fer-ho possible, es
va instal·lar un inversor a la sortida de
la turbina per modular l’entrada segons
l’energia produïda. Aquest tipus d’inversor s’encarrega de connectar aquesta
energia produïda de la turbina a la xarxa
elèctrica interna sense necessitat d’instal·

lar cap mena de bateria i poder aprofitar
el 100 % de l’energia generada.
Per visualitzar imatges del funcionament
del punt de càrrega, podeu accedir al
vídeo a través del següent enllaç a Youtube: https://youtu.be/-RUYOD3a54M

Avançar cap a una
mobilitat sostenible
Amb aquesta actuació, Aigua de Rigat
progressa en la implantació d’una mobilitat sostenible, un objectiu que es va
proposar en l’àmbit intern l’any 2016

tenible i la millora de la qualitat de vida
de les poblacions on presta servei.

Nou canal de Twitter
L’anunci de la instal·lació del primer punt
de càrrega elèctric a Catalunya amb energia generada per l’aigua ha estat la primera notícia que ha compartit la companyia a través del seu nou canal de Twitter:
@aiguaderigat_
Aigua de Rigat ha posat en marxa aquest
nou canal per atendre les consultes dels
usuaris i difondre el contingut de la companyia. Amb l’obertura d’un nou canal,
es mostra el compromís per augmentar

la interacció amb la ciutadania. L’horari
d’atenció és de dilluns a divendres,
de 8.30 h a 16.30 h.
Aquest nou canal d’atenció se suma
als altres ja implantats com el canal
d’atenció directa a través de la plataforma
de missatgeria Whatsapp per notificar
incidències o formular consultes:
681 351 197 (de dilluns a divendres, de
8.30 h a 16.30 h). També, s’atén a través
del web www.aiguaderigat.cat i els telèfons d’atenció comercial 900 100 364
(de dilluns a divendres, de 8 h a 20 h) i
d’avaries i incidències 900 100 365 (les 24
hores del dia, els set dies de la setmana).

AMTU

i que li ha permès, avui en dia, assolir
que el 40% de la seva flota sigui sostenible. Amb la instal·lació d’aquest punt
de càrrega, la companyia vol fer una
aportació a la ciutadania per tal de contribuir a la implantació d’una mobilitat
sostenible a Igualada.
Així doncs, Aigua de Rigat avança en
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, concretament, el que
pertoca la innovació (núm. 9), l’aposta
per ciutats i comunitats sostenibles (núm.
11), i l’acció climàtica (núm. 13). D’aquesta manera, la companyia confirma el seu
compromís amb el desenvolupament sos-

Entrevista a DAVID GALL MARTIN — Gerent d’ AIGUA DE RIGAT S.A

«La mobilitat sostenible ja no ha de ser un compromís
de futur, sinó que és una obligació de present»

Hi ha previsió d’instal·lar nous punts en
altres municipis?
Com deia abans, la instal·lació d’aquests
punts depèn de diversos condicionants
hidràulics (pressió i cabal d’aigua) que determinen la capacitat de generar suficient
energia per a poder donar-li aquest ús.
En aquest sentit, s’està fent un estudi per
veure la viabilitat de poder dur a terme
alguna altra instal·lació en algun altre
emplaçament.
A què respon la iniciativa?
Des d’Aigua de Rigat, posem el focus en
assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i fer front a l’emergència climàtica. És en aquest sentit que
impulsem iniciatives com aquest innovador punt de càrrega de vehicles elèctrics
que s’abasteix de l’energia generada per
l’aigua. El nostre servei va més enllà de
la gestió de l’aigua: la nostra contribució és preservar el medi ambient a través
de l’eficiència, la innovació i la sostenibilitat. Aquest punt de càrrega n’és un
exemple.

Per què es va escollir la ciutat d’Igualada?
Els salts hidràulics i sobrepressions derivades de la topografia del terreny i la topologia de la xarxa d’aigua fan possible que
es generi aquesta energia. Es va decidir
instal·lar aquest punt de càrrega a Igualada per aprofitar el salt d’aigua que es produeix a l’entrada del dipòsit Rectangular.
Per aprofitar aquesta energia ha calgut
instal·lar una turbina hidràulica capaç de
generar entre 1 i 2,2 kW/h. A més, s’ha
escollit aquesta localització estratègica
perquè es troba en el polígon industrial
d’Igualada, en una zona de pas de la co-

Quin és el futur de les energies renovables en el món de la mobilitat i el transport?
La mobilitat sostenible ja no ha de ser un
compromís de futur, sinó que és una obligació de present. La col·laboració entre administracions, empreses, organitzacions i
ciutadania és fonamental per impulsar una
mobilitat verda davant els efectes cada cop
més devastadors del canvi climàtic. És en
aquest sentit que Aigua de Rigat ja ha assolit que el 40 % de la seva flota sigui sostenible i seguim treballant en la implementació d’una flota de vehicles sostenibles.
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marca i propera a la zona residencial.
Per altra banda, i des del primer moment
que se li va exposar la nostra iniciativa, per
part de l’Ajuntament d’Igualada ens han
donat totes les facilitats possibles per tal
que aquest punt de càrrega fos una realitat.

Pàgines empresarials
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Mobileye, una de les claus
per assolir els objectius de
mobilitat segura a Catalunya

Autobús amb «visió intel·ligent»
> Mobileye

Mobileye d’Intel és líder mundial en sistemes de prevenció d’accidents. S’ha convertit en un
dels col·laboradors habituals de les administracions públiques a l’hora de fomentar solucions
tecnològiques enfocades a la millora de la seguretat viària.
El sistema Mobileye
Enfocat a vehicles pesants amb circulació urbana, autobusos i camions,
el sistema Mobileye Shield + Connect és un sistema avançat d’assistència a la conducció basat en visió
artificial. Els seus sensors altament
intel·ligents analitzen la carretera
identificant altres vehicles, motocicletes, vianants i bicicletes i permet
detectar les situacions de risc que es
produeixen tant a la part frontal com
en els angles morts del vehicle. És en
aquestes situacions, realment importants, quan el sistema alerta al conductor amb senyals visuals i acústiques, perquè aquest pugui evitar o
mitigar l’accident.
En ser un sistema connectat, la informació del risc existent a la ciutat
queda registrada i és possible gene-

rar un mapa de calor dels punts de
concentració del risc per a prendre
decisions de millora de la infraestructura.

La col·laboració publicoprivada
Track Surveying, representant local
de Mobileye, manté una aposta clara
per les tecnologies ADAS (Sistemes
Avançats d’Assistència a la Conducció) convençuts que és la solució per
al següent salt qualitatiu pel que fa a
la reducció de sinistralitat als carrers
de les nostres ciutats.
S’entén la col·laboració publicoprivada com el camí per millorar la seguretat a les carreteres. L’impacte és
transversal: incrementa la seguretat
de la ciutat per a tothom i en temps
real, tenint en compte els passatgers
i usuaris vulnerables, alhora que

genera informació de valor per a les
administracions, permetent identificar els punts conflictius de la infraestructura, reduir els riscos d’accidents
de trànsit en el vehicle i salvar vides
a través del coneixement de l’entorn
de circulació.
El 2017 l’ajuntament de Terrassa
pren la iniciativa en l’àmbit nacional, i des de l’àrea de mobilitat es
lidera la implantació del sistema
Shield + de Mobileye en col·laboració amb Avanza i, amb dos objectius
presents: d’una banda, millorar la
seguretat activa en temps real dels
autobusos fent-los més preventius, i
d’altra banda, protegir als ciutadans i
usuaris vulnerables a través de l’anàlisi dels mapes de concentració de
risc que s’extreuen de la plataforma
Mobileye.

D’altra banda, Rafael Cortés, gerent
de l’empresa TMESA, destaca que: «Es
tracta d’un sistema preventiu que ajuda al personal conductor. L’entorn al
qual s’enfronten en el seu dia a dia és
canviant i, la nova mobilitat suposa un
risc addicional que es veu mitigat amb
la tecnologia que vam embarcar».
El 2018 Mobileye signa un acord de
col·laboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT) amb l’objectiu de
protegir els usuaris vulnerables de
la via en entorns urbans a través de
la implantació de tecnologia ADAS.
Amb la participació de l’ajuntament
de Barcelona, es llança el projecte
Autonomous Ready marcant l’objectiu d’equipar més de 4000 vehicles
de flotes públiques i privades com
Correus, Endesa, Ferrovial, Aquaservice, entre d’altres, així com autobusos dels TMB i camions dels serveis
públics de recollida. Tot això, amb el
sistema Mobilye Shield +, per avaluar l’impacte dels ADAS a la ciutat
ajudant els conductors a prevenir
possibles col·lisions, alhora que recopila informació clau sobre el nivell
de risc de determinats punts de la
infraestructura viària de la ciutat,
coneguts com a punts calents.

El Govern de la Generalitat ha aprovat
el Pacte nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030. Amb això
es pretén donar resposta als nous reptes de mobilitat que s’estan produint
en el context actual, com els canvis de
mobilitat unipersonal l’estancament
del decreixement de l’accidentalitat a
la Unió Europea i a Catalunya. El principal objectiu d’aquest Pacte és garantir la transició cap a una mobilitat més
segura i, alhora, sostenible, saludable,
connectada i automatitzada a tot Catalunya.
Amb l’esperit de col·laboració i impuls
de la seguretat viària, la tecnologia
de Mobileye torna a ser clau a l’hora
d’afrontar els eixos d’actuació fixats
en el Pacte.
MOBILEYE SHIELD + CONNECT és
en si mateix un sistema connectat
que permet que els elements detectats i les dades d’alerta es recopilin i
serveixin com a base per a realitzar
millores en la infraestructura de la
ciutat. D’aquesta manera es generen
mapes en temps real de punts de concentració de risc que ajudin a repensar l’espai públic cap a una mobilitat
més sostenible i segura.

Es busca adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l’accidentalitat, el que implica
directament als usuaris vulnerables de
la via, com els vianants o els ciclistes,
i noves formes de transport com el patinet. Un cop més, la implantació dels
sistemes de Mobileye esdevé una eina
imprescindible. La detecció d’usuaris
vulnerables en els punts cecs de vehicles pesants suposa una disminució
substancial de risc diari a la ciutat.
L’aprofitament de tota la informació
que recopilen els vehicles equipats
amb MOBILEYE SHIELD + CONNECT,
pel que fa a accidents, riscos i altra
informació sobre la calçada, seran de
gran utilitat a l’hora d’establir els objectius estratègics per a les infraestructures respecte als nous sistemes de mobilitat i, també, per desplegar l’estructura
necessària per a la gestió de canvis.
Identificar els punts reals de conflicte
en la infraestructura és clau per poder-la millorar.
Des de Mobileye es comparteix la voluntat del Pacte, és a dir, la necessitat
de desenvolupar un espai de cooperació estratègica entre els diferents
sectors implicats en la mobilitat intel·
ligent, públics i privats.

Aquesta tecnologia també ha estat provada amb èxit en altres ciutats espanyoles com Tenerife, Saragossa, Vitòria
i ciutats de les Balears, entre d’altres.
Mapa de calor de febrer de 2021 amb les zones de concentració d’alertes de bicicleta sobre
el mapa de carrils bici > Mobileye

Escaneja el
codi QR per
veure el vídeo
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Pacte nacional per a la mobilitat
segura i sostenible 2021-2030

www.tracksurveying.com/automocion/
info@tracksurveying.com
Mòbil +34 610520178
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Susi Lopez, és la directora de Mobilitat de l’Ajuntament de Terrassa, i
explica que: «Les necessitats i hàbits
de mobilitat a les ciutats han canviat
molt en l’última dècada, i tot apunta
que seguiran evolucionant. És imprescindible que administracions,
empreses i societat posem el focus en
repensar l’espai públic i utilitzem les
tecnologies que ajuden a transformar
els vehicles i els carrers per a les necessitats actuals, i sobretot fer-ho de
forma segura per a tota la ciutadania».

Territori i Sostenibilitat

Clic.cat, la nova Xarxa de Transport
a la Demanda de la Generalitat
de Catalunya digitalitzada
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J

a fa trenta anys que la Generalitat de
Catalunya va iniciar el procés d'implementació dels serveis de transport
a la demanda amb la col·laboració dels
ajuntaments i consells comarcals, arribant avui dia a les 235 línies que donen
servei a 736 nuclis de població.
El passat mes de març van entrar en
funcionament dues línies noves, a la
comarca de l'Anoia, amb l'objectiu de
facilitar la mobilitat laboral entre el polígon Les Comes i els municipis adjacents
i evitar l'ús del vehicle privat, oferint
una alternativa sostenible en transport
públic eficient, còmoda i segura. A més,
el Clic.cat ja s’ha posat en marxa a les
comarques del Gironès, Pla de l’Estany i
a l’Alta Segarra. També s’està treballant
per implementar-ho a les Garrigues i a la
Garrotxa. Amb el transport a la demanda garantim la cohesió territorial, l’equitat de la ciutadania de tot el territori i la
mobilitat sostenible.
Els serveis de transport a la demanda es
presten amb vehicles adequats a les necessitats de mobilitat existents, habitualment amb vehicles de menys de nou
places, evitant d’aquesta manera els desplaçaments ineficients i reduint les emissions en prestar-se només aquells serveis
que han estat prèviament contractats.
Aquest sistema de gestió del transport a
la demanda s'està desenvolupant a través
de la marca Clic.cat, i es vol estendre al
conjunt de serveis de Catalunya i a aquells
nous serveis que s'implementin en el futur.

Vehicle de menys de nou places per gestionar els serveis de transport a la demanda > Territori i Sostenibilitat

Clic.cat: digitalització que facilita
i agilitza l'accés als serveis
El novembre del 2020 es va presentar la
marca Clic.cat, que respon a un model de
transport a la demanda basat en la digitalització i que facilita i agilitza l'accés als
serveis del conjunt de la ciutadania.
Els serveis de transport a la demanda es
caracteritzen perquè només es presten si
hi ha un requeriment previ per part dels
usuaris de manera que s'eviten els recorreguts ineficients i s'ofereix un servei
molt ajustat a les necessitats reals dels
usuaris.
Tradicionalment, el sistema de reserva dels
serveis de transport a la demanda s'ha fet
a través d'una trucada telefònica prèvia,
però des del Departament de Territori i
Sostenibilitat s'ha treballat, en els darrers
anys, en la digitalització del sistema. Així,

per a millorar la gestió i l'accés als serveis
de transport a la demanda, actualment
també hi ha aplicacions a iOS i Android
que agilitzen i faciliten l'accés als serveis
escurçant substancialment el temps necessari per a fer la reserva prèvia. Aquestes
aplicacions permeten fer la reserva del servei on line, rebre l’hora exacta de recollida,
tenir informació durant el servei (posició
en temps real de l’autobús i hora d’arribada) i cancel·lar reserves. A banda, es pot
valorar el servei, i tenir estadístiques dels
viatges realitzats.
Tal com es va explicar en la seva presentació, la nova marca s'està estenent a tots
els serveis existents i s'incorporarà en els
vehicles, els fulletons, les parades i els elements tecnològics de gestió.
La recepta d'una mobilitat sostenible passa perquè hi hagi més i millor

Territori i Sostenibilitat
transport públic i adaptar-lo a les necessitats de cada zona. És evident que
les àrees metropolitanes i més denses necessiten unes determinades
solucions per al transport públic; les zones
interurbanes, unes altres, però
també és necessari que el territori menys
dens, més disseminat, tingui
solucions. En aquest sentit, el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va
destacar els trenta anys de funcionament
a Catalunya del transport a la demanda,
amb la concertació dels ajuntaments i consells comarcals, i els avenços que s'estan
fent per a donar una resposta equitativa.
En les directrius nacionals de mobilitat
s’estableix que totes les zones del territori
han de disposar d’un transport públic adequat a les seves necessitats de mobilitat.
Així, en la primera d’aquestes directrius es
contempla la implantació de sistemes de
transport públic alternatius en urbanitzacions disperses i mesures per a la millora
de la connexió amb la xarxa principal de

transport públic, i en la 25a directriu s’estableix que cal millorar l’accés en transport
públic entre els diferents nuclis de població
aïllats i les capitals municipals i comarcals
a través dels serveis a la demanda, l’obertura del transport escolar i l’habilitació de
sistemes innovadors que satisfacin la demanda de la mobilitat en el món rural.

235 línies de transport
a la demanda a 736
nuclis de població
La implantació dels serveis de transport a
la demanda se segueix fent de forma progressiva, ja que es considera un servei eficient per a atendre les demandes de mobilitat especialment en les zones rurals o en
els nuclis de baixa densitat, com a complement de la xarxa de serveis regulars.
Amb el servei de transport a la demanda
es pot oferir una cobertura territorial de la
xarxa de transport públic als nuclis disseminats dels municipis i oferir una alternativa de mobilitat sostenible als col·lectius

   ·      
     

·
   · · 
·        ·

com la gent gran que viu en aquests municipis i que no disposen d'altres alternatives
de mobilitat.
Així, l'any 2019 un total de 59.200 viatgers
van fer ús dels serveis de transport a la
demanda el que suposa un increment del
15,6% pel que fa al nombre de viatgers respecte a l'any 2018.
Lleida és la demarcació amb més serveis
de transport a la demanda. Disposa de
124 línies de transport a la demanda
que l'any 2019 van transportar 29.278
viatgers. La segueix la demarcació de
Barcelona amb 45 línies de transport a
la demanda (sumant les dues de recent
creació a la comarca de l'Anoia) i 2.505
viatgers l'any 2019. Girona, que disposa
de 41 línies de transport a la demanda,
és la demarcació que més viatgers va
transportar després de Lleida, amb un
total de 17.298. Per acabar, Tarragona,
amb 23 línies de transport a la demanda, va transportar 10.119 viatgers l'any
2019 amb aquest mode de servei.
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Shotl és una de les plataformes de mobilitat que ajuda als operadors a implementar els serveis a demanda > Territori i Sostenibilitat

Pàgines empresarials

Altech col·labora amb l’AMTU
per a transformar el transport
públic a Catalunya
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L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) implanta el sistema de transport flexible desenvolupat
per ALTECH a Alella, que està funcionant en fase de proves des
del passat 12 d’abril.
El transport flexible permetrà optimitzar els recursos de
transport disponibles, i oferir als usuaris de tot Catalunya un
servei de transport més eficaç i adaptat a les necessitats de
cada territori, siguin grans ciutats o zones rurals.

Com funciona?

Avantatges

Els usuaris poden sol·licitar un servei de transport per a desplaçar-se a
un destí concret mitjançant una APP,
una pàgina web, o bé trucant per
telèfon al servei d’atenció al client
de l’AMTU. Aquestes sol·licituds es
reben en temps real en els serveis
centrals de l’AMTU i mitjançant un
algorisme de planificació, es generen
els trajectes optimitzats que s’assignen als conductors dels vehicles dels
diferents Operadors de Transport,
millorant l’eficiència de les rutes o
trajectes a realitzar.

Aquest sistema de Transport Flexible aporta molts i importants avantatges, entre els quals cal destacar:
• Es garanteix un millor transport
públic, tant en grans ciutats com
en petits municipis.
• Major aprofitament dels recursos
de transport disponibles, adequant la capacitat d’ocupació dels
vehicles per a poder donar un bon
servei als usuaris.
• Millora la planificació de la mobilitat en temps real, controlant
l’ocupació, optimitzant els recorreguts i eliminant desplaçaments
innecessaris.
• Reducció de les emissions de CO2
• Millor experiència d’usuari i satisfacció de la ciutadania, en disposar d’un servei més adequat a les
necessitats d’aquesta.

Els conductors dels diferents Operadors de Transport reben les rutes
a través d’una APP específica de
conductor, on poden visualitzar el
recorregut a cada punt del trajecte
establert i iniciar la navegació.

La plataforma F
serà un referent en

l’optimització del trans-

port públic. La seva escalabilitat, caràcter públic i capacitat
d’adaptació a les necessitats de
cada territori, la converteixen en
una solució capdavantera i única a Europa

Andrés Brunet, Director Oficina de Projectes
d’ALTECH

Pàgines empresarials

Solucions pel
transport i la
mobilitat
Altech es una enginyeria especialitzada en el desenvolupament de solucions en l’àmbit del
transport i la mobilitat, amb seu
corporativa al districte tecnològic 22@ de Barcelona.
Des dels seus orígens el 2010, ha
desenvolupat diverses solucions
amb l’objectiu de digitalitzar el
transport, millorar la mobilitat i
construir unes ciutats més intel·ligents i sostenibles.

Gestió intel·ligent
de la grua
Sistema de gestió de la informació
per a serveis de grua municipal,
amb autorització remota de retirada
de vehicles mitjançant fotografies
d’infracció.
El sistema de gestió intel·ligent realitza prediccions de possibles vehicles en infracció i calcula la probabilitat d’enganxament.

Sharing
de vehicles
Els darrers anys s’ha consolidat a les
ciutats l’ús compartit del vehicle elèctric com a mitjà de transport urbà,
tractant-se d’una alternativa respectuosa amb el medi ambient i que, a
més, complementa el servei de transport públic regulat. Altech ha dissenyat i desenvolupat un sistema de
gestió i control de flotes de vehicles
per a compartir, especialment, cotxes
i motocicletes elèctriques.

Des d’ALTECH

estem treballant per

a una mobilitat eficient i

Gestió
mediambiental
Inspecció de
l’aparcament regulat
Solució per a la inspecció i gestió
de l’aparcament regulat, zones
blaves i de residents, àrees DUM
i aparcament d’autobusos. A més
de les tasques pròpies de l’activitat de regulació, el sistema incorpora mòduls d’anàlisis de la informació i gestió de rutes d’inspecció
dinàmiques. La solució permet
complementar la regulació a peu,
amb equips de reconeixement automàtic de matrícules embarcats a
cotxes i motocicletes.

Solució de mobilitat per a la gestió
del servei de neteja viària i recollida
porta a porta tant en nuclis urbans,
com en entorns rurals.
Aquest sistema s’integra amb un
conjunt de solucions dirigides a les
Smart Cities, i permet localitzar i sensoritzar tots els elements destinats a
la neteja viària (camions, escombradores, carrets de neteja, etc.).

nostres enginyers en sistemes
de localització GPS, comunicacions mòbils i les tecnologies més
avantguardistes, ens permet
abordar projectes complexos i
adaptats a les necessitats dels
nostres clients

Juan Carlos Muñoz, Director Comercial i
Marketing d’ALTECH

Carrer Sancho de Ávila 52, Planta 7a
08018 Barcelona
www.altech.es
altech@altech.es
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sostenible. L’experiència dels

ATM

Al transport públic, Sst!

L’

Autoritat del Transport Metropolità,
l’ATM, va engegar, el passat mes de
març, una campanya amb l’objectiu
de conscienciar les persones que viatgen
en transport públic, de mantenir-se en silenci com a mesura contra la covid-19.
Utilitzant l’onomatopeia «Sst», l’Autoritat
del Transport Metropolità i els operadors
de transport van iniciar una acció d’impacte directe per tal de sensibilitzar a les
persones usuàries que en silenci es generen molts menys aerosols i, per tant, es

redueix encara més el risc de contagi.
Nombroses investigacions científiques
alerten del risc de transmissió del coronavirus pels aerosols, les gotetes minúscules que surten de la boca, sobretot quan
es parla. Davant d’aquest advertiment,
s’aplica la recomanació de fer silenci per
garantir la seguretat.

d’evitar parlar en l’interior dels vehicles i
de les instal·lacions. Per aquest motiu, a
banda de les obligacions habituals com
rentar-se les mans, dur bé la mascareta i
no menjar ni beure al transport públic, que
es compleixen majoritàriament per part de
les persones usuàries, es fa una acció específica amb la recomanació de no parlar.

Quan es viatja amb una persona acompanyant o es rep una trucada al mòbil, és fàcil oblidar la recomanació que ja fa mesos
es fa a tota la xarxa de transport públic,

L’ATM recorda que amb les mesures de
prevenció aplicades i la col·laboració de
les persones usuàries, es minimitza el risc
de contagi durant els desplaçaments.
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K

Campanyes d’impacte ATM

L

es mesures preses pels operadors perden sentit sense la col·laboració de les
persones usuàries i viceversa. Per això,
des de l’inici de la pandèmia, l’ATM ha posat en marxa diferents campanyes amb
l’objectiu de garantir la seguretat al trans-

La vida és moviment

port públic. En aquest sentit, s’ha considerat essencial engegar una comunicació
a través de vinils en el transport públic, ja
que permet que el missatge arribi al públic objectiu d’una manera ràpida, clara i
en el lloc i i en el moment adequat.

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.

+ 1210 vinils
impresos per
tota la xarxa

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

Un dia vam somiar que 117 treballadors
constituïen una empresa de responsabilitat social.
Vam somiar que ens convertiem en un operador
privat de referència a Catalunya.
Vam somiar en un grup d’empreses que oferien
a la ciutadania serveis per a fer millors les seves
ciutats.
I continuarem somiant...

www.direxis.es

FGC

Nova Estratègia del Patrimoni
Històric de Ferrocarrils
de la Generalitat
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Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha aprovat una nova Estratègia
del Patrimoni Històric 2020-2022 amb l'objectiu de millorar la preservació
del patrimoni històric, potenciar la seva divulgació i fer valdre el patrimoni
ferroviari del país.

L

a nova Estratègia del Patrimoni d’FGC,
aprovada aquest any, permetrà a la
companyia identificar i ordenar el
nombrós i divers material històric i apropar-lo a la ciutadania, sigui amb la millora
o creació de nous espais de preservació,
amb la circulació de trens històrics o amb
la digitalització i difusió de la nombrosa
documentació històrica.
La col·lecció del patrimoni històric de
Ferrocarrils es compon de béns mobles
(material mòbil, maquinària, objectes
diversos), immobles (infraestructures,
edificis) i diferent documentació (escrits,
plànols, fotografies). Es tracta d'un valuós
patrimoni històric, testimoni de l'evolució
del transport ferroviari de Catalunya amb
material dels segles XIX, XX i XXI, però
també de l'evolució del país, on hi consten
entre d'altres més de 79 vehicles històrics
catalogats, dos milions de documents o
més de 30.000 fotografies.

La nova nau de material històric
de Martorell
La creació de nous espais per a la preservació i exposició del material mòbil
històric és una de les línies de treball
de la nova estratègia. El passat mes de
març van començar les obres de la nova
nau de material històric a l'estació de
Martorell-Central, un nou espai per a
conservar i exposar alguns dels vehicles
històrics de la línia Llobregat-Anoia, més
d'una vintena de peces preservades per
Ferrocarrils i catalogades com a patrimoni històric que inclouen: locomotores, cotxes i vagons.
L'edifici es construirà a l'espai on estaven els antics tallers de locomotores, al costat de la platja de vies i de
l'aparcament d'enllaç de l'estació, i
està prevista la seva connexió directa
amb les vies de FGC. Aquest espai se
sumarà als altres espais expositius que

Ferrocarrils ha habilitat recentment per
preservar els seus vehicles històrics:
«La Cotxera de Rubí», un espai situat
davant de l'antiga estació de Rubí i on
es preserven vuit vehicles històrics de la
línia Barcelona-Vallès; «La Nau del tren
històric del Vallès», al Centre Operatiu
de Rubí, on es preserva l'Automotor Brill
18 de l'any 1916, cedit en dipòsit a FGC
per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Barcelona, una unitat de la sèrie
400 dels anys quaranta i una unitat de
la sèrie 111 de l'inici dels anys vuitanta; i
«El Moll de la Pobla», a la línia Lleida-La
Pobla, on juntament amb l'Ajuntament
de La Pobla de Segur, s'ha recuperat i
habilitat l'hangar i el moll de mercaderies i s'han restaurat i col·locat en un lloc
accessible tres peces històriques que ja
es trobaven a l'estació: dues grues i una
aiguada (grua d'aigua).

FGC
Núria o el Funicular de Gelida.
L'objectiu és poder posar en marxa la circulació de la «Granota» aquest any, un
cop millori la situació actual provocada
per la pandèmia, i el 2022 iniciar les circulacions històriques a la línia Llobregat
-Anoia.
La digitalització del patrimoni
documental
Ferrocarrils treballa actualment en el
procés de digitalització de més de dos
milions de documents històrics de FGC
i de les empreses privades, la gestió de
les quals va forjar els orígens de la xarxa actual de la companyia. Es tracta de
documents amb un gran valor històric i
cultural, alguns anteriors al 1860, i que
expliquen la història de les companyies pioneres del ferrocarril a Catalunya a
través de llibres d'actes, memòries, escriptures, plànols i altres documents. En
aquest sentit, el web és el Museu Virtual
de FGC per això, la nova estratègia treballarà en l’evolució i millora del Web del
Patrimoni d’FGC.

Carles Casas
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
I PROSPECTIVA DE FGC
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Els trens històrics en circulació
Ferrocarrils vol continuar treballant per a
mantenir i consolidar les circulacions comercials amb trens històrics a cadascuna de les seves línies i disposar d'un tren
històric en estat de circulació a cadascuna d'elles.
En aquest sentit, Ferrocarrils ha completat la revisió i rehabilitació tècnica i de
seguretat d'un tren preservat de la sèrie
400, construït a mitjans del segle passat
als antics tallers de Sarrià, i popularment
conegut com a «Granota» pel seu característic color verd i els grans fars a la
part frontal. Pel que fa a la línia Llobregat-Anoia, FGC treballa en un projecte
per revisar i rehabilitar un tren format
per cotxes de fusta de finals del segle XIX
i principis del XX.
Aquests dos trens, pels quals es treballarà per definir una oferta de servei
comercial, se sumaran als actuals trens
històrics de la companyia que ofereixen
o poden oferir servei comercial, com
són el Tren dels Llacs a la línia Lleida-La
Pobla, el Cotxe Saló del Cremallera de

«Com a empresa
pública tenim la
responsabilitat de
preservar millor i
gestionar tot aquest
patrimoni cultural,
i ho farem, però ara
també és el moment
de millorar-ne la
divulgació i arribar a
més gent, de manera
més àgil i directa»

Notícies

Sitges recupera els busos híbrids per a
totes les línies del transport urbà

D

es del passat mes d'abril, Sitges
ha recuperat els busos híbrids per
a totes les línies de transport urbà
amb l'objectiu de continuar avançant en
els paràmetres de mobilitat sostenible.
La línia L3 també va estrenar el nou
model híbrid, un bus de menys emissions de CO2 (model Teris), que ha estat
provat amb èxit a moltes altres ciutats.
Els antics vehicles híbrids (model Tempus) s'havien hagut de retirar de tots els
municipis per una avaria general, fet que
va obligar al canvi a motors de combustible convencional per continuar prestant
el servei.
L'empresa Transports Ciutat Comtal és la
que té la concessió del transport de bus
urbà a Sitges, i és aquesta mateixa companyia la que ha completat el canvi dels
antics vehicles de combustible convencional als nous autobusos híbrids (model
Teris).
El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament
de Sitges, Jaume Monasterio, considera

que «la nostra aposta per la sostenibilitat és clara. Si només hi havia un bus
híbrid no era pas per voluntat municipal,
sinó per una errada en el model d'híbrid
que es feia servir a tot arreu».

Coincidint amb la implantació dels nous
vehicles, s'ha realitzat també un canvi
del circuit de l'L2, entre les parades 5 i 6,
a través de la rotonda que connecta amb
la parada a demanda de Miralpeix.
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Canvi del circuit de la L2 de Sitges > Ajuntament de Sitges

L’1 de setembre es començarà a cobrar l’impost
sobre les emissions de CO2 dels vehicles

Vehicles de tracció mecànica > Foto arxiu

E

l Govern de la Generalitat posa en
marxa l’impost sobre les emissions de
CO2 dels vehicles de tracció mecànica
que es començarà a cobrar l’1 de setembre
del 2021. L’impost és un tribut propi de la

Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual
és gravar les emissions de diòxid de carboni
que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle.

La recaptació es destinarà íntegrament
al Fons climàtic i al Fons del patrimoni
natural amb l’objectiu d’invertir en
accions de millora de l’entorn i del transport públic, fomentar les energies renovables i els vehicles nets, i impulsar la
mobilitat sostenible, la gestió dels parcs
naturals i la recerca.
Catalunya ja fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, el 2005
va iniciar un camí de reducció d’emissions que l’han situada dins el marc de
compliment dels compromisos de Kyoto.
Avançar encara més significa també
avançar vers l’establiment de mecanismes que permetin accedir a fonts de finançament i que, alhora, comportin una
reducció en les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle que tenen un impacte directe en l’escalfament global i, per
tant, sobre la salut de la ciutadania.

Imatge de la trobada al Palau de la Paeria > Ajuntament de Lleida

E

l passat mes d’abril, el Paer en Cap,
Miquel Pueyo, i el primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Toni
Postius, van mantenir una reunió de treball
amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre
Gavín, per confirmar el compromís del
govern català per avançar en el projecte de
la nova estació d’autobusos de Lleida, la
redacció del qual estarà llesta entre finals

d’aquest any i principis del vinent.
Totes dues parts han destacat l’alt grau d’entesa i diàleg entre les dues institucions, que
ja fa temps que treballen de forma coordinada en l’àmbit tècnic, fet que permet avançar
en projectes importants com aquest.
La Generalitat ja disposa del pressupost
per abordar aquesta obra, que potenciarà
de forma extraordinària la intermodalitat
amb l’estació ferroviària, i que a la vegada

Novetats en
la formació
CAP Viatgers.
Arran del RD 284/2(21 - 2( d'abril

En propers cursos CAP, les i els professionals de l’autobús
hauran de fer una part comuna de 21 hores de durada (amb
continuts similars als de mercaderies) i una formació
especfica, amb una durada conunta de 14 hores, que
suposar la realització de dos dels sis se$ents mduls
opcionals:

(*) Les hores d'aquest curs realitzat en els darrers 12 mesos seran
dedubles. ecess riament, hauran des ser impartides per un
centre que puui acreditar-se com a e%pert (que hai impartit
aquesta formació durant un mnim de , an&s).

Notícies

El projecte de la nova estació d’autobusos
a Lleida estarà llest a final d’any
garantirà la protecció de l’edifici emblemàtic dels Docs.
La Generalitat ha acceptat el suggeriment
plantejat des de la Paeria per tal que es
tingui en compte les aportacions del Col·legi d’Arquitectes de Lleida en el procés de
redacció del projecte, per garantir l’adequada preservació del patrimoni.
Durant la trobada, la Generalitat va
explicar el seu pla de digitalització del
transport públic, que impulsa dins dels
projectes europeus Next Generation.
Funcionarà a través d’un títol de transport
equivalent a la T-Mobilitat i que podrà
gestionar-se amb una aplicació de mòbil,
per a permetre utilitzar tots els modes
de transport, facilitant la intermodalitat
i que es bonifiqui als usuaris habituals.
Mentre no es posa en marxa, ja s’estan
implementant altres millores, com l’ús de
les targetes de crèdit i dèbit contactless
en les línies de bus exprés Lleida-Alfarràs,
Lleida-Alcarràs i Lleida-Almacelles.
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Aptibus pot acreditar l’experiència requerida en la
impartició d’aquests cursos des de fa més de 10
an$s. Per tant, compleix amb all requerit per el
RD 284/2021, i els seus cursos en aquestes
matèries resulten validables per a deduir les 7
hores corresponents del seg!ent curs cap
contnua.

aptibus@aptibus.com - 93 242 90 90 - http://2018.aptibus.com/

Notícies

Nova estació d’autobusos a La Bisbal d’Empordà

L’alcalde, Enric Marquès, i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, visitant les obres
> Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
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es del passat 27 de març, la Bisbal
d’Empordà compte amb una nova
estació d’autobusos.
La nova estació permet dotar el municipi d’unes instal·lacions adients per a
la parada i estacionament del transport
públic col·lectiu per carretera, així com
facilitar espais i serveis que garanteixin
la comoditat i el confort dels viatgers en
les esperes.

La instal·lació se situa a la carretera
GI-664, a l’altura del carrer del Doctor
Robert, a prop del CAP del carrer de Marquès de Cruïlles. La ubicació de l’estació
d’autobusos en aquest indret ve condicionada per la bona connexió a la xarxa supramunicipal. L’accés i sortida d’autobusos cap a la carretera GI-664 en direcció
a Cruïlles que connecta amb la C-66 afavoreix la connectivitat dels serveis. L’obra

ha inclòs l’eixamplament del tram de la
GI-664, entre la rotonda d’intersecció
d’aquesta carretera i la C-66z i el carrer de
Josep Maria Folch i Torres, amb l’objectiu
d’assegurar que els autobusos es puguin
creuar amb seguretat per a accedir a la
nova estació.
Així mateix, la nova estació d’autobusos
s’ha dotat d’un sistema de videovigilància i informació remota per a la seguretat
de les persones usuàries, així com d’una
pantalla informativa i de tres càmeres,
amb la seva connexió al sistema central i
el programari corresponent.
Actualment, els serveis d’autobús que
tenen parada a la Bisbal d’Empordà
són: Girona-Palafrugell-Palamós, la
Bisbal – Figueres; Begur – la Bisbal –
Girona i la Bisbal- Monells –Girona.
Aquestes línies generen en total més de
40 busos i unes 400 persones usuàries
diàriament. Sobre l’oferta de serveis,
el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha assenyalat que
el Departament «està estudiant com
introduir nous serveis o millores, com la
connectivitat i coordinació amb els serveis ferroviaris, tot recollint les peticions
del municipi».

L’aeroport de Girona tanca el primer trimestre
amb una caiguda del 97,6% de passatgers

L’

aeroport de Girona-Costa Brava
ha tancat el primer trimestre de
l’any amb una caiguda del 97,6%
de passatgers respecte als primers tres
mesos de l’any 2020, segons les dades
publicades en l’informe «Estadístiques
mensuals dels aeroports espanyols»
d’AENA. En aquest sentit, entre el gener i el març d’aquest any 2021, només
s’han registrat 2.037 passatgers, és a
dir, 711 passatgers menys que en els
mateixos mesos de l’any passat.
A conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i a causa de les
mesures adoptades per les autoritats
competents per fer front a la pandèmia,
les restriccions de mobilitat han afectat
els desplaçaments aeris, fent que el
turisme hagi disminuït notablement.

En aquest sentit, la majoria de viatgers
que han utilitzat l’aeroport de Girona
eren espanyols, i només 103 eren procedents d’altres països.
Cal dir, però, que la majoria de passatgers de nacionalitat espanyola provenen de vols de proves que es fan des
d’algunes escoles d’aviació.
L’aeroport de Girona, situat a Vilobí
d’Onyar, ha estat un dels més afectats
de tota la xarxa d’Aena per les restriccions de mobilitat internacional.
Tanmateix, l’avanç dels processos de
vacunació i les expectatives d’una certa
flexibilització de les restriccions en la
mobilitat poden propiciar l’inici de la
recuperació del trànsit aeri durant el segon semestre de l’any.

Aeroport de Girona > Ajuntament de Vilobí d’Onyar

Notícies

El punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics
més alt de la demarcació de Tarragona està a Prades

P

Presentació del punt de recàrrega > Ajuntament de Prades

la bateria per a 100 quilòmetres d’autonomia en 20 o 45 minuts, respectivament. A més a més, són carregadors universals, ja que serveixen per a qualsevol
model de vehicle elèctric.

El carril bici educatiu unirà tots els
centres educatius de Tarragona

Carril bici educatiu > Ajuntament de Tarragona

L’

Ajuntament de Tarragona duu a
terme un projecte amb l’objectiu
que tots els centres educatius estiguin units a través del carril bici educatiu
i que ha d’unir la plaça Imperial Tàrraco
i el Campus Catalunya amb el Campus
Sescelades.

Les obres van càrrec de l’empresa Bigas
Grup SL i acabaran a finals d’estiu, amb
una durada d’execució dels treballs de
quatre mesos.
El conseller de Territori, Sostenibilitat i
Mobilitat de l’Ajuntament de Tarragona,
Xavier Puig, explica: «Fem una aposta de-

Per Endesa, Prades és una població estratègica per a facilitar la mobilitat elèctrica
i una manera d’animar els habitants –que
passen de ser 600 a 6.000 durant l’estiu–
a fer el salt cap a aquest tipus de mobilitat.

cidida en favor de la bicicleta i els patins. I
això requereix proveir una infraestructura
en la qual ciclistes i patinadors puguin circular segurs, sense exposar-se a l’amenaça dels cotxes ni esdevenir ells mateixos
una amenaça pels vianants». I afegeix:
«De tots els itineraris previstos al Pla, l’eix
que va de Bonavista a St. Pere i St. Pau
(passant pel centre) destaca per la seva
importància estratègica. Ha de ser preferent perquè cobrirà millor que cap altra
via la demanda potencial, unint zones de
la ciutat on hi viuen 77.400 persones. I
el que és més important: estarà a l’abast
del col·lectiu més procliu a assumir nous
hàbits de mobilitat sostenible, que és la
gent jove. En definitiva, volem una mobilitat neta, eficient i saludable que contribueixi a descongestionar el centre, relligar
la ciutat i reduir l’accidentalitat».
S’anomenarà itinerari educatiu perquè
unirà 18 centres formatius, a més de
l’estació d’autobusos. Des del Complex
Educatiu fins a La Salle, passant pels
instituts Martí i Franquès, Vidal i Barraquer, Tarragona i Comte de Rius, entre
d’altres. De fet, aquest camí inclou la
connexió entre els campus Catalunya i
Sescelades, tan demandada per la comunitat universitària.
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rades, situat al Baix Camp, amb una
altitud de 950 metres s’ha convertit
en el punt escollit per Endesa X per
instal·lar-hi aquesta infraestructura amb
la qual es pot carregar un vehicle elèctric
en 20 minuts, aproximadament. En concret, el carregador s’ha posat en marxa a
l’estació de servei Petronor gràcies a un
acord signat amb Agrícola Montsant S.L.,
que gestiona la gasolinera.
Es tracta del punt de recàrrega ràpida
situat al lloc més alt de la demarcació de
Tarragona.
La infraestructura, que ja està connectada a la xarxa elèctrica permet alimentar
dos vehicles de manera simultània: un,
utilitzant la recàrrega ràpida, i l’altre, la
semiràpida. De fet, compta amb tres connectors: dos de càrrega ràpida de tipus
CHADEMO i CCS2 (50 kW), i un de semiràpida (22 kW), fet que permet recarregar

