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Editorial

Apostem per la
conscienciació
sostenible de les
generacions futures
Tenim damunt la taula, des de fa un temps, l'emergència climàtica com a tema prioritari.
Aquesta urgència ens reclama, a tothom per igual, accions col·lectives i individuals que treballin per a millorar la situació climàtica. En l'àmbit institucional, cal prendre decisions valentes i
engegar iniciatives modernes i ambicioses que contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic.
Estem patint efectes importants com les onades de calor, sequeres, onades de fred, alteracions
en la intensitat i la distribució de la precipitació o la pujada del nivell del mar. Efectes com aquests
són un important exemple de les amenaces que com a territori estem vivint. Són moltes les accions que ja s'estan duent a terme arreu del planeta, i del nostre país en concret, però no ens podem
relaxar. Cal pensar més accions dirigides a la reducció urgent dels gasos d'efecte hivernacle.
Tenim deures pendents de futur: la nostra consciència ha de continuar evolucionant cap a noves dinàmiques, nous hàbits, noves maneres de ser i de fer, molt més responsables i sostenibles. Els reptes que
tenim al davant ens obliguen, com a ciutadania, a participar de manera activa a la reducció d'aquests
perills climàtics que ens afecten directament a la nostra salut.

La revista MobiliCat, aquesta que tens a la mà, té com a objectiu aprofundir en les novetats, avenços tecnològics, notícies i opinions sobre la mobilitat i el transport públic, sent aquest àmbit un dels eixos estratègics que
pot contribuir, i molt, a la reducció de contaminants. El canvi en el model de mobilitat i l'augment en l'ús del
transport públic i de vehicles amb ús d'energia neta és clarament un element de futur.
És aquest un aspecte que ens esdevé com a oportunitat: arribar a un públic jove, molt conscienciat, i que aposta
per espais verds, bicicletes i transport públic per a lluitar contra l'emergència climàtica. En aquest sentit, no podem
oblidar la posada en marxa d'accions que motivin aquest públic més jove a ser partícips de la recuperació dels nostres espais i, sobretot, del disseny d'iniciatives clarament dirigides a la millora de la mobilitat sostenible.
Triar la joventut com a col·lectiu potencial aliat per a aquesta lluita és un encert. La seva conscienciació és el nostre
futur i el de l'evolució sostenible del nostre país, i del món. Les administracions públiques han de prendre nota de
les seves demandes i promoure totes les accions que siguin necessàries per a la promoció del transport públic, la
implantació d'energies netes i, en general, per a la reducció del trànsit a les ciutats i aconseguir una reducció de la
contaminació, sent aquest un factor que impacta de manera greu a la nostra salut. En la línia de reforçar les accions
per a la millora de la qualitat de l'aire donarem sortida a ciutats més sostenibles i saludables.
Ens devem a la ciutadania, però sobretot ens devem a les generacions futures que ens han de fer el relleu, i que han
de continuar amb aquesta aposta decidida per guanyar la batalla al canvi climàtic. Vivim en un món en permanent
evolució, i en el qual la innovació i la tecnologia ha de servir-nos per a donar respostes a les necessitats sostenibles
d'ara i de demà.
Tenim experiència i coneixement, i hem de saber crear espais participatius perquè noves idees i iniciatives ajudin a
trobar solucions als nous reptes sostenibles que han d'arribar.
Fem-ho plegats.
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Se'ns presenta un ampli ventall d'oportunitats per a avançar en aquest intens camí de lluita contra el canvi climàtic. Podem treballar per una transició energètica que aposti per les energies alternatives, netes, i
també per un consum responsable.
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La qualitat de l’aire
i la contaminació

S'

esdevé prioritari el plantejament
i l'establiment de noves mesures
que assegurin el compromís del
nostre país amb la sostenibilitat, com una
aposta estratègica per al futur de Catalunya. I un sector que juga un paper clau
en aquest procés és el transport públic. És
important augmentar l'oferta de transport públic com a mesura contributiva a
una mobilitat més sostenible i, en conseqüència, a una reducció de la contaminació, reduint les emissions amb l'ús de
vehicles menys contaminants i utilitzant
fonts més renovables.
La voluntat de les administracions públiques és aconseguir la descarbonització i la neutralitat climàtica de cara
al 2050, i arribar a una reducció total

de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per assolir aquest i
d'altres compromisos assumits per la
Generalitat de Catalunya, en el marc de
la primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica, cal implicar els diferents agents
del territori en la lluita climàtica amb
iniciatives per fer una transició més ràpida, justa i eficaç cap a una economia
neutra en carboni.
Continuar treballant en l'elaboració de
projectes que responguin a una estratègia de descarbonització de la mobilitat i
descongestió de les ciutats resulta, ara
més que mai, indispensable. Cal reclamar als governs una aposta clara, decidida i ambiciosa en la lluita contra el canvi
climàtic, i un disseny d'iniciatives climà-

tiques que ens porti a una economia de
carboni zero, i avançar cap a la fita marcada, pel 2050, d'emissió zero.
Més necessària és l'aposta per un finançament que contempli les opcions públiques
i privades per a donar suport i sortida a
les iniciatives innovadores d'acció climàtica que vagin sorgint. El compromís de
col·laboració entre institucions i el sector
econòmic de Catalunya per a complir
amb els objectius de reducció d'emissions
i avançar cap a la descarbonització ha de
ser indiscutible.
Recau en les administracions la responsabilitat d'engegar mesures davant el canvi
climàtic, com la incorporació d'aspectes
climàtics en la planificació urbanística,
i el disseny d'una mobilitat dirigida a la
reducció d'emissions; però també, i que
no se'ns oblidi, vigilar la vulnerabilitat de
les persones relacionada amb la pobresa
energètica.
Ens queda per davant uns anys importants, de compromís. I per guanyar la batalla contra el canvi climàtic hem de prendre consciència que la tasca és conjunta,
amb la implicació de la ciutadania, com
un dels actors clau en aquesta lluita.
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No fa poc anys que es debat, es parla i s'analitza la urgència
climàtica, i les mesures necessàries per a fer-hi front. Però és
potser aquesta urgència actual la que converteix la lluita, en
una prioritat governamental i ciutadana. Ens trobem davant
un dels reptes principals a escala mundial, i cal avançar en la
presa d'accions immediates que redueixin les emissions de
gasos d'efecte hivernacle i, sobretot, la reducció d'aquelles
emissions focalitzades en les grans infraestructures de transport, aconseguint la reducció de l'ús del vehicle privat.

Entrevista — Tema central
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Consellera Jordà
Consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

«No hi pot haver sostenibilitat
en el sector del transport sense
un bon transport públic»

que ha d'obeir a un model al servei del territori i de la ciutadania que hi viu.

També volem assolir pel 2030 un 50% de
producció d'electricitat a partir de fonts
d'energia renovables i una reducció del
consum d'energia mitjançant un augment
de l'eficiència energètica del 27%, establint així les bases sòlides per aconseguir la
neutralitat del carboni el 2050. Per fer-ho,
Catalunya ha d'afrontar la transició energètica, la descarbonització de la mobilitat i
una economia circular. Un canvi important
que ha de ser impulsat per tots els sectors,
tots els governs i el conjunt dels ciutadans i

I una manera d'afrontar aquest repte era
fer un departament que pogués afrontar
aquests reptes des dels diferents sectors implicats, i que han de ser actors
actius a l'hora de fer front a l'emergència climàtica, com són l'agrícola, per
la producció d'aliments i la sobirania
alimentària, el forestal per la gestió de
la superfície forestal del país, el medi
natural, per la preservació de la biodiversitat i el patrimoni natural, l'ACA, per la
gestió de l'aigua i energia i residus, tot

Les mesures necessàries per assolir aquests
objectius també permetran millorar la
qualitat de l'aire i reduir l'impacte acústic al
qual estan sotmesos els nostres ciutadans.

«L'objectiu és posar
en relleu que per

aquest Govern el repte
del canvi climàtic és un
dels eixos fonamentals
de la seva actuació»

plegat per aconseguir una millor coordinació amb l'objectiu d'apropar-nos al
màxim nivell de sostenibilitat.
Un objectiu principal de cada una de les
següents àrees: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per a la lluita contra
el canvi climàtic, quin destacaria?
D'Acció Climàtica: Des del punt de vista
de la mitigació, una transició energètica
que permeti un desenvolupament de les
energies renovables intens, ampli, equilibrat territorialment i socialment just. Pel
que fa a l'adaptació enfortir els vincles
entre l'entorn rural i l'entorn urbà que
promouen el desenvolupament socioeconòmic, el creixement econòmic i la
diversificació de les zones rurals, invertint
en infraestructures i serveis per a la conservació de la natura i dels ecosistemes
en cooperació i interconnexió amb les
zones urbanes.
Des del punt de vista de l'Agenda Rural,
l'objectiu és buscar l'equilibri territorial i
social del país, i la via per aconseguir-ho
és establir la màxima igualtat en les
condicions de vida entre el món urbà i el
rural, per facilitar que les persones s'hi
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Per primera vegada, la conselleria tradicional d'Agricultura, obre la seva nomenclatura amb el concepte Acció Climàtica.
Quin és l'objectiu?
L'objectiu és posar en relleu que per aquest
Govern el repte del canvi climàtic és un
dels eixos fonamentals de la seva actuació.
Amb la llei 16/2017 de l'1 d'agost del canvi
climàtic, vam acordar com a país, assolir
la neutralitat climàtica el 2050. Vam ser
de les primeres regions europees en ferho i en coherència amb aquest compromís hem donat ple suport a l'increment
en l'ambició en els objectius de reducció
d'emissions de la UE, i des de Catalunya hi
contribuirem en la part que ens correspon.

Entrevista — Tema central

Teresa Jordà i Roura és llicenciada en Història Moderna i Contemporània per
la Universitat Autònoma de Barcelona. És consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, des del mes de maig de 2021. Va néixer a Ripoll,
d'on ha estat alcaldessa (2003-2011). Ha estat membre de la Federació de
Municipis de Catalunya portant polítiques culturals i també ha treballat pel
municipalisme al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Vicepresidenta de la
Fundació Eduard Soler de Ripoll i presidenta de la Fundació Guifré. Diputada
al Congrés, per Girona, del 2011 al 2018, moment en què assumeix la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de l'anterior legislatura.
Actualment és també diputada al Parlament de Catalunya.

Entrevista — Tema central

tiques de mitigació i d'adaptació al canvi
climàtic, amb compromisos no només
del Govern, sinó també de tots els agents
implicats.

Visita de la consellera d'Acció Climàtica al Parc Natural de Cap de Creus afectat per
l'incendi d'aquest passat juliol > Conselleria d'Agricultura
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quedin a viure o, molt més important en
la situació actual, que hi vagin a viure,
tinguin, a través de la dinamització i la
diversificació econòmica, la possibilitat de
desenvolupar-hi el seu projecte personal i
professional, i a través dels serveis bàsics,
com són els serveis d'educació, de sanitat
i de transport, entre altres, puguin disposar d'un bon nivell de qualitat de vida.
Tenir gent al territori ens permetrà tenir-lo gestionat, i aquesta gestió ens
l'equilibra, elimina riscos, el que també
forma part de l'acció climàtica. I tot això
ho hem plantejat sobre la base de la participació de la gent, perquè és amb la participació de la gent que aconseguirem fer
front als reptes que tenim al davant.

«Hem de buscar

l'equilibri territorial

i social del país, i
per aconseguir-ho
hem d’establir la
màxima igualtat en
les condicions de vida
entre el món urbà i el
rural»
Respecte a l'Alimentació volem fer visible
pel conjunt de la ciutadania un sector que

és fonamental pel futur de totes i tots i
que no ha estat prou reconegut ni valorat
en el passat, el de la producció i elaboració dels aliments. Per aquesta raó durant
aquesta legislatura aplicarem completament el Pla Estratègic d'Alimentació de
Catalunya que és el full de ruta que hem
definit govern i societat amb absoluta
transparència i una molt amplia participació. El camp està molt llaurat i les
mesures a desenvolupar en aplicació del
PEAC constitueixen autèntiques palanques de canvi per transformar, millorar
si s'escau i adaptar als nous temps tot
el sistema alimentari, des del camp a la
taula. L'objectiu és molt ambiciós, però hi
estem conjurats, fer de Catalunya una nació de referència en totes les pràctiques i
usos que abasten la producció i el consum
d'aliments.
L'any 2020 es va celebrar la 1a Cimera
d'Acció Climàtica, a Barcelona. Allà ja es
van treballar i establir uns compromisos
per a afrontar l'emergència climàtica.
S'estan complint?
El 14 de maig de 2019, el Govern de Catalunya va declarar formalment l'emergència climàtica. Una de les actuacions
derivades d'aquesta declaració va ser la
d'organitzar la 1a Cimera d'Acció Climàtica. La Cimera va ser un punt de trobada
per acordar un full de ruta, a curt i mitjà
termini, que permetés afrontar les polí-

Per afrontar el canvi climàtic i incentivar
l'acció, la Cimera va implicar diversos sectors econòmics i socials Aquesta implicació es va materialitzar en l'adhesió de les
organitzacions que així ho volien a portar
a terme una sèrie de compromisos. En
aquests moments hi ha 125 organitzacions adherides. Per altra banda comptem
ja amb més de 215 organitzacions adherides al programa de reducció d'emissions
de GEH creat l'any 2015, i una vintena de
projectes de compensació que faciliten
que les organitzacions puguin compensar
les seves emissions. Del primer paquet de
crèdits que es van posar a a la venda (uns
4.000 Crèdits), el 81% ja s'han venut.
Aquest passat mes novembre es va aprobar la modificació de la llei de foment
d'energies renovables del 2019. Quins
han de ser els criteris per al desplegament de projectes eòlics i solars?
Efectivament. Aquest novembre es va
aprovar el Decret llei d'acceleració del
desplegament de les energies renovables
a Catalunya, sota un model distribuït i
participat per la ciutadania, que conté els
criteris pel seu desplegament.
Els criteris de desplegament són molt amplis i tots ells estan inspirats en l'interès
general, tot buscant sempre el consens
amb el territori, donat que considerem
que aquest és l'element clau i l'eix vertebrador per aconseguir el repte que tenim,
que és desenvolupar tot el projecte de
Transició energètica a Catalunya, que
farem en el marc d'una planificació estratègica.
Dins el seu redactat, es contemplen
mesures en diferents àmbits, des de la
creació de la taula de diàleg social de les
energies renovables, a d'altres relacionades en aprofitar les zones agrícoles no

Per destacar alguna mesura més, dir
que hi ha moltes de concretes relacionades a aconseguir la imprescindible
simplificació administrativa, en especial
de tot allò que té a veure amb l'autoconsum fotovoltaic perquè tenim clar que és
una mesura d'empoderament ciutadà,
però també de reducció del rebut de
la llum, així com anar cap a un procediment de declaració responsable per
aquelles instal·lacions d'ús industrial o
de serveis que es trobin en sòls industrials, sostres, pèrgoles. Amb el mateix
objectiu simplificador, s'implementaran
noves obligacions a les comercialitzadores i distribuïdores per tal de simplificar
al mínim els tràmits relacionats amb la
compensació dels excedents de les instal·lacions d'autoconsum de les famílies.
Òbviament, en sòls no urbanitzables les
condicions són molt més exigents per
què hem de tenir clar que aquesta ha de
ser la darrera opció.
Posem el focus en la necessitat d'avançar cap a l'autosuficiència energètica
connectada en xarxa entre municipis.
Cal que penseu que a Catalunya disposem de 37.000 km de xarxes de mitja
tensió, per sota de 25 kV que connecten
els més de 900 municipis de Catalunya.
Volem que hi hagi molts projectes de
fins a 5 MW connectats a aquesta xarxa.
Són projectes de proximitat i on estem
convençuts que és aquí hi ha la gran
transformació del model energètic i on
hi té a jugar un paper molt impostat les
comunitats energètiques renovables i les
comunitats ciutadanes d'energia. Curiosament, amb el decret vigent molt pocs
promotors s'han interessat per aquest
model i aquells que ho han fet, malauradament la distribuïdora els hi ha dit que

« Posem el focus en
la necessitat d'avan-

çar cap a l'autosuficiència energètica connectada en xarxa entre
municipis»

En aquest àmbit, d'implantació d'instal·lacions eòliques i solars fotovoltaiques, quins són els deures que el país té
pendents?
Tenim força deures a fer, donat que Catalunya parteix d'un endarreriment que la
situa a la posició número 7 de les CCAA en
potència instal·lada eòlica, i a la cua pel
que fa a la potència d'energia solar fotovoltaica. L'electricitat renovable representa tot just el 18% del total, mentre que la
mitjana espanyola ja es troba al 43%. En
canvi, avui el 54% de l'energia elèctrica que consumim els catalans venen de
tres centrals nuclears que tenen data de
caducitat entre el 2030 i el 2035 i de més
de 3 GW de centrals amb gas natural, un
combustible que ja veiem com la seva dependència està posant en joc la competitivitat del país i agreujant la vulnerabilitat
de les famílies.
Cal recordar que els objectius que ha fixat
la Unió Europea i que recull la mateixa
Llei de Canvi Climàtic catalana, fixa que
el 50% del consum elèctric català el 2030
ja ha de venir de fonts renovables i que el
percentatge s'ha de disparar fins al 100%
el 2050. No ho podem ignorar i cal afrontar-ho. Cal actuar i actuar ara per complir
amb els objectius que tenim fixats.

D'acord amb les dades provisionals de la
PROENCAT 2050, a l'horitzó 2050, Catalunya podrà ser neutre climàticament i el
consum d'energia final s'haurà reduït més
de 20% , però d'aquí al 2030 caldrà triplicar la producció eòlica i que la fotovoltaica
implantada sigui uns 18 cops més potent
que l'actual. Aproximadament caldrà construir en instal·lacions fotovoltaiques l'equivalent a més de 1000 camps de futbol
cada any, dels que un 30% d'ells podran
ser a les teulades.

Entrevista — Tema central

ja no caben a la xarxa, que aquesta està
ocupada per l'elevat volum de projectes
que volen anar a la xarxa de transport
per portar l'electricitat a llargues distàncies. És obvi que cal endreçar aquesta
situació i això és el que persegueix el
decret llei.

Com veieu tenim un repte important com
a país, tenint present que davant els molts
beneficis que comporta aquesta transició
energètica, també requereix algun esforç
que cal afrontar amb corresponsabilitat i
solidaritat, i cal no oblidar que ens hi juguem la nostra autonomia energètica.

«Tenim un repte

important com a

país i requereix un
esforç que cal afrontar
amb corresponsabilitat
i solidaritat, i cal
no oblidar que
ens hi juguem la
nostra autonomia
energètica»
En l'àmbit de la mobilitat sostenible,
l'impost de CO2, és un pas important
en el sector del transport per a la lluita contra el canvi climàtic? Però no és
l'únic...
Del conjunt de les emissions de Catalunya, un 30% provenen del transport, i
d'aquests més d'un 90% està relacionat amb el transport per carretera. En
aquest sentit l'impost a les emissions de
CO2 a turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes, és una mesura que
té com a objectiu alertar i incidir sobre la
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productives i dels terrenys industrials de
baixa possibilitat d'activitat econòmica
com a parcs fotovoltaics, així com d'altres
mesures amb l'objectiu de protegir els
terrenys de més qualitat per a la producció agrícola.

Entrevista — Tema central
Teresa Jordà presentant el pla de xoc per evitar la massificació dels parcs naturals, al Parc Natural de Cap de Creus, el juny passat > Conselleria d'Agricultura
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necessitat de reduir aquestes emissions,
especialment en el moment de la compra de nous vehicles.
Cal tenir present que en els carrers de
trànsit intens de les àrees urbanes el
trànsit rodat contribueix en més del 80%
en la presència dels òxids de nitrogen en
la qualitat de l'aire i és la principal font
de contaminació acústica.
També necessitem urgentment electrificar el transport de mercaderies desenvolupant la modalitat de transport als principals ports. És lamentable que encara
hàgem de reclamar el corredor ferroviari
mediterrani que connecta l'est i el sud
d'Espanya amb França.
Per altra banda estem avançant en la
intermodalitat del transport públic en
particular a l'àrea metropolitana de Barcelona i impulsant la mobilitat elèctrica.
Fins ara hi ha 33.000 vehicles elèctrics
registrats i milers de punts de recàrrega
públics i privats que funcionen amb més
de 130 estacions de recàrrega ràpida. El
passat mes d'octubre es va llançar una
convocatòria d'ajuts amb un pressupost
de 65 milions d'euros per a l'adquisició
de vehicles elèctrics i la instal·lació de
punts de recàrrega.

En l'àmbit estrictament municipal,
quines accions serien prioritàries, en
mobilitat o urbanístiques, per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic?
En l'àmbit de la mobilitat es tracta d'afavorir la mobilitat a peu o en bicicleta, o
bé en transport públic, facilitant la disminució de la utilització del vehicle privat.
Pel que fa a l'àmbit urbanístic, ens cal un
urbanisme que faci seves les 3R: Reordenar, rehabilitar, reaprofitar els elements
interns de les actuals zones urbanes per
donar sortida a les necessitats d'ordenació urbana i d'habitatge. I també que sigui capaç de deixar espai a la natura, de
crear zones de transició, deshumanitzar
determinats àmbits i aplicar de manera
més intensa el que es coneix com a solucions basades en la Natura.
Quin paper juga el transport públic a la
lluita contra el canvi climàtic.
Bàsic. Imprescindible. No hi pot haver sostenibilitat en el sector del transport sense
un bon transport públic. I cal reconèixer
que Catalunya en aquests moments té un
greu problema amb el servei de Rodalies
de RENFE atès que no és el que necessita
una societat compromesa amb l’assoliment de la neutralitat climàtica pel 2050,
com és la societat catalana.

«No hi pot haver

sostenibilitat en el
sector del transport
sense un bon
transport públic»

Des del passat mes de setembre, les
autopistes han passat a ser gratuïtes.
Això ha suposat un impacte important
en l'àmbit econòmic, però en l'àmbit
mediambiental com està afectant?
A escala mediambiental qualsevol acció que provoqui una major utilització
del vehicle privat no és una bona dada,
caldrà esperar als estudis de mobilitat
per tal de veure si es tracta de major
utilització de vehicles o bé un canvi de
les vies que s'utilitzen. El que és segur
és que hem perdut una oportunitat
d'aplicació de la vinyeta, un model que
ens permetia regular la utilització del
vehicle privat i donar validesa al principi que correspon pagar a qui utilitza
les infraestructures, una llàstima que
l'Estat hagi fet oïdes sordes a un debat
que des de fa temps es va demanar des
de Catalunya sabent que els peatges tenien data de caducitat.

YUPCITY

#begreen #beblue #beyup

¿Sabías que se pueden reducir
las emisiones de CO2 en un 85%
sólo usando el transporte activo?
Actualmente hay casi 12 millones de usuarios de
VMP con un potencial crecimiento del 30% en un
futuro próximo según estudios*.
*Informe GESOP y Red de Ciudades por la Bicicleta 2021

Yupcity es el ecosistema diseñado por Yupcharge, empresa
fabricante nacional, que ofrece a las ciudades inteligentes mobiliario
urbano e infraestructura de parkings y estacionamientos para vehículos
de movilidad personal (VMP) con sistema de carga de batería
alimentado por energías renovables; solar e hidráulica.

Un plan ideal para facilitar y potenciar la movilidad sostenible.

YUPCHARGE.COM
SALES@YUPCHARGE.COM

C/ Can Barneda 15, Pol. Ind. Molí d’en Xec
08291 Ripollet, Barcelona

+34 936 562 344

Opinió - Tema central
Lluís Soler
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA
DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM)

El municipalisme,
motor de la mobilitat
sostenible, segura
i intel·ligent

Lluís Soler és president de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), des de setembre de 2019. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF, amb
l’especialitat en Economia i Gestió Pública. Soler també ha
realitzat diferents màsters, postgraus i cursos en l’àmbit
de la gestió pública.
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És alcalde de Deltebre des de 2019 i, des del 2007, Soler
ha desenvolupat la seva trajectòria política institucional
a l’Ajuntament de Deltebre, al Consell Comarcal del Baix
Ebre i a la Diputació de Tarragona.

L

a mobilitat és molt més que una eina
per desplaçar-nos, és un factor clau
en la qualitat de vida, el desenvolupament personal i laboral i, és clar, de lluita
contra l’emergència climàtica. Ho sabem
bé des del municipalisme català, on portem 40 anys donant suport i impulsant
polítiques a favor de la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania.
De fet, gran part de les solucions de transport públic, mobilitat sostenible, segura i
intel·ligent, el foment de la bicicleta i dels
nous vehicles de mobilitat personal, els
canvis en els patrons de transport (també
de mercaderies), han vingut de la mà dels
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions i l’impuls d’entitats com l’AMTU.
Perquè és des de la proximitat des d’on
millor es dissenyen les polítiques de mobilitat i es coneixen les necessitats de la

ciutadania. Exemples com l’aposta per les
vies verdes, la pacificació del trànsit en els
entorns escolars, els nous sistemes intel·
ligents i a demanda de transport públic
urbà o la integració i la intermodalitat de
les infraestructures en els nostres carrers
i places, entre molts altres, han estat possible gràcies a l’impuls municipalista, que
des de l’Associació Catalana de Municipis
acompanyem i donem suport.
En el nostre cas, ja al 2014 vàrem impulsar
la compra agregada de vehicles al servei
de les brigades, policies locals i altres serveis municipals, amb la finalitat d’estalviar
recursos econòmics, temps en els tràmits
i donar la màxima seguretat jurídica en
les necessitats de locomoció, transport i
mobilitat dels Ajuntaments. I en els darrers
2 anys hem potenciat que aquesta compra
agregada ja incorpori vehicles respectuosos amb el medi ambient: híbrids i

elèctrics. Un àmbit que encara agafa més
volada amb l'imminent nou Acord marc
de mobilitat sostenible, que en els propers
mesos la Central de Compres de l’ACM posarà a disposició dels ens locals catalans.
Tot això al mateix temps que incorporem,
des de fa uns anys, les clàusules de responsabilitat social i ambiental, sota una premisa bàsica: que el municipi més petit pugui
comprar en les mateixes condicions que el
municipi més gran.
Actualment, més de la meitat (57,1%) dels
vehicles nous que adquireixen els ens locals a través de la Central de Compres de
l’ACM ja són elèctrics 100%, o bé híbrids,
contribuint no només a la descarbonització
de la mobilitat i a la lluita contra l’emergència climàtica, sinó també a fomentar
una mobilitat més segura, intel·ligent i sostenible en els nostres pobles i ciutats.
També subministrem punts de recàrrega
de vehicles elèctrics, pensats especialment per a la via pública i la interoperabilitat, i estem contínuament cercant noves
eines, serveis i mecanismes per facilitar
aquesta transició.
En aquest mandat ens hem proposat treballar colze a colze amb l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU) en la transformació, que
ja és aquí, de la mobilitat en els nostres
pobles i ciutats, i en l’impuls de les polítiques de transformació, millora de la qualitat de vida i el benestar.

La situació

d’emergència
climàtica ens

interpel·la a tots, i
des del municipalisme
ens proposem accelerar
en la descarbonització
de la mobilitat, fer que
l’electricitat verda arribi
a tots els ens locals de
Catalunya
—
La situació d’emergència climàtica ens
interpel·la a tots, i per això des del municipalisme català ens proposem fer un pas
més enllà en la revolució verda: accelerar
en la descarbonització de la mobilitat,
fer que l’electricitat verda arribi a tots
els ens locals de Catalunya, i impulsar les

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

polítiques urbanístiques per a reduir les
emissions de CO2 en els nostres pobles i
ciutats, particularment en els centres escolars i en els nuclis urbans, entre altres.
Tot això ho fem de forma alineada amb
l’Agenda Rural i l’Agenda Urbana, que

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

Opinió - Tema central

—

representen dues cares de la mateixa
moneda: garantir la igualtat d’oportunitats arreu del país. I on la mobilitat juga
un paper fonamental en aquest objectiu
compartit per garantir que ningú ni cap
municipi quedin enrere.

Podem estalviar costos
energètics instal·lant
infraestructura fotovoltaica?

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

Opinió - Tema central
Marina Caballería Lamora
CONSULTORA AMBIENTAL I TERRITORIAL

Les vulnerabilitats
al canvi climàtic del
sistema de mobilitat
de Catalunya

Ambientòloga i màster en Ecologia urbana i industrial,
treballa com a consultora ambiental i territorial a l'Estudi
Ramon Folch i Associats SL, una consultoria independent
d’energia, medi ambient i sostenibilitat. Concretament, coordina i participa en projectes de gestió ambiental, i de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Anteriorment, ha estat
vinculada al món de la investigació en centres de recerca
de Barcelona, Suècia i Equador.
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E

l canvi climàtic és ja una realitat.
Més enllà dels nombrosos estudis i
informes de referència que així ho
constaten –per exemple, el recent sisè
informe de l'IPCC–, els seus efectes es
comencen a evidenciar a tot el territori:
increment de la temperatura, ocurrència
de sequeres, etc. A més, episodis com el
temporal Gloria del 2020 o el Filomena
del 2021 són una mostra del futur que
ens espera si no es comença a actuar de
forma urgent i disruptiva abans que sigui
massa tard, incloent-hi els governs, les
grans corporacions i la societat en el seu
conjunt.
El sector del transport, igual que tots els
altres sistemes i sectors, es veurà afectat
pels impactes del canvi climàtic, tant en
la seva dimensió física (infraestructures), com funcional (mobilitat de persones i mercaderies). De fet, el transport
terrestre en concret (viari i ferroviari) és
un sector especialment vulnerable a patir-ne afectacions.
Un dels motius que em porta a fer
aquesta afirmació és el fet que la mo-

bilitat es desenvolupa majoritàriament
a l'exterior, quedant exposada directament a les inclemències meteorològiques. A més, bona part de la xarxa viària
i ferroviària existent va ser dissenyada
i construïda quan no es contemplava la
variable del canvi climàtic ni, evidentment, els nous escenaris climàtics projectats pels anys vinents.
Basant-me en aquests escenaris, a escala catalana caldrà prestar especialment
atenció a l'increment de la temperatura, sobretot a l'estiu, i a l'augment en
la freqüència i intensitat de les pluges,
més encara quan es combinen amb episodis de fortes ratxes de vent. Entre d'altres, com ja està passant en l'actualitat,
aquests fenòmens poden causar deformacions del ferm i dels raïls, i altres
danys estructurals per despreniments,
esllavissades i inundacions, respectivament.
Amb relació als impactes sobre l'operació
–o funcionals–, en destaco la reducció del
confort climàtic per altes temperatures de
les persones passatgeres i treballadores.

Aquest desconfort no es pot menystenir,
ja que pot causar afectacions sobre la salut, com cops de calor, a més d'esdevenir
un factor de risc per a la conducció, comprometent-se la seguretat.
Tots aquests impactes sobre les infraestructures i la funcionalitat del sistema de
mobilitat es tradueixen, en última instància, en costos socioeconòmics. Alguns
poden ser directament avaluables en
termes monetaris, com les despeses sanitàries derivades d'un accident de trànsit. Altres, com els retards en la circulació
de camions per embussos, requereixen
l'aplicació de metodologies específiques
d'avaluació.
Tenint en compte el que he exposat fins
ara, sembla clara la necessitat d'adaptar el sector del transport als impactes
esperats del canvi climàtic. Aquestes
actuacions no es poden confondre amb
les de mitigació, és a dir, les enfocades a
reduir les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle (GEH) i en les quals la mobilitat també hi juga un paper clau, per
exemple, a través de l'electrificació de la
flota o el carsharing.
Prèviament al disseny i implementació
de les mesures d'adaptació, però, els
operadors de mobilitat han de dur a
terme una diagnosi de la vulnerabilitat
de les infraestructures i del servei que
gestionen. Amb altres paraules, es tracta

Opinió - Tema central
> Unsplash / Pere Jurado
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El sector del
transport es

veurà afectat pels

En el marc dels treballs que hem coordinat des de l'Estudi Ramon Folch pels
projectes d'Anàlisi de la vulnerabilitat de
les infraestructures de transport de la
demarcació de Barcelona i de Catalunya
per l'Autoritat del Transport Metropolità (2020) i l'Oficina Catalana de Canvi
Climàtic (2021), respectivament, s'han
plantejat una sèrie d'actuacions d'adaptació a considerar pels diferents operadors. D'acord amb el plantejament fet,
aquestes poden aplicar sobre infraestructura existent i nova, considerant les
diferents fases del seu cicle de vida, o
sobre el parc mòbil.

impactes del canvi
climàtic, tant en la
seva dimensió física
com funcional. De fet,
el transport terrestre
en concret és un
sector especialment
vulnerable a patir-ne
afectacions
—
Malgrat que, com he avançat anteriorment, les mesures a adoptar dependran
de la vulnerabilitat associada a cada
un dels modes i mitjans de transport,
l'ús de sensòrica, i sistemes d'alerta
primerenca i d'intel·ligència artificial
representa una mesura rellevant i recomanable per a la seva adopció per part

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

www.autocorb.com · 93 650 07 35

de tots els operadors i gestors de mobilitat. Entre d'altres, aquests sistemes i
aparells contribueixen a la millora en la
gestió del risc, a la vegada que faciliten
les tasques de manteniment (més eficiència, fiabilitat, precisió i seguretat),
les quals poden prevenir moltes de les
afectacions esperades.
Ja per concloure, voldria destacar que és
important no negligir la dimensió dels
costos externs dels impactes del canvi
climàtic. De fet, cal tenir en compte
aquestes externalitats a l’hora de plantejar i prioritzar mesures d’adaptació i
de foment de la resiliència en termes
de cost-benefici. Amb tot, l’adaptació
al canvi climàtic s’ha de concebre com
un procés progressiu al llarg del temps,
revisable i actualitzable, i amb capacitat de modulació en funció de l’evolució
climàtica real.
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d'identificar el problema per tal de posar-hi solució. Tanmateix, cal tenir present que la vulnerabilitat pot variar en
l'espai i en el temps en funció del tram o
element considerat, i que la seva diagnosi pot resultar complexa en alguns casos.

CENTRE DE FORMACIÓ DELS PROFESSIONALS DEL TRANSPORT
Certiﬁcat ISO 9001-2015

Els i les professionals de la mobilitat col·lectiva
som solució, som seguretat.
Estratègics per a la sostenibilitat.

FORMACIÓ ESPECIALITZADA PER A
PROFESSIONALS DEL TRANSPORT EN AUTOBÚS.
DISSENY DE FORMACIÓ A MIDA.
Posseïm les habilitacions i l’experiència per a l’avaluació de les necessitats
formatives, l’organització i la impartició de la formació, així com per a l’aplicació dels
ajuts públics a empreses i persones treballadores.
Així, la formació pot resultar sense cost per als i les participants, i per a les empreses.

www.aptibus.com
Antoni Bell, 2 2B-1 Volpelleres
08174 – Sant Cugat del Vallés
93 242 90 90

623 611 722

aptibus@aptibus.com
SERVEI INTEGRAL DE FORMACIÓ ∙ SELECCIÓ DE PERSONAL ∙ DISSENY DE FORMACIÓ A MIDA ∙ PRÀCTIQUES I RECICLATGE ∙ GESTIÓ DE SUBVENCIONS I BONIFICACIONS

L’energia
sostenible que
ens mou a tots.

Solució integral d’Iberdrola per a l’electrificació de flotes d’autobusos.
Per unes ciutats més sostenibles i eficients.

Informa-te’n a:

smartmobility@iberdrola.es
900 225 235
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«Drive to innovation»
L'International Mobility Congress, el primer congrés internacional especialitzat en mobilitat i
transport públic a Catalunya, es va celebrar el passat mes de setembre a Sitges, sota el lema
«Drive to innovation». El Congrés, que va concloure amb un gran èxit d'assistència i de participació, va ser un punt de trobada professional per entendre la nova mobilitat, en un entorn
post COVID, i per a fer front als Objectius de Desenvolupament Sostenible, a partir de les
eines innovadores i tecnològiques de les quals disposem per aconseguir-ho.

L'

IMC ha estat organitzat per la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Sitges, l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), l'Autoritat del Transport
Metroplità (ATM) de l'àrea de Barcelona, la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC), l'Associació de Municipis de Catalunya (ACM), Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB), Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), juntament amb el patrocini de Seat Code.
Aquesta trobada internacional sobre mobilitat va tancar la seva
primera edició amb èxit d'assistents i nous reptes per al sector de
la mobilitat. Els més de 750 professionals que van assistir a l'IMC,

van poder participar de les més de 70 conferències i les 200 reunions de networking que es van organitzar. A més, van poder visitar
els 30 expositors presents al Congrés.
Un dels objectius del Congrés era afrontar els nous reptes de
la mobilitat, com la sostenibilitat, la descarbonització o el nou
context de postpandèmia, a més de debatre i descobrir noves
tendències amb la finalitat de buscar solucions aplicades a la mobilitat en l'entorn local, a través de l'experiència i coneixement
de les institucions, especialistes internacionals, startups, comercials i fabricants, gestores de mobilitat, administració, entitats,
consultoria i enginyeria.

INTERNATIONAL MOBILITY CONGRESS

El transport públic de Barcelona
preveu recuperar la seva xifra
d'usuaris prepandèmia per al
primer semestre del 2022
La presidenta de l'AMTU i alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell,
va obrir el Congrés donant la benvinguda a una de les ciutats
més congressuals de Catalunya. Carbonell, a més d'alcadessa de
la població que va acollir l'IMC, és també la presidenta de l'AMTU, una de les entitats coorganitzadors d'aquest esdeveniment
internacional.

L'IMC pretén convertir-se en un punt de trobada professional per
entendre com s'afronta l'era post covid, com s'assoleixen els objectius de desenvolupament sostenible i aplicar el potencial que ens
ofereix la innovació, i que ens porta cap a un nou model de mobilitat amb solucions aplicades, analitzant casos d'èxit mundials.

La presidenta de l'AMTU va iniciar el seu discurs posant èmfasi en
la necessitat d'afrontar els nous reptes que ens presenta el canvi
permanent en el sector de la mobilitat, i fer-ho a partir de valors
com la justicia, l'equitat, la feminitat, la sostenibilitat, la solidaritat, la regeneració.
A més, Carbonell va remarcar la importància d'una gestió compartida, ja que en moments de crisi com la pandèmia ha fet possible afrontar totes les dificultats que ha patit el transport públic
i l'àmbit de la mobilitat en general. La mobilitat és un element
cabdal per la millora de la sostenibilitat del planeta.

El secretari general del departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, va ser l'encarregat de
donar el tret de sortida institucional a aquest primer Congrés
Internacional sobre mobilitat a Catalunya. En el seu discurs, Font
va afirmar que la recuperació de la demanda del transport públic
està entre el 80 i el 85% respecte al 2019, i que s'ha notat un
increment important en el nombre d'usuaris durant el mes de
setembre. A més, les previsions de recuperació per a aconseguir
la xifra d'usuaris de 2019 s'estan accelerant, la qual cosa ens permet ser optimistes per a aconseguir la meta d'arribar als 1.200
milions d'usuaris el 2025 i als 1.500 milions el 2030.
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Sessió inaugural

Cal compartir, aprendre, sumar esforços, per fer possible una millor mobilitat i una mobilitat més sostenible.
Tot seguit, va ser el torn de paraula de Joan Serra, director de l'IMC i
director general de l'AMTU, qui va explicar que l'objectiu principal del
Congrés era aprofundir en aquelles propostes innovadores que apareixeran a curt termini en el sector o que ja s'estan posant en funcionament i que permetran millorar la mobilitat i el transport públic a Catalunya, tal com indicava el lema del Congrés, “Drive to innovation”.

INTERNATIONAL MOBILITY CONGRESS

1a jornada - 21 de setembre
L'International Mobility Congress va dur a terme la seva primera jornada en la
qual es van debatre temes claus per al futur de la mobilitat a les ciutats. Totes
les conferències es van centrar en les principals línies del Congrés, que són respondre als objectius de desenvolupament sostenible i com afrontarem la mobilitat en l'era post pandèmia a través de la innovació i la tecnologia.

La cooperació públic-privada com a estratègia per a aconseguir
els Objectius de Desenvolupament Sostenible
La primera taula rodona titulada «La cooperació públic-privada com a estratègia per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible»,
va comptar amb la participació d'Humberto López, CEO de TRAM, Mateu
Turró, Catedràtic de la UPC i Carlos Cabrera, director general de l'Institut
Cerdà. Els ponents van coincidir que la cooperació publicoprivada permet
generar noves formes de mobilitat. Es van compartir casos d'èxit d'altres
països i de l'entorn pròxim com el Tramvia de Barcelona. Cada vegada és
més habitual que el sector privat dugui a terme iniciatives i lideri el sector
de la mobilitat conjuntament amb el sector públic d'una manera eficient.
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Els reptes de la mobilitat en l'era post-COVID
La segona sessió titulada «Els reptes de la mobilitat en l'era post-COVID»,
va estar moderada per Sergi Pedret, vicepresident de l'ACM i alcalde de Riudoms, i va comptar amb la participació de José Dionisio González, directiu
de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP), Joan M. Bigas, director
de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB), i Sebastian Court, secretari general de l'Associació Llatinoamericana
de Metres i Subterranis (ALAMYS). La conferència va descriure les mesures
que s'han dut a terme en el transport públic per a garantir la seguretat a
bord en temps de pandèmia i va afrontar els reptes i estratègies que el sector
té plantejats per a recuperar el nombre de passatgers previ a la irrupció de la
COVID.

Transformar la innovació disruptiva en una oportunitat
«Transformar la innovació disruptiva en una oportunitat» va ser el títol
de la tercera sessió de la jornada. La xerrada, a càrrec d'Iván Bofarull, cap
d'Innovació d'ESADE, es va centrar en la innovació contínua com a factor
clau per al sector de la mobilitat. “La innovació és una cosa que no podem
planificar perquè és un element no lineal, per la qual cosa hem de passar
de gestionar la innovació des d'un punt de vista exponencial, ja que la
innovació no està en la tecnologia, sinó en la mentalitat amb la qual l'apliquem, en l'assaig error o en allò que no és obvi”, va assenyalar Iván Bofarull en la seva presentació.

La quarta sessió de la jornada va tractar sobre la irrupció de la «Mobilitat
Urbana Aèria». La taula rodona va estar moderada per Adrià Gomila, de
l'Ajuntament de Barcelona, qui va assenyalar que són moltes companyies
que estan innovant en l'àrea de la mobilitat urbana aèria i que fan falta
regulacions que permetin treballar sota certeses. Chistopher Frost, de Satellite Applications Project Manager, va assenyalar que des de l'Agència Europea de l'Espai s'està treballant amb empreses de totes les grandàries per
a integrar sistemes que permetin generar nous serveis i productes a partir
d'idees i la seva viabilitat. Francois Lassale, vice Chairman de European
Helicopter Association, va assenyalar que «s'ha experimentat un gran creixement poblacional i la infraestructura de transport terrestre actual està al
límit. No obstant això, en el transport vertical queda molt camí a recòrrer,
per aconseguir un consens per a desenvolupar un marc legal que permeti
la integració de tots els actors que ocupen i ocuparan l'espai aeri».

Digitalització, noves tendències i experiència d'usuari

INTERNATIONAL MOBILITY CONGRESS

Mobilitat Urbana Aèria

Una nova taula rodona va orientar els participants cap a la digitalització. La
taula titulada «Digitalització, noves tendències i experiència d'usuari», va
comptar amb la presència de Manel Villalante, director general de desenvolupament i estratègia de RENFE operadora, Josep M. Deulofeu, director de la
Divisió Solucions de Mobilitat urbana, a BSM, i Lluís Alegre, director de Mobilitat en l'ATM de l'Àrea de Barcelona. La presentació va estar moderada per
Ramon Pruneda, director tecnològic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Els participants a la taula rodona van coincidir en què la pandèmia va avançar un procés que ja venia gestant-se des d'abans entorn de la millora de
l'experiència d'usuari, la digitalització i la sostenibilitat. També van coincidir
en la tendència cap a la integració de la mobilitat gràcies a la digitalització.

La cinquena sessió del dia va estar dedicada a mostrar solucions per a garantir una mobilitat La taula rodona denominada «Recursos i solucions
COVID-LESS» va estar intregrada per Lluís Larriba, professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, Ramon Sagalés, vicepresident de transport
regular de la Federació Empresarial Catalana d'autotransport de Viatgers
(FECAV), i per Diego Bujanda, Business Development Manager en GEOACTIO. Els ponents van coincidir que la implementació de tecnologies permet
conèixer dades en temps real de l'afluència d'usuaris i gràcies a això prendre mesures tàctiques per a garantir la seguretat en durant els moments
àlgids de la pandèmia i adaptar els serveis a la demanda d'usuaris.

Bus de baixes emissions. Eficiència energètica i experiència d'usuari millorada
«Bus de baixes emissions. Eficiència energètica i experiència d'usuari millorada» va ser el títol que donava nom a la darrera conferència del primer
dia de l'IMC21. Va moderar la taula rodona Carles Labraña, responsable
d'estudis i projectes de l'AMTU, la qual va comptar amb la presència de
Mario Canet, responsable de desenvolupament de negoci en Transports
de Barcelona, Antonio Cendrero, Managing director en Arriva Spain, i Lluís
Alegre, director de Mobilitat en l'ATM de l'Àrea de Barcelona.
Els ponents van coincidir en la importància de l'aposta per les noves tecnologies que potencien la reducció d'emissions o per la sostenibilitat i l'eficiència en el transport.
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Recursos i solucions COVID-LESS

INTERNATIONAL MOBILITY CONGRESS

2a jornada - 22 de setembre
La mobilitat sostenible com a actiu d'una destinació turística
La primera sessió de la darrera jornada del Congrés es va titular «La mobilitat
sostenible com a actiu d'una destinació turística». Va ser moderada per Xavier
Font, cap de l'oficina tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, i va
comptar amb la participació de Cristina Pou, cap del servei de Transport Públic
per Carretera, Ramon Estrada, soci-director de la consultoria de mobilitat i
planificació dels transports EPIM, i Laura Vives, cap comercial de FGC Turisme.
Els ponents van coincidir que és clau fomentar el transport sostenible no sols
per a accedir a destinacions turístiques, sinó també per a assegurar la mobilitat al seu interior. Es van presentar solucions innovadores com un bus autònom que connecta un parc natural amb localitats pròximes o la creació de
lockers per a la distribució de productes d'e-commerce en zones rurals.

Mobilitat i qualitat de vida a les ciutats
La segona sessió de la jornada es va titular «Mobilitat i qualitat de vida a
les ciutats». La taula rodona va estar moderada per Michael Pellot, director
of Corporate Reputation a TMB, i va comptar amb la participació de Jessica Tantalean, delegada de l'oficina de Canàries de TEMA Enginyeria, Adrià
Gomila, director dels Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, i
Karen Vancluysen, secretària general de POLIS.
Els ponents van coincidir a assenyalar que la mobilitat ha de ser planificada
i que les ciutats han de passar d'estar orientades al cotxe a centrar-se en el
ciutadà. A partir d'aquí s'ha d'invertir en infraestructures que ens permetin
canviar el model de ciutat perquè les ciutats al llarg de la història han demostrat que són capaces de refer-se.
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Mobilitat intel·ligent – mobilitat sostenible
La desena conferència d'aquest congrés, titulada «Mobilitat intel·ligent –
mobilitat sostenible», va aprofundir en com la tecnologia pot ajudar-nos a
construir models de mobilitat més sostenibles. La sessió va ser moderada
per Carles Casas, director de planificació estratègica i prospectiva d'FGC, i va
comptar amb l'assistència de Kiousi Akrivi, director of Innovation en Intrasofti,
i Daria Kuzmina, Manager Knowledge & Innovation en UITP.
Es va ressaltar el paper del transport públic per complir amb els reptes mediambientals, demogràfics i operacionals, que se'ns presenten.

Mobilitat i els fons europeus. Estratègies i oportunitats
L'última sessió del congrés es va titular «Mobilitat i els fons europeus. Estratègies i oportunitats», i va estar moderada per Isidre Gavín, secretari de
Territori i Mobilitat, del departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori. Va comptar amb la participació de Gareth McNaughton,
Innovation director en EIT Urban Mobility, Giorgio Travaini, Head of R&I en
Shift2Rail, i Lucca Crecco, ATM Expert en SESAR DJ.
Com a resum de ponència, es va arribar a la conclusió que els fons europeus són un impuls per al canvi i la millora de la qualitat del transport públic, sobretot per als governs regionals que no tenen l'oportunitat d'invertir
en infraestructures grans.

seguir avançant pel

compromís per la reducció
de les emissions, que és un
indicador de la pèrdua de
qualitat de vida, especialment a les grans ciutats»
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«És un imperatiu

D

urant la cloenda del Congrés, l'alcaldessa de Sitges i
presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, va valorar molt
positivament l'èxit de participació: «En aquest Congrés,
celebrat durant la Setmana Europea de la Mobilitat, quedem
molt satisfets pel que fa al nombre d'assistents i les més de 70
ponències que s'han celebrat». A més, va destacar també la necessitat de continuïtat d'aquest esdeveniment «per tal de seguir
posant l'atenció en el món local, la lluita contra el canvi climàtic
i el transport públic, amb un Congrés amb més dones y més experiències internacionals».

Generation que ens han de permetre fer un salt endavant en el
nostre teixit productiu i en favor de la xarxa de mobilitat del país
amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic».
Per cloure el seu discurs, Pere Aragonés va destacar el compromís d'implantar nous avenços tecnològics per al creixement de la
revolució digital «És un imperatiu seguir avançant pel compromís
per la reducció de les emissions, que és un indicador de la pèrdua
de qualitat de vida, especialment a les grans ciutats. Aquest canvi
de paradigma necessita una gran aliança entre les administracions
públiques, tot l'àmbit tecnològic i el teixit productiu».

L'acte de cloenda també va comptar amb la participació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que va destacar el paper de
la mobilitat com a un element «inherent a la societat actual», i va
posar en context el compromís de les administracions públiques
contra el canvi climàtic. «Avui la mobilitat té un repte: més del
30% de les emissions del CO2 són les anomenades emissions difuses relacionades amb l'àmbit del transport, per tant, la lluita que
hem de fer contra el canvi climàtic passa també per una transformació del nostre model de mobilitat».

Dues jornades completes de debat i anàlisi sobre temàtiques com
la mobilitat sostenible en destinacions turístiques, la mobilitat i la
qualitat de vida a les ciutats europees o les oportunitats dels Fons
Europeus per generar canvis en la mobilitat, van tancar amb molta
satisfacció l'organització del primer congrés internacional sobre
mobilitat a Catalunya. El coneixement compartit a través d'opinions internacionals, estatals, nacionals i locals, van contribuir a
generar un intens i interessant debat entorn del present i del futur
de la mobilitat sostenible.

El president va compartir també la voluntat de treballar per garantir una xarxa completa del transport públic de Catalunya. «El model de país que tenim no s'entén si no es comprèn en la seva globalitat». Precisament, Aragonès ha presentat oficialment la línia
d'ajudes de 65 milions d'euros en relació amb la mobilitat sostenible en dos àmbits: 30 milions d'euros per la instal·lació de punts
de recàrrega arreu del país i 30 milions per l'adquisició de vehicles
elèctrics destinats a administracions, empreses i particulars.
«Multipliquem per quatre la línia anterior de contribució per
augmentar els 158 punts de recàrrega públics que actualment hi
ha a Catalunya, i suposa una primera avançada dels fons Next

23 | MobiliCat / Desembre 2021

Cloenda del Congrés
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AMTU

L'AMTU celebra el seu 20è
aniversari amb representants del
sector del transport i la mobilitat

Josep Mayoral, Joan Mora, Miquel Vives, Jordi Xena, Aurora Carbonell i Jordi Puigneró > AMTU

E

l passat 21 de setembre, l'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) va celebrar al Club de Golf
Terramar de Sitges, els vint anys de la seva creació.

L'Associació, consolidada ja com a entitat de referència per als
ens locals en l'àmbit de la mobilitat i el transport públic, continua mantenint com a principal objectiu la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic.
L'acte va estar presidit pel vicepresident del govern i conseller
de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, i l'alcaldessa de
Sitges i presidenta de l'entitat, Aurora Carbonell. A l'esdeveniment van assistir més de 140 persones vinculades al sector del
transport públic, entre les quals representants de la Generalitat,
l'ATM de Barcelona, els presidents de les principals empreses i

operadores de transport, alcaldes dels municipis associats i regidors de mobilitat. A més, com a convidats especials van assistir al
sopar els presidents de l'AMTU al llarg de la seva història: Josep
Pujadas, Josep Mayoral, Joan Mora i Jordi Xena.
La presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, va explicar que la
celebració se centrava en l'èxit d'una història que va començar
fa vint anys -el 21 de setembre de 2001-, quan 16 municipis van
decidir unir les seves forces per ser part activa en la governança
de la mobilitat. Vint anys després, l'AMTU 123 entitats associades:
115 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada i 7 Consells
Comarcals, està present a les quatre demarcacions catalanes, i
s'ha convertit en una entitat de referència, en l'àmbit del transport
públic i la mobilitat, per a molts municipis catalans.
La presidenta va recordar que el transport públic continua essent

AMTU
Aurora Carbonell, presidenta de l'AMTU i
alcaldessa de Sitges > AMTU

Jordi Puigneró, vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya i conseller de
Polítiques Digitals i Territori > AMTU

una càrrega econòmica molt important per als ajuntaments de
manera que, especialment aquells municipis que són més petits,
tenen veritables problemes per sostenir els seus transports urbans. I, per tant, des de l'AMTU es treballa de manera conscient
per aconseguir un millor finançament per als ajuntaments.
L'AMTU ha passat de ser una entitat reivindicativa en defensa
del transport públic i sobretot dels transports urbans, a ser també una eina de suport i assessorament tècnic imprescindible
per als ens locals, en l'àmbit del transport públic i la mobilitat.
I això ha estat possible gràcies a l'esforç continuat de totes
les persones que s'han implicat en l'Associació durant aquests
anys. L'actual presidenta de l'AMTU va agrair als seus predecessors - Josep Mayoral, Joan Mora, Miquel Vives, Jordi Xena- la
feina realitzada durant tots aquests anys.

« Actualment prop
d'un centenar

d'ajuntaments catalans
que formen part de l'AMTU
estan rebent ajudes per
fer millores en el servei de
transport públic dels seus
municipis»
Aurora Carbonell
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Sopar de celebració dels 20 anys de l'AMTU al Club de Golf Terramar de Sitges > AMTU

AMTU

Exposició de la història de l'AMTU que es podia visitar a l'interior del
bus llançadora > AMTU

Bus llançadora > AMTU
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Marta Bosch, periodista de TV3 i presentadora de l'acte dels 20 anys > AMTU

Brindis de celebració de la presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell,
acompanyda del vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya
i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró i els quatre
presidents de la història de l'AMTU > AMTU

Sopar de celebració dels 20 anys de l'AMTU, al Club de Golf Terramar de Sitges > AMTU

El transport, un servei essencial
En el seu discurs, Aurora Carbonell també va fer referència a que
el transport públic és un servei essencial, tal i com s'ha demostrat
durant la pandèmia. L'aplicació de les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat pot ajudar a avançar cap a una mobilitat més
eficient i sostenible. L'AMTU, juntament amb la Generalitat i l'ATM
de Barcelona han començat a implementar el transport flexible,
una modalitat de transport en què els ciutadans i ciutadanes ja no
hauran d'estar pendents d'horaris preestablerts ni d'anar a una parada fixa, sinó que el transport urbà s'adaptarà completament a les
seves necessitats.

« Tenim la necessitat

de treballar perquè en
el sector de la mobilitat,

com en la societat, hi hagi
més presència de dones en
llocs de responsabilitat»
Aurora Carbonell

Mobilitat sostenible i descarbonitzada
Per la seva part, el vicepresident del govern, Jordi Puigneró, va
fer referència a la importància de situar la mobilitat com a eix
vertebrador entre ciutats, i a la necessitat de descarbonitzar el

transport per tal de reduir les emissions. Es va insistir
en el deure generalitzat de contribuir a una mobilitat
sostenible i descarbonitzada.

AMTU
Espectacle de l'Unió Catalana de Bike Trial > AMTU

Espectacle de Les Veïnes de Sitges > AMTU

El vicepresident Jordi Puigneró i la presidenta de l'AMTU, Aurora
Carbonell, i els quatre presidents anteriors de l'entitat: Josep Mayoral,
Joan Mora, Miquel vives i Jordi Xena > AMTU

El vicepresident va destacar la importància de la digitalització en
aquesta lluita pel canvi climàtic i va explicar que el departament
de Polítiques Digitals i Territori està treballant per impulsar un territori connectat que eviti el despoblament i afavoreixi la igualtat
d'oportunitats: el transport té una gran responsabilitat en l'impuls
de polítiques d'igualtat de mobilitat.

Les 5 C
Així mateix, també va apuntar que un dels seus objectius principals com a responsable institucional de l'àmbit, és conscienciar
la ciutadania en general de la responsabilitat que tenim de lluita
contra el canvi climàtic, i de la reducció, entre tots, de les emissions, ja que tenir el territori connectat és un deure, i la mobilitat,
un dret. El conseller va cloure amb una contundent observació:
«El futur de la mobilitat del nostre país serà descarbonitzada i
digital, o no serà».
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Espectacle d'òpera durant l'acte dels 20 anys > AMTU

Pastís de celebració dels 20 anys de l'AMTU > AMTU

«Hem de treballar per

fomentar una mobilitat

connectada, compartida,

col·lectiva, descarbonitzada i
gestionada des de Catalunya»
Jordi Puigneró

Sopar
20è
aniversari

AMTU

Neix MOBICO, el primer projecte
de mobilitat intel·ligent compartida
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L'AMTU i SEAT:CODE van signar, el passat mes de juny, un conveni de col·laboració
per a dur a terme projectes conjunts que impulsin la digitalització de la mobilitat a
Catalunya. MOBICO és la primera materialització d'aquesta aliança que vol aprofitar
les sinergies d'ambdues entitats per dur a terme arreu del territori nous conceptes de
mobilitat compartida, sostenible, elèctrica i intermodal que aportin nous serveis de
mobilitat a zones del país on històricament les alternatives han sigut limitades.

Presentació del projecte Mobico, a Igualada, el passat juliol > AMTU

L

a mobilitat sostenible avança cap a
nous models on cal tenir adaptabilitat per poder integrar totes les opcions en un model de mobilitat ciutadana inclusiu i intermodal. Aquesta prova
pilot provocarà un canvi de paradigma,
ja que ens situarà a la Mobilitat 360°
amb l'ús de vehicles compartits per a la
mobilitat de la ciutadania, amb un benefici econòmic de cara als conductors i
usuaris finals.
L'Associació de municipis per la Mobilitat i Transport Urbà (AMTU), la Mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD) i
l'Ajuntament de Castellolí van posar en
funcionament, juntament amb SEAT:CODE i el Circuit Parcmotor Castellolí, el primer projecte de mobilitat intel·ligent en
zones periurbanes per tal de comprovar
com funciona el carsharing o les cone-

gudes propostes de mobilitat intel·ligent
compartides que ja funcionen a les grans
ciutats. El projecte va néixer sota el nom
de MOBICO: Mobilitat – Intel·ligent –
Conca d'Òdena.
Els set municipis de la MICOD –Castellolí,
Igualada, Jorba, La Pobla de Claramunt,
Òdena, Santa Margarida de Montbui i
Vilanova del Camí-, es doten d'una flota
de vehicles elèctrics per afavorir la mobilitat de la comarca. Amb el nou servei
en funcionament, els veïns d'aquests set
municipis de la Conca d'Òdena poden
llogar vehicles elèctrics com patinets, bicicletes, cotxes i motos a través de l'App
Mobico, i retornar-los a qualsevol dels
municipis de la Conca.
El projecte es va presentar el passat juliol
a Igualada i va comptar amb la presència

Presentació de Mobico a l'IMC > AMTU

de la presidenta de l'AMTU, Aurora Carbonell, i el director general i alcalde de
Castellolí, Joan Serra, el vicepresident de
l'AMTU i regidor de Sostenbilitat i Mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel
Vives, a més dels alcaldes dels municipis
implicats, i els responsables de les empreses SEAT:CODE i el Circuit Parcmotor.
L'objectiu principal del projecte MOBICO
és, entre altres, connectar els municipis de la Conca d'Òdena facilitant els
desplaçaments de la població, ja que la
limitació del transport públic a les zones
industrials obliguen a utilitzar el vehicle
privat per a desplaçar-se a la feina.

AMTU
Estand de Mobico a la FirAnoia > AMTU

29 | MobiliCat / Desembre 2021

Estand de Mobico a l'International Mobility Congress > AMTU

Un nou model de
mobilitat compartida
Segons el nombre d'habitants a cada municipi, la presència d'un polígon industrial que generi desplaçaments per la seva
capacitat de generar llocs de treball, o les
distàncies i vies d'interconnexió entres els
set municipis de la Conca d'Òdena, així
com d'altres consideracions estudiades
municipi per municipi, es distribueix una
flota de vehicles que incorpora la tecnologia que ha desenvolupat SEAT:CODE i el
software de gestió, reserva i funcionament
per a compartir vehicle a través d'una APP,
llogant-lo per hores segons la usabilitat.
Cada usuari es dona d'alta al sistema i pot
utilitzar els vehicles segons el seu interès,
deixant-lo en zones aparcament que pot
trobar en cadascun dels 7 municipis que
formen la Conca d'Òdena i el projecte de
mobilitat intel·ligent MOBICO.

D'aquesta manera, es millora la mobilitat dels ciutadans de la Conca, i es posa
en marxa un nou model de mobilitat
reduint la contaminació i l'ús del vehicle
privat. A més, s'alliberen places d'aparcament que en un futur poden servir per a
dotar-les de zones verdes o d'altres espais
d'interès per a cada municipi, fomentant
la intermodalitat com funciona amb èxit
a les grans ciutats.
MOBICO va ser presentat a l'International Mobility Congress (IMC), el primer

congrés de mobilitat que s'ha celebrat a
Catalunya, i que va tenir lloc el mes de setembre a Sitges. Aquest congrés va aplegar més de 750 professionals del sector
amb l'objectiu de buscar solucions aplicades a la mobilitat en l'entorn local.
El mateix mes de setembre, MOBICO va
estar també present a la FirAnoia, compartint estant amb la Mancomunitat de la
Conca d'Òdena.

AMTU
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Entrevista a Joan Serra — Director general de l'AMTU i alcalde de Castellolí

«S'està treballant per
avançar en una nova
mobilitat molt més
sostenible pel planeta»

Què representa MOBICO com a projecte
de mobilitat de futur a Catalunya?
El projecte MOBICO representa un nou
model de mobilitat fins ara inexistent en
àrees no tan denses de població.

cipi, els ciutadans podran desplaçar-se
per aquests set municipis amb vehicles
100% elèctrics com: patinets, bicicletes,
motos, etc.

Actualment, l'ús de cotxes, motos i patinets compartits és una realitat a les
grans ciutats. De fet, és cada cop més
habitual la utilització d'aquests modes de
transport, ja que aquesta nova mobilitat
permet als ciutadans moure's per la ciutat d'una manera més neta i sostenible.
Així i tot, aquest model només l'hem vist
fins ara en grans metròpolis, però no està
comprovat que en àrees i ciutats amb
menys població pugui funcionar.

Per què neix a la Conca d'Òdena? Què
té de particular aquest territori per a
ser l'adequat per a fer la prova pilot?
El motiu pel qual el projecte MOBICO
neix a la Conca d'Òdena és degut a
l'ecosistema que tenen del sector motor
en aquesta àrea de Catalunya. Des del
Parc Motor Castellolí s'estan fent moltes
proves en vehicles connectats, i ara de
vehicles compartits. S'està treballant per
avançar en una nova mobilitat molt més
sostenible pel planeta.

Per tant, amb el projecte MOBICO es
pretén dur a terme una prova pilot, per
tal d'analitzar com funciona aquest
sistema de mobilitat compartida entre
diferents municipis on no hi ha tanta
densitat de població. És a dir, set ajuntaments de petits municipis comparteixen
la manera de moure's durant aquesta prova pilot. A partir d'una mobilitat
compartida i no exclusiva a cada muni-

L'àrea de la Conca d'Òdena està formada per una sèrie de petits municipis
que s'alimenten d'un nucli central que
és la ciutat d'Igualada. És a dir, els habitants dels petits pobles es desplacen
a Igualada per a fer les compres, anar
a la universitat, anar a l'hospital o per
qualsevol altre servei bàsic que es pugui
trobar en un nucli més gran, que exerceix de capital.

Així doncs, si amb aquesta prova pilot
veiem que aquest model de mobilitat
compartida entre municipis funciona, el
projecte serà altament exportable a la
resta del país, que disposa de moltes realitats similars.
Un cop establert a la Conca d'Òdena, quin
és el següent pas? Cap a on es vol avançar?
Primer de tot, és important destacar que
aquest projecte no deixa de ser una prova
pilot, és a dir, actualment no és un projecte
consolidat. Tanmateix, si el projecte MOBICO té uns bons resultats i veiem que funciona, una vegada s'hagi analitzat i treballat
sobre les mancances i debilitats, es buscarà poder solucionar-les i evidentment avançar per a poder aplicar el projecte, amb
totes les seves millores, en molts altres espais de Catalunya. En aquest sentit, podrà
deixar de ser un projecte pilot, i passarà a
ser un nou model de servei de mobilitat.
Què ha de fer una comarca o un conjunt
de municipis si estan interessats en aquest
projecte?
Els ajuntaments que estiguin interessats
en aquest projecte, el primer que hauran
de fer és notificar-ho a l'AMTU. De fet, ja
hi ha alguns ajuntaments que ens han
manifestat el seu interès. En aquest sentit, des de l'Associació analitzarem cada
casuística i mirarem com es pot adequar
aquest mateix projecte en aquestes ciutats o en aquests pobles que ens ho puguin anar demanant.
El territori és divers, les problemàtiques
són moltes i, per tant, hem de buscar una
solució diferent a cada circumstància.
No podem saber si serà la mateixa que
s'està desenvolupant amb MOBICO, però
evidentment tenim la capacitat i la flexibilitat per poder adaptar-ho a cada cas. El
que és important és poder donar solució
a la mobilitat d'una manera sostenible i
també des d'un punt de vista racional, eficient i equitatiu. No és necessari que tothom tingui un vehicle per poder moure's
perquè si el vehicle és compartit tothom
té la possibilitat d'utilitzar qualsevol dels
vehicles que el projecte ofereix (cotxe,
moto, bicicleta, patinet, etc.) sense la necessitat de ser propietari.

El municipi de Jorba es va adherir a l'AMTU el 14 de
setembre > AMTU

El Consell Comarcal de l'Urgell es va adherir a
l'AMTU el passat 22 d'abril > AMTU

Reunió entre l'AMTU i l'Ajuntament de Vallirana el passat 27 de juliol > AMTU

L'

Ajuntament d'Òdena, Jorba, el
Consell Comarcal de l'Urgell i el
municipi de Carme, són les darreres
adhesions a l'Associació de municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
Amb aquestes noves incorporacions,
l'AMTU compta ara ja amb un total de
123 entitats associades: 115 ajuntaments,
1 Entitat Municipal Descentralitzada i 7
Consells Comarcals.
De les darreres adhesions, destaca la
del Consell Comarcal de l'Urgell, ja que
és el primer de la demarcació de Lleida
que forma part de l'AMTU. La voluntat
de l'Associació és ser presents arreu de
Catalunya i, per tant, és molt important
que una entitat de les comarques de
ponent s'hagi adherit a l'AMTU. També
és important destacar la incorporació
dels municipis de la comarca de l'Anoia,
ja que amb les dues incorporacions de
Jorba i Òdena, ja apareixen com associats el Consell Comarcal de l'Anoia i 9
ajuntaments de la comarca: Castellolí,
Igualada, Masquefa, Piera, Vilanova del
Camí, La Pobla de Claramunt, Carme,
Jorba i Òdena.
L'AMTU compta amb un departament
tècnic de primer nivell que du a terme
plans de millora, estudis de demanda i

econòmic-financers, auditories, o seguiments del servei, entre d'altres. A més,
també elabora projectes d'implantació
de nous serveis, ja siguin línies urbanes,
urbanets, serveis interurbans o de transport a demanda (TAD).
Així doncs, l'AMTU donarà suport i assessorament tècnic i jurídic als nous associats en tot allò que faci referència a l'àmbit de la mobilitat i el transport públic,
amb l'objectiu d'introduir millores que
optimitzin el servei.

Millora del transport
públic a Vallirana
L'Associació de municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU) està treballant,
des del passat estiu, opcions de millora
en el servei de transport públic de Vallirana, així com nous projectes presentats
a l'alcaldia del municipi. Aquests temes
es van tractar durant una trobada tècnica-política celebrada el passat juliol, i que
va comptar , per part de l'AMTU, amb l'assistència de Joan Serra, director general
de l'AMTU, Joan Prat, gerent, i Carles Labraña, responsable d'Estudis i Projectes.
Per part de l'equip de govern de Vallirana,
hi van assistir la seva alcaldessa, Eva Martínez, i el regidor de Barris, Planejament,
Seguretat i Mobilitat, Jordi Urrea.

El municipi de Carme es va adherir a l'AMTU el 4
de juny > AMTU

L'AMTU va destacar la intenció que té de
constituir un Consorci Local per la Mobilitat, així com la voluntat de crear una
central de compres per als associats, que
permeti als ajuntaments associats estalviar costos en la contractació de productes
relacionats amb la mobilitat. A més, es va
exposar el projecte de transport flexible,
que du a terme conjuntament amb la Generalitat, i que permetrà disposar d'una
plataforma que facilitarà la mobilitat de
la ciutadania.
Al llarg d'aquests mesos s'han desenvolupat i treballat aquestes dues iniciatives. De
moment, ja s'han dut a terme les primeres
proves pilot de transport flexible a través
de la plataforma Flexitransport.
Finalment, també es va tractar la col·laboració en projectes per electrificar les flotes
de vehicles de transport públic i poder obtenir finançament europeu.

Ajudes al transport públic
Gràcies al conveni que l'AMTU manté amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat i l'ATM de Barcelona, els
municipis adherits i que pertanyen al
sistema tarifari integrat de l'àrea de
Barcelona, reben un fons econòmic
destinat a la realització de millores al
transport públic.
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El municipi d'Òdena es va adherir a l'AMTU el 7
d'octubre > AMTU

AMTU

L'AMTU segueix creixent i apostant per la millora de
la mobilitat i el transport públic dels seus municipis

AMTU

Nova proposta de mobilitat per a Sant Fost

Nova proposta de mobilitat per a Sant Fost > Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles

E

l passat mes de setembre, l'Ajuntament de Sant Fost i l'Associació de Municipis de Transport Urbà (AMTU) van
presentar la nova proposta de mobilitat per
al municipi de Sant Fost. Aquest projecte es
va engegar per tal de donar resposta a les
demandes socials i per oferir un servei que

permeti a la ciutadania de tots els barris de
Sant Fost moure's pel municipi.
Així doncs, durant el mes d'octubre, la
companyia d'autobusos Albus va canviar
el seu recorregut i ofereix un servei dinàmic amb rutes curtes i llargues. D'aquesta
manera, Albus arriba a tot el municipi. Fins
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L'AMTU participa en les Jornades
de Dret Català a Tossa

Jornades de Dret Català a Tossa > AMTU

T

ossa va acollir, el passat mes de
setembre, la vint-i-unena edició
de les Jornades de Dret Català,
dedicada al tema «Compra-venda,
arrendaments i noves modalitats d'ús
temporal de béns». Aquestes Jornades
són una important cita per a l'estudi
i el debat sobre el Dret Civil Català.
Aquest any les Jornades han complert
el seu 40è aniversari i com a novetat,
aquesta edició va incloure tres taules

rodones sobre temes candents de l'arrendament de béns mobles i immobles,
on participaran agents socials i experts
d'àmbits molt diferents, més enllà dels
estrictament jurídics. És el cas de l'Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU), que va participar
en una de les taules rodones que tractava
sobre «L'ús temporal de vehicles: els reptes de la nova mobilitat urbana». El seu
director general, Joan Serra, va valorar

i tot als barris que van quedar sense transport, com Can Calet i Can Boc.
Aquesta proposta, realitzada amb el suport
tècnic de l'AMTU, ha millorat l'eficiència
del servei. A més, s'hi ha inclòs un aparell
de localització del servei de bus per seguir
en temps real el seu recorregut, optimitzant els horaris (guanyant dues freqüències
més) i reduint el cost anual del servei.
Tanmateix, s'ha treballat un nou servei de
Transport a Demanda accessible que complementa els serveis de l'Albus i les línies
interurbanes 360 i 361 als barris de Mas
Llombart, Mas Corts i La Conreria, per tal
de millorar la seva mobilitat en el nucli urbà
i en els principals serveis del poble. A més a
més, aquest servei està subvencionat amb
un preu d'1,5€ per viatge/persona i estarà
disponible els primers mesos de 2022. El
servei es podrà sol·licitar per telèfon i a través de l'aplicació mòbil FlexiTransport.

aquesta participació com a molt positiva,
i va exposar la seva visió sobre les noves
tendències de mobilitat des d'un punt de
vista més enllà de la propietat: el lloguer
o el car-sharing.
Des de l'AMTU es van explicar les experiències i iniciatives que s'estan duent a
terme des dels nostres ajuntaments associats, i es va destacar el projecte Mobico:
el primer projecte de mobilitat intel·ligent
en zones periurbanes per tal de comprovar com funciona el car-sharing o les
conegudes propostes de mobilitat intel·ligent compartides que ja funcionen a les
grans ciutats.
Per concloure la seva intervenció, el director general de l'Associació, Joan Serra, va
destacar també els continguts tractats i
debatuts durant l'International Mobility
Congress, celebrat a Sitges els dies 21 i 22
de setembre, en el marc de la Setmana
de la Mobilitat. Serra va detallar els principals temes tractats durant el Congrés,
des d'un punt de vista de la propietat o el
servei de la mobilitat.
Joan Serra va compartir taula rodona
amb Mireia Gilibert, Responsable de projectes de mobilitat futura a SEAT, Albert
Melià, subdirector general de Disciplina
de Mercat, Agència Catalana del Consum.
La taula va ser moderada per Gemma
Rubio, professora agregada de dret civil,
Universitat de Barcelona.

AMTU
L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, el president de Diputació de Lleida, Joan
Talarn, i el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, juntament amb altres
autoritats institucionals, van visitar l'estand de l'AMTU a Municipàlia > AMTU

L'

Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha estat present, una vegada més, a la Fira
Municipàlia, que es va celebrar del 19 al 21
d'octubre Lleida.

Un dels objectius que l'AMTU es marca,
de manera estratègica, és el seu creixement arreu de Catalunya. La presidenta de l'Associació, Aurora Carbonell, va
destacar la importància de ser present a
la Fira Municipàlia, per obrir-se al territori
de Lleida, i donar a conèixer els serveis
que ofereix l'AMTU als ajuntaments de
la demarcació de Lleida, amb l'objectiu
de ser una eina de suport per millorar la
mobilitat i el transport públic dels seus
municipis.
En aquest sentit, des de l'estand 373 ubicat al pavelló núm. 3, l'AMTU va donar a
conèixer tots els projectes que està desenvolupant, així com els serveis que ofereix
als ajuntaments catalans.
Actualment, el conjunt d'entitats adherides a l'AMTU representen una població
de 2,4 milions d'habitants i 47 milions de

viatgers transportats anualment. Entre les
entitats associades a l'AMTU hi ha el Consell Comarcal de l'Urgell.

implementació del transport flexible i la
posada en funcionament d'una Central de
compres.

El catàleg de serveis de l'AMTU és molt ampli: plans de millora del transport públic,
assessorament tècnic i jurídic, gestió del
transport a demanda i transport flexible,
gestió de títols de transport (T-16 i T-verda),
cursos i jornades formatives, programes
educatius per a joves i gent gran, o l'edició
de la revista MobiliCat, entre d'altres.

El transport flexible és, de fet, una modalitat de transport a la demanda de segona
generació, que permet reservar el servei
amb molt poca antelació, i en la qual el
viatger no ha d'estar pendent d'horaris
preestablerts ni parades fixes. La petició
del servei es farà amb l'app Flexitransport
Catalunya que, a través d'un algoritme,
assigna el servei sol·licitat al vehicle corresponent, el qual passa a recollir l'usuari
en el punt indicat. Molt aviat, l'AMTU ja
tindrà disponible aquesta app i podrà començar a implementar aquesta modalitat
de transport públic i compartit arreu de
Catalunya.

Durant els tres dies de celebració de la Fira
Municipàlia, l'Associació va presentar als
visitants dos dels seus projectes destacats,
la central de compres i el transport flexible
i a la demanda. Des de l'AMTU es va valorar de manera satisfactòria la presència a
la Fira, ja que els serveis exposats per a la
millora de la mobilitat dels municipis van
tenir una recepció molt positiva.

Nous projectes: Flexitransport
i Central de compres
Entre els principals projectes que l'AMTU
està treballant actualment destaquen la

Així mateix, l'AMTU també preveu en els
mesos vinents posar en funcionament
una Central de compres, que permetrà
als ajuntaments associats mancomunar
serveis relacionats amb la mobilitat i el
transport públic, reduint-ne els costos i facilitant-ne els processos de contractació.
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L'Associació de municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà, present a la fira Municipàlia de Lleida

AMTU

L'AMTU i l'Ajuntament d'Esparreguera treballen
en un nou sistema de transport a demanda
dies feiners i 6 expedicions els dissabtes
feiners. L'activitat principal es concentra
entre els barris de Mas d'en Gall i Can Rial
amb el centre de la vila, i a les connexions
amb les línies interurbanes, sent la parada
situada a l'avinguda de Francesc Marimon
la que presenta major demanda. En general, hi ha una bona cobertura territorial de
la línia de bus urbana a la majoria de les
zones residencials, exceptuant la Colònia
Sedó i Can Vinyals i també els polígons
industrials nord i sud.
Nou sistema de transport a demanda > Ajuntament d'Esparraguera
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Ajuntament d'Esparreguera i l'Associació de Municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU) estan ultimant l'estudi d'optimització del servei de
transport urbà municipal que, actualment,
opera Monbus a través d'un sistema flexible. Les propostes presentades per l'AMTU,
després d'analitzar el sistema de mobilitat
existent, apunten cap a un model mixt
que suposaria la creació d'un nou servei
de transport a demanda per a connectar
la Colònia Sedó i Can Vinyals amb el nucli
urbà, així com la conversió de les expedicions del bus urbà de la franja de tarda i dels
caps de setmana a un servei de transport a
demanda. El consistori resta ara a l'espera
de rebre l'informe final que ha d'incloure algunes millores aportades en l'àmbit municipal. Un cop es disposi d'aquest
document, es preveu realitzar una prova
pilot de tres mesos que servirà per a valorar el funcionament d'aquest nou model i
acabar d'ajustar-ne les condicions de cara
a poder-les incloure en el nou conveni de
prestació del servei de transport urbà, ja

La vida és moviment

que l'actual finalitza aquest mes de desembre.
L'Ajuntament va mantenir una reunió amb
l'AMTU a finals de 2020 per abordar l'estratègia per desbloquejar les mancances
històriques en matèria de mobilitat que
pateix el municipi. En referència al transport urbà es va acordar la realització d'un
estudi previ de necessitats en l'àmbit de la
mobilitat municipal per a valorar l'eficàcia de la posada en marxa d'un sistema
de transport urbà flexible. Aquest estudi
previ constata que la demanda d'autobusos urbans mou unes 147 persones cada
dia laborable, el que suposa unes 47.000
persones a l'any (dades del 2019), una demanda que es considera insuficient per a
donar consistència al sistema. L'expedició
que duu més persones en porta 23 durant
tot el recorregut, amb una ocupació màxima de 16 persones, el que suposa el 50%
de l'ocupació màxima del bus. El servei de
transport urbà té actualment 30 punts de
parada, una oferta de 14 expedicions els

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.

Davant d'aquesta situació, tant
l'Ajuntament com l'AMTU aposten per
implementar un sistema de transport
urbà flexible que inclouria la creació
d'un nou servei de transport a demanda
per connectar la Colònia Sedó i Can
Vinyals amb el nucli urbà i la conversió
de les expedicions del bus urbà de la
franja de tarda i dels caps de setmana,
a un servei de transport a demanda.
El consistori valora de manera positiva
les opcions presentades per l'AMTU,
però ha demanat que es valorin també
econòmicament alguns aspectes com
la integració del transport adaptat en el
sistema a demanda, l'ampliació del servei
als diumenges, que no queden coberts
amb el servei que es presta actualment,
i la inclusió dels polígons industrials nord
i sud de la vila. Un cop estigui enllestit
l'estudi es realitzarà una prova pilot de
tres mesos de durada per a valorar el
funcionament d'aquest nou model de
transport flexible. Aquesta prova servirà
per acabar d'ajustar els detalls tècnics del
servei i adaptar-lo a les necessitats reals
de mobilitat del municipi.

www.cinesi.es | cinesi@cinesi.es | +34 934 671 980
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El bus del Parc Nacional d'Aigüestortes
i Estany de Sant Maurici duplica
el nombre de viatgers i permet un
estalvi de 10 tones de CO2 en un any

E

ls usuaris dels serveis de transport
públic que permeten accedir al Parc
Nacional d'Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici s'han incrementat en un
134% respecte al 2020 i s'han duplicat
respecte al 2019, l'any que més persones
van transportar. Aquests serveis de bus
formen part del projecte Interreg Europe
Last Mile, que promou la implementació
de sistemes de transport sostenibles per
accedir a àrees rurals d'interès turístic, i
inclouen en la zona de l'Alt Pirineu i Ara
(APIA) també transport a la demanda,
part de la ruta cicloturística Lleida - La
Pobla de Segur, per fomentar la intermodalitat bici-tren, i l'opció de combinar la
bicicleta i el bus.

BUS PARC AIGÜESTORTES
2021 2020

% 2019

JUN

410

160 156,3

JUL

2.531

AGO

3.737 1.513 147,0 1.478

SET

1.991

%

282 -43,3

954 165,3 1.236 -22,8
699

2,4

84,7 1.048 -33,3

TOTAL 7.696 3.326 139,6 4.044 -17,8

Aquest programa, vigent des del 2016 i que
s'ha renovat per un any més, s'ha millorat
aquest 2021 pel que fa a la cobertura del
transport en bus i la digitalització. D'una
banda, s'ha ofert als excursionistes la possibilitat de gaudir del PN al llarg del dia, des
de la 6.00 h del matí fins a les 21.00 h del

vespre, afegint també noves expedicions
entre el Pla de l'Ermita, Pobla de Segur,
Sort i Pont de Suert. I de l'altra, s'ha permès comprar els bitllets a través del web
de l'operador i s'han incorporat codis QR
a totes les parades per facilitar l'accés a la
informació per part dels usuaris.
Pel que fa a el bus de La Vall Fosca – Telefèric, enguany s'han ajustat els horaris
del bus i del telefèric per tal d'afavorir al
màxim les connexions amb el tren La Pobla-Lleida. D'aquesta manera es permet
als viatgers tenir una expedició d'anada i
una de tornada perfectament coordinada
amb els tres mitjans de transport (bus–
tren– telefèric), aconseguint d'aquesta

2021

Autobusos (diesel)
Emissions
unitaris

Turismes (gasolina/diesel)
Totals

Emissions
unitaris

que han passat de fer servir el cotxe al
bus ha estat d'un 173% en un any, és a dir,
s'han estalviat prop d'11 tones menys de
CO2. Tot plegat representa un estalvi valorat en 54.122,39 €.

Estalvi per passar del cotxe
al bus

Cost unitari

Totals

Cost
unitari

Cost total

gr/veh.km

gr

gr/veh.km

gr

gr/veh.km

%

Nox

6,3555

96.307,12

0,5959

120.398,42

24.091,30

25,015%

1,657

39.919,29€

PM10

0,2146

3.251,91

0,0608

12,284,46

9.032,41

277,757%

0,144

1.300,67€

PM2,5

0,18,67

2.829,13

0,0462

9,334,46

6.505,33

229,941%

1,225

7.959,03€

CO

1,5721

23.822,58

3,2721

661.110,35

637.287,77

2.675,142%

0,007

4.461,01€

CO2

661,3200

6.204.074

135,43

16.940.216,41

10.736.142,02

173,050%

0,000044

472,39€

Total
estalvi
2021

54.122,39€

Polítiques Digitals i Territori

L'augment de la demanda dels busos per
accedir al Parc Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici es tradueixen en
una millora pel medi ambient. Així, la
reducció de C02 per l'estalvi de persones

manera una mobilitat sostenible i confortable pels usuaris d'aquests trajectes
tant d'anada com de tornada. A més, s'ha
obert la venda en línia de tiquets del telefèric, del bus i del tren.

Amb la renovació del Last Mile el departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori, treballa per dissenyar
l'ampliació de la freqüència dels autobusos
i els serveis de transport a demanda a la
regió APIA, tant en la freqüència dels serveis com en el període estacional. Es volen
explorar noves accions de flexibilitat i anti-

cipació. També es reforçarà el sistema de
bici busos «bicicletes als autobusos».
A més, en aquest any vinent de vigència
s'ampliarà la ruta cicloturística Lleida-La Pobla a nous trams i es potenciarà la digitalització dels serveis Last Mile, amb la venda de
bitllets a través d'Internet i l'ús de codis QR.

El projecte Last Mile

E

l departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori forma part del projecte Interreg Europe
Last Mile, amb sis socis més: l'Agència Mediambiental
d'Àustria, l'Administració Regional del Tirol Oriental (Àustria),
l'Agència pel suport del desenvolupament regional de Kosice
(Eslovàquia), el Club Desenvolupament Sostenible de la Societat Civil (Bulgària), el Parc Natural Upper Sûre (Luxemburg) i el
Voivodat de Pomerània Occidental (Polònia).
El projecte Last Mile pertany al programa Interreg Europe i
és finançat per fons Feder. L'objectiu principal del Last Mile,
centrat en la mobilitat sostenible, és aconseguir solucions
innovadores i flexibles que permetin als visitants de zones
rurals turístiques fer el darrer tram del recorregut de manera
sostenible.
A Catalunya, el projecte s'ha desenvolupat a la zona de l'Alt Pirineu i Aran de forma conjunta amb el grup de treball del projecte, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
i l'Ajuntament de la Torre de Capdella des dels inicis.

Per acabar, es vol explotar la inclusió
de les últimes milles de mobilitat a les
agències de turisme que ofereixen APIA
com a destinació turística amb l'objectiu de permetre als turistes conèixer i
planificar amb antelació les opcions de
mobilitat disponibles.
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Més freqüències i durant més temps

ATM

«Al futur s'hi arriba
amb transport públic»

L'
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ATM va dissenyar i engegar una
campanya amb l'objectiu de recordar el paper clau del transport públic per a la represa de l'activitat laboral
i econòmica, en un moment en què els
indicadors de la pandèmia de la covid-19
mostraven una incidència decreixent, i
després d'un any i mig de destinar tots els
recursos disponibles a prestar un servei
essencial segur.
Aquesta campanya es va treballar de
manera conjunta amb la Generalitat de
Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona,
l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
i l'Associació de Municipis per la Mobilitat
i el Transport Urbà (AMTU), i amb el conjunt d'operadors ferroviaris i de bus.
La nova campanya «Al futur s'hi arriba
amb transport públic», tenia com a objectiu induir a la conscienciació col·lectiva
que la mobilitat ha de ser cada vegada
més sostenible i saludable, destacant la
xarxa disponible (flota, línies, intermodalitat), la seguretat del servei i la necessitat de reduir la contaminació ambiental
provocada per les emissions dels vehicles
de combustió.
«Al futur s'hi arriba amb transport públic», correspon al lema d'aquesta acció
de comunicació, que, a més, es va fer
coincidir l'eix de la campanya amb la Setmana Europea de la Mobilitat (del 16 al
22 de setembre). Cal destacar, també que
des del mes d'octubre s'han anat presentant a través de la campanya, testimonis
reals de la represa de l'activitat laboral
amb transport públic.
Malgrat el relaxament de les restriccions
de mobilitat, cal tenir present que l'emer-

Imatge principal de la campanya «Al futur s'hi arriba amb transport públic» > ATM

gència sanitària causada per la pandèmia
encara no s'ha superat. Per això cal que
es respectin estrictament les mesures de
protecció sanitària establertes, especialment l'ús de mascareta durant tota l'estada a les instal·lacions i als vehicles de
transport públic, la prohibició de menjar
i beure als vehicles, la distribució en tot
l'espai disponible i el seguiment de les indicacions que faci el personal del servei.

+ info de la
campanya

ATM
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L'ATM, des de l'inici de la pandèmia, ha posat en
marxa diferents campanyes amb l'objectiu de
garantir la seguretat al transport públic i posicionarlo com a servei essencial.

L

a campanya anterior («Nosaltres i tu fem un viatge segur»), que es va fer simultàniament a tota la xarxa l'hivern passat, explicava les diverses mesures adoptades pel que
fa a neteja i desinfecció, ventilació i ús de mascaretes, i feia advertiments sobre les mesures de seguretat a la xarxa, la prohibició de menjar i beure, la recomanació de silenci en
els trajectes i l'ús de gels hidroalcohòlics. Una sèrie de testimonis, tant de l'àmbit dels operadors de transport com de la gent que l'utilitza, van transmetre la confiança en el servei
de transport públic i van evidenciar la corresponsabilitat en la seguretat dels viatges.

FGC
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Implantació de busos elèctrics
a les línies que connecten amb
les estacions de Ferrocarrils
El departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, a través de la direcció general de Transports i
Mobilitat, i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),
substituiran l'actual flota d'autobusos d'aportació que connecten amb les estacions d'FGC per altres d'elèctrics.

L

es primeres línies on es realitzarà
aquesta substitució són les que van
des de l'estació de Sant Joan, a Sant
Cugat del Vallès, fins al polígon Can
Sant Joan, i la de l'estació d'Olesa, que
arriba fins a Esparreguera. Està previst
que els nous busos estiguin en circulació la primavera de 2022. Aquest pla de
descarbonització dels busos d'aportació a les estacions de Ferrocarrils forma
part del Compromís d'Acció Climàtica
del Govern i de l'Estratègia 10/30 d'FGC,
alineats tots dos amb l'Agenda 2030 de
les Nacions Unides.

Els acords s'han signat amb les empreses concessionàries d'autobús i suposen
l'adquisició de nous vehicles elèctrics.
• A la línia de Can Sant Joan, operada
per Marfina Bus (grup Moventis), se
substituiran els actuals vehicles dièsel (tres articulats de 18 metres, i un
de 15 metres) per quatre autobusos
articulats, de 18 metres elèctrics. La
demanda anual en aquesta línia és
de 436.000 viatges a l'any (dada de
2019).

• A la línia Olesa de Montserrat-Esparreguera se substituiran els dos actuals autobusos dièsel de 12 metres
per altres dos elèctrics. La demanda
d'aquesta línia és de 44.000 viatges a
l'any (dada de 2019).
Pel que fa al sistema d'alimentació elèctrica dels vehicles, en el cas de la línia
de Can Sant Joan, s'instal·larà un punt
de càrrega ultraràpida en el moment
en què el bus espera a l'estació de Sant
Joan. FGC subministrarà l'energia elèctrica comprada en alta i transformada amb

FGC

«Amb aquests busos elèctrics aconseguirem reduir l'emissió de 800 tones a l'any
de gasos amb efecte hivernacle a l'atmosfera. És el que equival a la captació
de carboni que fan 183.000 arbres en un
any, és a dir, un parc i mig de Collserola»
Marta Subirà
PRESIDENTA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

«A Catalunya, un 30% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle són
degudes al transport terrestre i, per
tant, és un dels camps en els quals
s'ha de treballar més intensament»
Mercè Rius

una disponibilitat immediata. En el cas
d'Olesa, els autobusos estaran dotats
de bateria de càrrega lenta nocturna
alimentada a les mateixes cotxeres que
usa l'operador.

Línies de bus amb una demanda
anual de 700.000 viatges
A la resta de línies d'aportació, fins a
arribar a les set previstes, s'estan fent
proves amb diferents vehicles i fabricants
per determinar l'opció tècnicament més
viable per a cada recorregut, en funció
de les possibilitats que ofereix el mercat
i de les perspectives que pot arribar a
oferir a curt termini en un sector, el de
l'autobús elèctric, en ple desenvolupament. Les línies que s'estan analitzant
són: Bellaterra-Parc de l'Alba; Sant Vicenç
dels Horts-Torrelles de Llobregat; Capellades-estació; Piera-urbanitzacions; i
Piera-Hostalets de Pierola. El total de les

Descarbonització
de la mobilitat

set línies d'aportació d'aquest pla de descarbonització tenen una demanda anual
de prop de 700.000 viatges a l'any (dada
de 2019).
Aquesta actuació resulta innovadora pel
que fa a la incorporació de vehicles elèctrics
a la prestació de línies interurbanes de bus,
ja que l'ús de vehicles elèctrics s'adreça
principalment a la prestació de serveis en
àmbits urbans i, per tant, cal treballar amb
els proveïdors de vehicles i amb els operadors per garantir que els busos elèctrics
triats garanteixin l'autonomia i fiabilitat
necessàries, així com el sistema de càrrega
més adequat en funció de les característiques específiques del recorregut a cobrir.

Foment de la intermodalitat
bus-tren
FGC col·labora, des de l'any 2000, amb
diferents operadors en el finançament de
línies de bus interurbanes, competència

de la Generalitat de Catalunya (a través de
la direcció general de Transport i Mobilitat), en tant que són en part o completament línies de bus que aporten viatgers a
Ferrocarrils, i assumint el supòsit que si no
existís la línia de bus, el viatger que avui
fa l'enllaç no utilitzaria el servei ferroviari.
D'aquesta manera, es fomenta la intermodalitat tren-bus, coordinant horaris, establint uns enllaços de qualitat i promovent a
la vegada l'ús del transport públic.
D'acord amb aquesta col·laboració, la
direcció general de Transport i Mobilitat i
FGC han impulsat conjuntament la millora
ambiental dels vehicles de bus que presten
aquests serveis i en determinar quins són
els vehicles elèctrics més adequats a les
característiques del servei de cada línia,
el sistema d'alimentació més favorable i,
finalment, l'impacte econòmic de la substitució del parc.

La progressiva substitució de vehicles amb tracció mecànica per vehicles elèctrics
s'emmarca en la política del Govern de descarbonitzar la mobilitat com un factor essencial
en la lluita contra el canvi climàtic. Així mateix, aquesta substitució també contribueix
a una millora de la qualitat de l'aire i a una reducció de la contaminació acústica.
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DIRECTORA GENERAL DE TRANSPORTS I MOBILITAT

Pàgines empresarials

Calmell Group: el repte ens porta
més enllà de la tecnologia
L’empresa tecnològica Calmell Group aposta fermament per la sostenibilitat, i està
present en les noves iniciatives de mobilitat ciutadana a Catalunya.
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A

mb el compromís i l'entusiasme de seguir treballant per
mantenir la confiança dels
clients en un món post-COVID, cada
cop més sense contacte, i convençuts
d'avançar amb l'objectiu d'assolir entre tots un món més sostenible, i una
societat més justa, Calmell Group
pren el repte de portar una mica més
lluny la tecnologia.
La crisi actual, derivada de la pandèmia, ha accelerat tots els projectes i
propostes d'innovació que estaven
en curs, reflexionant una vegada
més, sobre la necessitat de construir
un entorn més sostenible. Aquest
concepte ha significat aprofundir
en l'aplicació de mesures a favor del
medi ambient, posant en marxa estratègies compromeses amb tot i per
a tots, essent a la vegada una gran
oportunitat de negoci per a l'empresa.
Participació en el projecte
T-mobilitat

Com per exemple, el nou projecte
de mobilitat que la Generalitat de
Catalunya posa en marxa, anomenat T-mobilitat, i que vol integrar tots

els modes de transport en un únic
sistema.
Calmell Group aporta els seus coneixements i la seva experiència a
tots els projectes on hi participa, de
forma activa i, des del procés d'arrancada, sumant totes les empreses
involucrades, en aquest projecte de
la T-mobilitat. Com a proveïdor homologat per l'Autoritat del Transport
Metropolità de l’Àrea de Barcelona
que som, pel subministrament de suports de viatgers, seguim avançant.
Es presenta una nova línia
ecològica de productes
Calmell Group ha pres la decisió
d'apostar per una línia de productes
més sostenibles i amigables amb el
medi ambient, oferint així, als seus
clients, una alternativa a la clàssica
targeta de PVC.
El clorur de polivinil (PVC) és un dels
plàstics més utilitzats al món, i amb
més impacte mediambiental. El cicle
de vida del PVC, la seva producció, ús
i eliminació, té com a resultat l'alliberament de productes químics tòxics a
base de clor. Aquestes toxines s'acumulen a l'aigua i l'aire, i poden arribar
a la cadena alimentària.
Calmell Group ofereix solucions a
aquest seriós problema. D'aquí neix
una nova línia de productes més sos-

tenibles, més respectuosos amb el
medi ambient, i, en definitiva, molt
més ecològics.
Però per aconseguir un producte final sostenible, s'ha de tenir en compte l'origen de la matèria primera.

«L'ús sostenible de la matèria
primera és el nostre motor i el
nostre major assoliment»
És necessari conèixer la matèria primera, i per això es treballa sempre
amb proveïdors ecològicament contrastats, que també aposten per la iniciativa, implantació i millores sostenibles, així com pels valors ecològics.
La nova línia ecològica de Calmell
Group inclou productes reciclats i
biodegradables:
Productes reciclats
De característiques similars al PVC,
però molt més respectuosos amb
el medi ambient. Destaca el R-PVC
(PVC reciclat), amb un mínim de
99% de PVC reciclat, i el R-PETG,
que es pot reciclar sense crear gasos
nocius ni contaminar el medi ambient.
Productes biodegradables
El PVC biodegradable ofereix la mateixa qualitat i resistència que les targetes convencionals de PVC. La composició un cop BIO-DEGRADADA

Pàgines empresarials

«CALMELL GROUP és una empresa catalana d'àmbit internacional»
«A partir dels 70 vam començar a aplicar la tecnologia al paper»
«20 anys després, vam ser pioners a Espanya de la tecnologia contact-less, tant com a fabricants d'electrònica per a integradors del sector del transport, com de suports per a viatgers»
Carles Martí Santiago

«El nostre mercat és el món»

La fusta és potser l'opció més controvertida, però, res més lluny de la realitat, doncs aquesta sempre s'extreu
sota criteris de sostenibilitat.
El paper que utilitzem en els nostres
tiquets sense contacte s'ha elaborat a
partir de bones pràctiques durant el
seu procés de fabricació, mantenint
en tot moment, una estreta relació
amb el concepte «ecològic».
L'objectiu és aconseguir:
Leaf Un consum responsable de recursos naturals no renovables (aigua
i energia)
Leaf La minimització d'emissions, sorolls i vibracions.
Leaf Una correcta segregació dels residus per la seva posterior valorització.
Leaf Atenció i sensibilització amb els
residus especials i perillosos.
Leaf L'aplicació de la “Llei de les Tres
Erres de l'Ecologia”: Reduir,
Reutilitzar, Reciclar.
Leaf El control de bones pràctiques
ambientals dels proveïdors i subcontractats amb què operem.
Leaf La formació i sensibilització contínua de tots els nostres empleats
i col·laboradors.
Reduint empremta de carboni
L'empremta de carboni és un concepte que fa referència a la quantitat d'emissions de Gasos d'Efecte
Hivernacle (GEH).
Calmell Group treballa en la recerca
de matèries primeres, en la millora

«Tots els nostres processos de producció
estan optimitzats per aconseguir un
màxim d'estalvi energètic a través de la
cogeneració (aprofitament de l'energia i
la calor produïda per la pròpia fàbrica), i
aconseguir un nivell mínim de residus»
dels seus processos productius, i en
el seu dia a dia, per millorar els GEH
que s'emeten. Establim les millors
pràctiques per fer que les nostres targetes intel·ligents siguin més sostenibles, reduint el consum de PVC per
la fabricació dels productes, i ajudant
a minimitzar l'empremta de carboni
en la nostra activitat.

La visió: «Ser referent a nivell global
en la creació de solucions de valor,
col·laborant per aconseguir un futur
de connectivitat segura i sostenible,
sent reconeguts pel nostre
compromís social i innovació».
Els valors: «Compromís, proactivitat
i flexibilitat, professionalitat,
entusiasme, proximitat i senzillesa».

Evolucionem la marca Calmell
L'aposta implica fer créixer la marca
Calmell Group, incorporant nous
materials i productes molt més sostenibles amb els nous projectes que
ara ja es fan realitat.
L'horitzó desitjat queda reflectit
clarament a la missió, visió i valors
de la companyia, amb una perspectiva de llarg termini, on s'evidencia el
compromís total amb el futur i la sostenibilitat dins del full de ruta.

En els propers anys, l'aposta per la
sostenibilitat a les empreses serà una
constant i un valor estratègic, sent
a la vegada la referència per enfrontar-nos al futur i a les crisis que s'hi
esdevinguin.
La pandèmia ha evidenciat i mostrat les vulnerabilitats d'una crisi a
la que ja arribàvem, potser degut a
models de negoci existents i que han
de canviar.

La missió: «Contribuir en el desenvolupament de solucions en l'àmbit
de la mobilitat, control d'accessos
i identificació, com a soci global i
fiable pels nostres coneixements i
experiència, conservant l'essència
i els valors de la Companyia».

En aquest canvi, la tecnologia i la
sostenibilitat són dos conceptes i
un sol repte que Calmell Group es
fa seu, millorant i optimitzant un
projecte que va definir i engegar fa
temps, amb un gran compromís i
molta passió.

calmell.com
calmell@calmell.net
+345641400
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acaba formant elements que no afecten en cap cas al medi natural.

DIRECTOR GENERAL
CALMELL GROUP

Notícies

Salou regula l'ús dels Vehicles
de Mobilitat Personal

L'

Ajuntament de Salou compta amb
una nova ordenança específica per
a la reglamentació de l'ús dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com els
patinets i les bicicletes de pedaleig assistit. Aquesta ordenança va entrar en vigor
el passat mes de setembre, coincidint
amb la setmana Europea de la Mobilitat
Sostenible i Segura.
La nova ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) regula que els patinets elèctrics han de circular sempre per
carril bici o Via 30. Així mateix, no permet
que més d'una persona circuli en el mateix vehicle. Tampoc es pot anar per les
voreres, ni per vies de 50 km/h, o per vies
interurbanes, travesseres, autopistes i autovies. No poden circular tampoc per túnels urbans, ni superar la velocitat de 25
km/h, i cal respectar el sentit de circulació
establert i definit per la senyalització.

També cal respectar sempre la prioritat
dels vianants. I el conductor ha d'indicar
les aturades i canvis de trajectòria. En cap
cas, es permet que siguin arrossegats per
altres vehicles.
Aquesta nova regulació forma part de
la normativa que han treballat de forma
conjunta, els ajuntaments de Salou, Cambrils i Vila-seca, i que l'estiu passat ja en
van donar a conèixer les bases en comú
per unificar criteris i que les persones
usuàries d'aquests vehicles poguessin tenir com a referència les mateixes normes
a tots tres municipis, els quals tenen una
conurbació urbana integrada.
L'Ajuntament, a través de la Policia Local,
va engegar també una campanya de sensibilització i informació a la ciutadania,
amb difusió en línia i a peu de carrer, a
partir d'uns tríptics que recullen l'ús normatiu dels patinets.

Campanya de sensibilització i informació a la
ciutadania > Ajuntament de Salou

Aprovació inicial del projecte de connexió amb
carril bici a l'estació de trens de Reus i Bellissens
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és aconseguir l'enllaç de l'estació de trens
del passeig Mata amb l'estació de busos,
el campus de la URV, l'hospital i la futura
estació de trens de Bellissens.
El projecte fixa un termini d'obres d'onze
mesos i té la voluntat de reduir els impactes de la mobilitat en el medi ambient,
afavorint els mitjans de transport més
sostenibles en comptes dels mitjans motoritzats.
La connexió es farà a partir de dos eixos:
un, a través dels passejos i l'avinguda de
la Salle, i l'altre, a través del carrer Ample,
el tomb de ravals, l'avinguda del Carrilet
i el carrer de Rocamora. En aquest sentit,
es construiran nous trams i, alhora, es
faran actuacions menors que milloraran
la seguretat i garantiran la continuïtat de
trams ja existents.
Plànol del projecte per connectar amb carril bici l'estació de trens de Reus i Bellissens > Ajuntament de Reus

L'

Ajuntament de Reus ha aprovat de
manera inicial el projecte per a la
construcció del carril per a bicicletes

que ha de completar i resoldre la connexió nord-sud de la ciutat, amb voluntat
intermodal. L'objectiu d'aquest projecte

En aquest sentit, el projecte ha tingut en
compte els criteris de seguretat viària,
d'accessibilitat, de disseny, de perspectiva
de gènere i d'inclusivitat.

Tren d'ILSA d'alta velocitat > ILSA

E

l primer tren d'ILSA d'alta velocitat
ha començat les proves a la línia
Figueres-Perpinyà per dur a terme
l'homologació requerida a tots els ve-

hicles de la Xarxa ferroviària d'interès
general (RFIG).
Consisteix en un tram de 44,4 quilòmetres entre aquestes dues ciutats, concre-

tament denominat tram de la «secció
internacional» que compleix amb totes
les especificacions tècniques d'interoperabilitat ferroviària europea, connectant
l'estat espanyol amb França i amb la resta d'Europa.
A més, ILSA ha previst per aquest final
d'any l'arribada de dos trens que també
participaran en el procés d'homologació,
en el context del desplegament planificat
i progressiu de la seva flota.
Completat un primer període de proves
en aquest tram, el tren continuarà el procés en les línies Barcelona-Madrid, Madrid-València i Madrid-Sevilla. Així doncs,
la companyia connectarà en una primera
fase Barcelona, Madrid, València, Sevilla,
Saragossa, Alacant, Còrdova i Màlaga, i
té previst obrir noves rutes a l'estat espanyol i en altres països europeus.

Notícies

Noves connexions entre Figueres i Perpinyà

Fira del Vehicle Elèctric de Girona
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E

n el marc de la Setmana Europea
de la Mobilitat, celebrada el passat
setembre, l'Ajuntament de Girona
va organitzar la tercera edició de la
Fira del Vehicle Elèctric i híbrid amb
l'objectiu de fomentar l'ús del vehicle
de combustió no fòssil i visibilitzar els
avantatges i beneficis que aporten els
vehicles elèctrics en qualsevol de les seves categories.
En aquest sentit, els concessionaris,
empreses i entitats sectorials van exposar i apropar a la ciutadania vehicles
elèctrics i híbrids per donar a conèixer
les possibilitats i els avenços tecnològics
dels vehicles amb energies alternatives
al carburant fòssil i que no emeten gasos
contaminants.
Durant la celebració de la Fira, un dels
objectius va ser estimular, en relació
amb l'ús del vehicle, un comportament
ciutadà compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de l'aire, la reducció d'emissió de gasos que provoquen
l'efecte hivernacle i el consum racional
dels recursos energètics. A més, es va fomentar la reactivació econòmica sobre la
base de la transició ecològica i neutralitat
climàtica, reforçant les mesures d'eficièn-

Fira del Vehicle Elèctric i híbrid celebrada a Girona, els dies 18 i 19 de setembre > Ajuntament de Girona

cia energètica i mobilitat sostenible.
Finalment, la fira va servir per recordar i
reforçar els beneficis socials dels vehicles

elèctrics en el marc de la mobilitat quotidiana, per arribar a tenir unes ciutats
més saludables i sostenibles.

Notícies

La nova estació d'autobusos de Lleida
entrarà en funcionament el 2024

Plànol de la nova estació d'autobusos de Lleida > Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

E
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l departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
de la Generalitat de Catalunya ha
anunciat l'entrada en funcionament de
la nova estació de bus de la ciutat de
Lleida a finals de 2024.
El Govern està treballant en el projecte de
construcció de la nova estació d'autobusos
de Lleida, que ha de substituir l'actual situada al carrer Saracíbar. La nova instal·lació,
en la qual la Generalitat invertirà 15 MEUR,

es construirà en l'antiga farinera de la Meta
i els Docs, una ubicació consensuada entre
el Govern i l'Ajuntament de la ciutat. Un
cop finalitzada la redacció del projecte, es
preveu licitar les obres de construcció a
principis de l'estiu de l'any vinent. Els treballs començaran a principis de 2023.
La futura estació se situarà al costat
de l'estació de ferrocarril de Lleida –de
serveis convencionals i d'alta velocitat–,
fet que permetrà potenciar la intermo-

dalitat del transport públic.
Tanmateix, el departament ha expressat
la voluntat de no executar la variant sud
de Lleida cap a l'oest, ja que l'autopista AP-2 alliberada farà aquesta funció.
Aquesta mesura respon a la demanda
que s'ha generat per tal que el Govern
desprogrami aquesta inversió. En aquest
sentit, el departament estudiarà la fórmula legal per a concretar aquest canvi
en la planificació.

En funcionament la línia de bus exprés.cat
entre Les Borges Blanques i Lleida (e6)

Millora de la mobilitat amb el bus exprés.cat i amb noves línies a la demanda de Clic.cat > ATM de Lleida

E

l departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori de la
Generalitat, i l'ATM de l'Àrea de Lleida han reforçat la mobilitat en transport
públic per carretera a les Garrigues amb
un nou servei exprés.cat (e6) i quatre

noves línies a la demanda del Clic.cat.
La transformació de la línia de bus que
comunica la capital de les Garrigues, les
Borges Blanques i Lleida en exprés.cat, ha
comportat un increment de l'oferta i un
conjunt de millores de gestió, servei, velo-

citat comercial i intermodalitat.
En aquest sentit, s'han reforçat totes les
franges horàries de dilluns a divendres
feiners entre les Borges Blanques i Lleida,
amb un total de 33 expedicions.
A més, els horaris s'han dissenyat amb
l'objectiu de millorar la coordinació amb
els serveis ferroviaris d'alta velocitat a
Lleida per anar a Barcelona.
L'e6, que es va posar en funcionament
a finals de setembre, estableix serveis
ràpids per l'N-240, entre les Borges Blanques i Lleida, a l'estació de Renfe i la d'autobusos, amb una única parada a Juneda.
La línia, que forma part de la integració
tarifària de Lleida, compta amb vehicles
totalment accessibles, amb premsa i servei de Wifi gratuïts a bord.
També cal destacar que les millores en la
mobilitat en transport públic per carretera a la comarca de les Garrigues comporten, a banda del bus exprés.cat, quatre
noves línies de bus a la demanda.

Notícies

Les tres noves estacions de l'L10 a la Zona Franca

L

Estació de ZAL/Riu Vell

i, per tant, el metro discorre en superfície,
mentre la resta d’estacions del sistema
L9/L10 són soterrades.
En concret, la línia 10 Sud consta actualment de 8 estacions en servei: Collblanc,
Torrassa, Can Tries – Gornal, Provençana,
Ciutat de la Justícia, Foneria, Foc i Zona
Franca. Les tres primeres formen part també de l’L9 Sud, que uneix les estacions de
Zona Universitària i Aeroport T1. Amb les 3
estacions noves, l’10 Sud en sumarà 11.

La posada en funcionament d’aquestes estacions s’afegeix a les obres que el
Govern preveu per a completar l’L9/L10,
amb una inversió de prop de 950 MEUR.
Actualment, el sistema L9/L10 de metro
compta amb 37,5 quilòmetres de línia en
servei i 32 estacions.
Queda pendent, a la Zona Franca, la
posada en funcionament d’una nova estació, la de Motors, que es preveu estigui
finalitzada l’any 2026.

El vianant en el centre de la mobilitat del futur

La promoció de la mobilitat a peu està alineada amb 10 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible
> Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

E

l departament de la Vicepresidència
i de Polítiques Digitals i Territori de la
Generalitat de Catalunya, ha elaborat l'Estratègia Catalana del Vianant, un
recull de polítiques per implementar, amb
més de 90 accions classificades en 10 eixos estratègics, i amb l'objectiu d'incrementar la mobilitat a peu, activa i saludable, i reduir-hi la sinistralitat en un 40%.
Amb aquest pla, el departament vol situar

el vianant al centre de la mobilitat en els
desplaçaments urbans i de curt recorregut, i convertir les nostres ciutats en més
sostenibles i saludables. Per aquest motiu
se l'ha de prioritzar en l'espai públic tenint
en compte les seves necessitats a l'hora
de dissenyar les infraestructures viàries.
Entre les mesures que proposa el document també destaca la millora de l'accessibilitat, tant de les parades i les estacions,

com dels carrers per arribar-hi, fent créixer
el nombre de voreres accessibles i els quilòmetres de vies pacificades.
Les accions proposades al document per
promocionar la mobilitat activa i saludable no recauen només en la Generalitat, sinó que ha d'implicar el compromís
d'altres administracions, institucions,
empreses i organismes. L'Estratègia té la
voluntat que aquests ens s'hi adhereixin
per ajudar a aquesta transformació necessària de la mobilitat.
La promoció de la mobilitat a peu està
alineada amb deu dels disset Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS): salut
i benestar, igualtat de gènere, energia
assequible i no contaminant, indústria,
innovació i infraestructura, reducció de les
desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, acció pel clima, vida d'ecosistemes terrestres,
i aliances per aconseguir els objectius.
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es tres noves estacions de l'L10 a la
Zona Franca estan en funcionament
des del passat mes de novembre.
El Govern de la Generalitat ha posat en
funcionament aquestes estacions amb
l’objectiu de donar servei a la Zona Franca industrial. Aquestes estacions són:
Port Comercial/La Factoria, Ecoparc i
ZAL/Riu Vell, al barri de la Marina del
Prat Vermell.
La construcció i posada en funcionament
d’aquestes noves estacions ha comportat una inversió en conjunt de 120 MEUR
i es preveu que registrin més d’un milió
de viatges anuals en total. Les tres noves
estacions i la de Zona Franca s’eleven en
viaducte pràcticament durant 3 quilòmetres al llarg del carrer A de la Zona Franca

Notícies internacionals

Àustria crea un «bitllet climàtic»
per moure's en transport públic

À

ustria ha creat un «bitllet climàtic»,
el Klimaticket, que, des del
passat mes d'octubre, permet
als usuaris del transport públic poder
utilitzar qualsevol mitjà de transport
del país per 949 euros a l'any.
La mesura té com a objectiu donar preferència i fer més atractiu el transport públic davant el vehicle privat, en una clara
aposta per la reducció de la contaminació
i contra el canvi climàtic.
En un inici, el preu s'ha fixat en 949 euros
a l'any per als primers usuaris, així i tot,
el preu del bitllet passarà a ser de 1.095
euros a l'any per persona.

Cal destacar que aquesta iniciativa fa possible que, amb un
suplement únic de 110 euros, puguin viatjar també fins a quatre
menors d'entre 6 i 15 anys, sense que sigui obligatòria la relació
de parentesc amb el propietari
del bitllet «Klimaticket».
La iniciativa inclou tota mena de
mitjà de transport públic: autobusos,
trens i tramvies, i els mitjans de transport
urbà o interurbà. Actualment, el bitllet
funciona a sis estats austríacs, mentre
que els altres tres, inclòs Viena, no s'han
sumat encara a la iniciativa.

Nou «bitllet climàtic» de transport
públic a Àustria > Klimatiket

La NASA fa proves amb un taxi aeri
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un futur, com a taxi aeri per a les ciutats
i zones circumdants del país, alhora que
permeti descongestionar vies terrestres i
oferir un servei més ràpid als usuaris.
L'objectiu de la NASA és recopilar informació sobre com es mou el vehicle, com
sona i com es comunica amb els controladors per utilitzar-la en la modelització i
simulació de futurs projectes d'espai aeri.

Avió Elèctric d'Enlairament i Aterratge Vertical (eVTOL) > NASA

E

l passat 30 d'agost, la NASA va començar les proves amb un Avió Elèctric d'Enlairament i Aterratge Vertical
(eVTOL), de Joby Aviation, com a part de la

campanya nacional Advanced Air Mobility
(AAM) de l'agència. Aquesta és la primera
vegada que la NASA prova un avió eVTOL
i es pretén que aquest avió serveixi, en

   ·      
     

·
   · · 
·        ·

En el futur, aquests avions podrien servir com a taxis aeris i, en aquest sentit,
afegir un altre mode de transport per
moure persones i mercaderies. A més
de taxis aeris, aquest sistema podria
incloure avions que farien un servei de
drons d'entrega de paquets i vehicles de
transport mèdic.

    
   


Darrera cada xifra hi ha una història. Darrera cada trajecte, una
feina que no espera. Darrera cada viatge, una il·lusió. Darrera
cada emergència, persones ateses. Darrera cada encàrrec, una
empresa que dona feina a moltes families. Les xifres són tant
importants com les històries que hi ha al darrera.

Notícies internacionals

Europa
en bicicleta

L

a bicicleta és un dels mitjans de transport més saludable, ecològic, sostenible
i econòmic, a més de ser un dels principals mitjans en què es desplacen la gran
majoria de persones en països com Finlàndia, Xina, Suïssa, Alemanya, entre altres.
És evident que la bicicleta, com a eina de
transport dins l'àmbit urbà, aporta molts
beneficis, alhora que ofereix un gran
ventall de possibilitats desplaçar-se amb
aquest vehicle.
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Actualment, moltes persones gaudeixen
de les vacances coneixent diferents països
o ciutats i ho fan a través del cicloturisme.
En aquest sentit, recórrer territoris i conèixer món anant en bici és, sens dubte, una
opció molt menys contaminant, alhora
que suposa una aventura i alternativa al
tipus de viatge al qual estem acostumats.

Es poden fer viatges de qualsevol durada,
tant d'un dia com de diverses setmanes,
mesos o anys.
La bicicleta permet fer entre 50 i 150 quilòmetres per dia, depenent del tipus de
terreny i de la forma física de la persona,
així i tot són distàncies que es poden cobrir en pocs dies.
Cal destacar la iniciativa d'alguns
països europeus que ja compten
amb una gran xarxa de vies
ciclistes per facilitar als
usuaris poder recórrer
llargs quilòmetres
amb el màxim de
recursos i facilitats.

Eurovelo
• La Vélo Francette

European Cycle
Route Network
Xarxa de rutes transeuropees de llarga distància
per a realitzar en bicicleta.
• El camí de Santiago

La Vélo Francette

Sender del Teló d'Acer

Si ens dirigim cap a França trobem diferents rutes per fer en bicicleta, una
d'elles La Vélo Francette. Aquest camí
travessa la Vall del Loira i passa per
diferents regions del territori francès,
com la ciutat de París. El recorregut
consta de 600 quilòmetres.

La ruta Sender del Teló d'Acer és la
número 13 i una de les més llargues, ja
que passa per 20 països. El recorregut és de 9.950 quilòmetres i travessa
verticalment Europa, des del mar de
Barentsz fins al mar Negre.

Notícies internacionals

Vols conèixer algunes de les rutes
que pots fer en bici per Europa?

https://en.eurovelo.com/ev13
https://en.francevelotourisme.com/
cycle-route/la-velo-francette-normandy-atlantic-by-bike

De Praga a Berlín

• De Praga a Berlín

El Camí de Santiago és una de les
rutes més conegudes. Consta de diferents recorreguts, així i tot, els més
adequats per fer amb bicicleta són les
rutes del camí francès i portuguès. Cal
destacar que el primer és l'itinerari
jacobeu amb més tradició històrica i el
més reconegut internacionalment.
https://www.caminodesantiago.gal/
es/inicio
https://bicigrino.com/resumen-etapas-2/

https://en.eurovelo.com/ev7

Ruta pel Mediterrani
Aquesta ruta és l'EuroVelo 8, i es pot
començar des de Catalunya. Consta
d'un recorregut de 7.500 quilòmetres
que finalitza a Esmirna, Turquia. La ruta
permet visitar diferents països com
França, Itàlia, Croàcia, Grècia, Turquia,
entre altres.
https://en.eurovelo.com/ev8/france

• Sender del Teló d'Acer

• Ruta pel Mediterrani
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El camí de Santiago

Aquesta ruta forma part de l'EuroVelo 7, Sun Route. Així i tot, només
agafa una part del recorregut, de
Praga a Berlín. La ruta consta de 537
quilòmetres. El camí, que connecta
les dues ciutats, es considera de poca
dificultat.

Carrers accessibles, inclusius i amables amb baixa
petjada ambiental.

Plataforma sistema Vectorial® Badalona, Catalunya.

Sistema modular per millorar l’accessibilitat als carrers.
És molt resistent a
l’impacte.

Superfície antilliscant.

ELEMENTS DE DISSENY UNIVERSAL.
S U PE RFI C I E PO D O T ÁC T I L D I RE C C I ONA L
I PO D O T ÀC T I L D ’AD V E R T È N C I A

Disposa de bandes
retroreflectores.

PE R S O N AL I T ZAC I Ó D E L C O L O R

La textura i el color de
la superfície es poden
personalitzar.

+34 932 242 731

Permet instal·lar marquesines,
tòtems, pilons, semàfors,
bancs, baranes, etc.

info@zicla.com

zicla.com

