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Editorial

Economia i medi
ambient, dos eixos
clau per creure en el
transport públic
A poc a poc, l'any 2021 ha marcat una lleugera tornada a la normalitat i la recuperació de l'ús
del transport públic, després de la pandèmia i de les mesures de seguretat que l’han afectat en
diversos moments de l'any. Ara, més que mai, estem en un dels moments clau per a reivindicar
una mobilitat sostenible, per dibuixar una transformació del model de mobilitat i per apostar per
la millora del transport públic i les seves infraestructures.
En el darrer trimestre de l'any, hem patit un augment de l'ús del transport privat a causa de diferents
factors com la supressió dels peatges, la recuperació de la presencialitat i la disminució del teletreball,
o la sensació de més seguretat davant la covid, en mobilitat privada, entre altres. Però siguin quins siguin els motius, representen un augment dels impactes negatius que no contribueixen, en absolut, a la
lluita contra el canvi climàtic. Són justament aquests factors
els que hem de combatre amb polítiques valentes i decidides
per assolir els reptes que ens hem marcat davant l'emergència
climàtica.

—

Ens hem de plantejar

com a urgent una inversió

No podem deixar de banda la necessitat -urgent- del traspàs de competències i d'infraestructures al govern de la
Generalitat, per part de l'Estat, sent el traspàs de rodalies l’element prioritari. Si no disposem d'una bona xarxa de
rodalies, que correspongui a una millora significativa del transport públic, serà difícil resoldre el problema de mobilitat
existent a l'àrea de l'entorn de Barcelona, i hem de situar el dèficit d'inversió en les infraestructures de la xarxa ferroviària, com a reclam primordial d'aquest traspàs de competències. Així mateix, els governs de l'estat espanyol i de la
Generalitat han d'augmentar el finançament del transport públic per fer-lo accessible a tothom.
Els experts en mobilitat diuen que el transport públic és un dels reptes presents i futurs de pobles i ciutats, i que aquest
futur passa per la innovació i la digitalització. Aquesta aposta per les noves tecnologies potenciarà un transport públic
més flexible, que permeti la planificació de rutes i horari, entre molts altres avantatges. La mobilitat és un dels sectors
que més canvis ha patit a causa de la pandèmia, que ha vist com el nombre d'usuaris ha disminuït considerablement,
i ha deixat pas a un increment del vehicle privat. Cal un esforç per a, no només recuperar les xifres de prepandèmia,
sinó per un potenciament del transport públic sostenible, sent aquest una peça clau per al futur del nostre país.
Segons les dades provinents de les Nacions Unides, el 55% de la població del món viu en entorns urbans, una xifra que
podria augmentar fins al 70%, en poc més de trenta anys. I si és aquesta la tendència, caldria no deixar passar ni un dia
més i posar-nos a treballar de manera convençuda per garantir un transport públic de qualitat que asseguri el futur
econòmic i mediambiental del nostre planeta.
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en mobilitat eficient i segura,

Ens hem de plantejar com a urgent, des de les administracions
que salvi una xarxa de
públiques, una inversió en mobilitat eficient i segura, que salvi una
transport públic que resulta
xarxa de transport públic que resulta insuficient i que no dona la
insuficient
resposta que l'usuari necessita, en temps i en preu pel seu ús. Cal un —
treball conjunt i decidit, i que estiguem disposats, cadascú des del seu
àmbit de decisió i d'inversió, a reivindicar i aconseguir un millor transport públic, adoptant totes aquelles mesures
que siguin necessàries per a crear infraestructures que s'adeqüin a les noves situacions amb què ens anem trobant.
I també engegant accions de limitació de la circulació de vehicle privat que contamini en els nuclis urbans. Només
amb una aposta per la definició d'infraestructures que vagin en la direcció de la mobilitat sostenible, eficient i eficaç
podrem avançar en la recuperació del transport públic com a opció alternativa real a l'ús del vehicle privat, i per a
convertir-la en opció preferent. Alhora que contribuirem a la construcció i transformació dels nostres pobles i ciutats en
llocs més saludables.

TGO DX,
cent anys
acompanyant-te
Aquest 2022, a TGO DX
celebrem el nostre centenari.
Ho fem consolidats dins el
GrupTG DX, membre de
Direxis, una de les principals
marques de transports de
viatgers a Catalunya, amb
prop de 1.600 treballadors i
treballadores, 45 milions de
persones usuàries anuals i més
de 600 vehicles.
Actualment, som l’empresa
de mobilitat de referència a
les comarques del Vallès
Occidental, el Bages, el
Baix Llobregat, l’Anoia i el
Barcelonès.

Operem una xarxa de 225
km de servei regular a deu
municipis i donem serveis
discrecionals nacionals i
internacionals, que superen els
93.000 serveis anuals.

La nostra història
Nascuts el 1922 a Olesa de
Montserrat, a TGO DX som
una de les empreses deganes
del sector de la mobilitat a la
península. Però arribem als
cent anys amb moltes ganes
de seguir creixent junts, amb
la qualitat, la seguretat, la
innovació i la sostenibilitat com
a valors clau.

CENT ANYS
ACOMPANYANT-TE
1922-2022

TGO

www.gruptg.com/100

Un any ple
d’activitats
Per celebrar el nostre centenari,
hem preparat un any ple
d’activitats. Organitzarem un
concurs d’il·lustració dirigit a
l’alumnat dels centres educatius
de les comarques on operem
habitualment, publicarem un
llibre que permetrà resseguir
la vida de TGO DX des del seu
naixement fins als reptes que
encarem per seguir creixent...
i moltes sorpreses més!

Tema central
És necessari treballar per a la millora de la mobilitat i les infraestructures de
transport públic a Catalunya amb l'objectiu de posar-lo a disposició del màxim
nombre de persones, de reduir l'ús del vehicle privat, i de combatre el canvi climàtic.
I per aconseguir-ho és necessari el compromís d’administracions i empreses de
transport públic, i que mostrin el seu convenciment i garantia d'oferir un servei de
qualitat a través de la digitalització, la innovació i les noves tecnologies, accions
sostenibles i mesures econòmiques.

E

l transport públic és l'eix vertebrador
sobre el qual s'ha d'estructurar la
mobilitat a pobles i ciutats, i ha de
poder ser el substitut del vehicle privat
en ús prioritari. Però perquè això sigui
possible cal oferir un millor servei. El
transport públic ha demostrat ser l'opció
més sostenible i segura, i per potenciarne l'ús és necessari transformar també

els patrons de mobilitat i desenvolupar
noves opcions de transport públic que
passin, per exemple, pel transport
compartit o flexible.
Les administracions han de plantejar-se
com a objectiu aconseguir un transport
públic que ens permeti gaudir d'una
mobilitat còmoda, ràpida i que sigui

assequible econòmicament per a
tothom, una mobilitat compromesa
amb la lluita contra el canvi climàtic
i la reducció de les emissions de CO2,
i que limiti l'ús del vehicle privat.
Alhora que es fa indispensable disposar
d'infraestructures que possibilitin la
millora del transport públic, i ho faci
mantenint l'equilibri territorial.
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La recuperació del
transport públic

Entrevista — Tema central
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Mercè Rius
Directora general de Transports i Mobilitat

«Tenim un repte pel que fa a la xarxa
de Rodalies, que és la millora de la
qualitat i de la fiabilitat dels serveis»

Quins són els principals objectius de la direcció general de Transports i Mobilitat per
a fer front al canvi climàtic?
El canvi climàtic és un dels reptes més
importants al que ens enfrontem i tots
els diferents sectors hi han de contribuir.
D'una banda, hem de reduir les emissions
de gasos d'efecte hivernacle, i de l'altra
hem d'anar avançant en incrementar la
resiliència de les infraestructures i del
servei de transport. En aquest sentit, el
propòsit de la direcció general és descarbonitzar la mobilitat per contribuir a la
lluita contra el canvi climàtic. I això implica incrementar l'oferta del transport públic col·lectiu per tal d'estimular un canvi
modal cap a un major ús del transport
públic o dels modes de mobilitat actius
com l'anar a peu o la bicicleta, però també per una ambientalització de les flotes
de transport.
És el transport terrestre un element clau a
treballar per aconseguir la reducció de les
emissions de gasos d'efecte hivernacle?
En el cas de Catalunya, el transport per carretera representava l'any 2019 un 12,4%
de les emissions totals, i un 30% de les
emissions difuses, que són sobre les que
tenim més capacitat per actuar.
Per tant, la descarbonització del transport
és clau per lluitar contra el canvi climàtic.
Això passa, com he mencionat abans, per

Presentació d’un nou servei de busos al parc del Montseny que la Generalitat fa amb
col·laboració amb les diputacions, a Seva > Polítiques Digitals i Territori

potenciar els modes de mobilitat actius,
per reduir l'ús del transport privat i per incrementar el del transport públic. Un altre
aspecte important és fomentar aquelles
actuacions que redueixin la mobilitat en
general o els col·lapses en hora punta. Per
això també anem avançant en l'increment
de la digitalització de determinades gestions, la generalització del teletreball en
aquells casos on es pugui o l'increment de
la flexibilitat horària.
I, finalment, és fonamental una ambientalització de la flota de vehicles, tant de
transport col·lectiu de persones com de
mercaderies i també dels vehicles privats.
Totes aquestes mesures tenen un impacte
directe sobre la reducció de gasos d'efecte

hivernacle, però no hem d'oblidar tampoc
l'efecte positiu que aquestes tenen també
sobre la qualitat de l'aire en els municipis,
la reducció de la contaminació acústica i,
per tant, sobre la millora de la salut de la
ciutadania.
Com definiria l'actual situació del transport
públic a Catalunya?
De manera global podem considerar que
Catalunya disposa d'un bon sistema de
transport públic amb una xarxa amb una
gran capil·laritat que arriba a tot el territori i que és ben valorada pels ciutadans
com ho demostren les dades creixents
d'utilització fins a l'any 2019, abans de la
pandèmia, on es va arribar al màxim històric de viatgers.

Entrevista — Tema central
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Mercè Rius i Serra va néixer a Badalona. És llicenciada en Ciències Biològiques per
la Universitat de Barcelona i, posteriorment, va obtenir el Doctorat. Màster en prevenció de riscos laborals, i Programa de Desenvolupament Directiu a l'IESE.
Actualment, és la directora general de Transports i Mobilitat. Tanmateix, ha estat
directora general de Qualitat Ambiental (2016-2021) i directora de l'Institut Català
d'Energia (2014-2016).
En el mandat 2007-2011 va ser tinent d'alcalde i regidora de Medi Ambient i Mobilitat de l'Ajuntament de Badalona i consellera de l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. Entre el 2011 i el 2015, va ser regidora del
Districte 1 de l'Ajuntament de Badalona, i diputada Adjunta de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona.
També ha estat vicepresidenta de la Red de Ciudades por la Bicicleta, membre del
Comitè Executiu de Iclei Europe i vicepresidenta de la campanya europea de compra verda Procura+.

Entrevista — Tema central
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Entrega del premi a un dels guanyadors del Smart
Catalonia Challenge > Polítiques Digitals i Territori

Inauguració de les tres noves estacions de Metro a la zona franca > Polítiques Digitals i Territori

En tot cas cal seguir amb aquesta priorització del sistema de transport públic sostenible millorant les seves freqüències i
qualitat amb un nivell de servei adequat
en tots els territoris. A hores d'ara tenim
zones, com pot ser la ciutat de Barcelona
i la primera corona metropolitana, amb
un bon nivell de servei, una bona intermodalitat i molta capil·laritat que ha de
seguir-se potenciant en tot el territori.
Però també tenim molts territoris menys
densament poblats als quals hem de
proveir de serveis adequats, com pot ser
el transport a la demanda que ja tenim
implantat en moltes comarques, però
que continuarem desplegant.

Per aquest objectiu és imprescindible que
l'Estat afronti d'una vegada les inversions
pendents, especialment a la xarxa ferroviària de Rodalies com a mode de transport
de major capacitat que ha de ser un autèntic eix vertebrador de la mobilitat en el
conjunt del territori, i també afrontar mesures de priorització dels serveis de busos
amb carrils bus que afavoreixin la millora
de la velocitat comercial.

Per últim, tenim un repte a solucionar,
pel que fa a la xarxa de Rodalies i que és
la millora de la qualitat i de la fiabilitat
dels serveis.

« El transport públic

ha de ser la primera

alternativa de
mobilitat pel conjunt
de ciutadans»

En els darrers temps, la supressió dels
peatges, les vagues en el transport públic
i d'altres factors estan provocant un augment de l'ús privat del cotxe.
Malauradament, és així i hem de treballar
tots per revertir aquesta situació. Per una
banda, cal garantir la recuperació de la
confiança dels usuaris en el sistema de
transport públic tenint en compte que
durant tot el període de la pandèmia la
xarxa de transport públic ha mantingut
un nivell alt de prestacions amb la màxima seguretat sanitària donant compliment a totes les prescripcions fixades pels
responsables de Salut i amb un important
esforç incrementant els procediments de
neteja i manteniment.

« Es preveu continuar
I quin és el rol ideal que hauria d'ocupar?
El transport públic ha de ser la primera
alternativa de mobilitat pel conjunt de
ciutadans i això implica disposar d'una
oferta atractiva i competitiva amb el
vehicle privat tant en temps com en qualitat i preu.

amb la millora

progressiva dels
serveis tant de la
xarxa expres.cat com
dels serveis en l'àmbit
comarcal»

Tenim molt clar que hem de fer més atractiu i competitiu el transport públic i millorar la informació que rep la ciutadania perquè conegui bé l'oferta que té al seu abast.
En la mateixa línia va també el fet de mantenir les tarifes del transport públic sense
cap increment durant els darrers anys.
Per això, per part de la Generalitat de Catalunya la potenciació de la xarxa de transport públic encara és un objectiu prioritari
tant pel que fa al creixement de l'oferta
com a la descarbonització progressiva dels
serveis. Com a exemples recents, i dins de
l'àmbit metropolità, hem continuat potenciant el servei de metro on darrerament la
Generalitat ha posat en marxa noves estacions de metro de la línia 9 a Hospitalet de
Llobregat. Pel que fa a la xarxa d'autobús
interurbà, de cara al 2022 es preveu continuar amb la millora progressiva dels serveis
tant de la xarxa expres.cat com dels serveis
en l'àmbit comarcal i en les zones rurals
amb la implantació de nous serveis dins del
projecte clic.cat de transport a la demanda.
Aquestes millores dels serveis són fruit en
molts casos del treball consensuat amb les
administracions locals en el marc dels estudis de millora comarcals que es realitzen
de forma conjunta. Darrerament, s'ha finalitzat l'estudi del Baix Llobregat i es treballa
en els estudis al Baix i Alt Empordà, la Selva, el Ripollès, la Cerdanya o el Pla d'Urgell
entre d'altres que aviat es materialitzaran
amb nous serveis més adequats a les necessitats actuals d'aquests territoris.
Però finalment, un dels objectius priori-

Quines són les accions més immediates
o mesures a aplicar que es planteja l'administració?
Com hem comentat els treballs de millora de la xarxa de transport públic es duu
a terme de forma constant i progressiva.
Els grans reptes a hores d'ara són millorar en el nivell d'informació als ciutadans i la descarbonització dels serveis
de transport en el cas del transport per
carretera.
En el cas dels serveis ferroviaris a banda
de encara impulsar la millora dels serveis ferroviaris de FGC amb el projecte
de perllongament del servei entre plaça
d'Espanya i Gràcia que possibilitarà la
unió de la xarxa del Vallès i l'Anoia i el
Bages i també amb els treballs per a la
implantació dels serveis ferroviaris de
rodalia de Lleida i la llançadora a l'aeroport de Barcelona un cop es disposi de la
infraestructura.
Respecte al servei de Rodalies la prioritat
és assumir la competència real sobre els
serveis i garantir que s'executin el conjunt
d'obres d'infraestructura previstes.
Una part dels fons europeus Next Generation representa una important injecció
econòmica, sostenible, de més de 5.400
milions per al transport ferroviari de l'estat, destinat sobretot per a la millora de
la xarxa de rodalies. Es veurà, finalment,
beneficiada Catalunya?
La Generalitat de Catalunya ha rebut una
part dels Fons Next Generation gestionada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana, però no ha pogut participar realment en la definició i distribució
del conjunt dels Fons especialment pel
que fa a les obres d'infraestructura a prioritzar i executar per exemple en el cas de
la xarxa ferroviària.

a l'execució de

projectes de noves
estacions de busos i
millora de les estacions
i a la millora de la
digitalització del conjunt
del sistema de transport
públic, entre altres»

L'execució de les obres pendents de millora
de la infraestructura ferroviària de Rodalies i la millora en la gestió és imprescindible per a poder millorar el sistema de
transport públic a Catalunya i, per tant,
una millora de la xarxa de rodalies directament afavorirà una major utilització del
transport públic.

Els Fons rebuts es destinaran en una part a
l'execució de projectes de noves estacions de busos i millora de les estacions, al
desenvolupament del projecte de nova
xarxa bus ràpid i a la millora de la digitalització del conjunt del sistema de transport
públic entre d'altres. També aviat s'obrirà
una convocatòria d'ajuts per a la renovació
de flotes dirigida a camions i autobusos.

Les administracions locals també tenen
responsabilitat en la lluita contra el canvi
climàtic. Com pot ajudar en aquesta línia
el transport públic urbà?
Com ja he dit, la lluita contra el canvi climàtic és una lluita compartida entre tots.
Les administracions locals han de contribuir-hi fomentant també el seu transport
públic, ambientalitzant les flotes i també
adoptant la ciutat per i millorar la velocitat
comercial dels autobusos amb actuacions
com nous carrils bus o amb la priorització
semafòrica pel transport públic.

És la xarxa de rodalies una oportunitat
per la millora immediata del transport
públic català?
La part de fons de Next Generation corresponent a la inversió en transport ferroviari
en aquest moment, i a diferència de fons
destinats a altres temes de mobilitat s'han
traspassat a les comunitats autònomes
se'ls ha reservat l'Estat. La nostra petició,
evidentment, és la de poder decidir i prioritzar les diferents millores des de la Generalitat de Catalunya per tal de poder accelerar les inversions necessàries per millorar
aquest servei, que fa anys que reclamen i
que té molt marge de millora.

Quines accions hauria de valorar com
imprescindibles un govern local per a la
millora de la mobilitat urbana?
La potenciació del sistema de transport
públic urbà i la seva descarbonització i la
millora de la distribució urbana de mercaderies (DUM) en un entorn en què estem
davant d'un increment del comerç electrònic entenc que han de ser actuacions
prioritàries com també la reordenació dels
espais urbans per a afavorir la mobilitat
activa (a peu o en bicicleta) que conjuntament amb mesures de pacificació del trànsit privat han d'afavorir el transvasament
modal cap a aquests modes sostenibles.

Mercè Rius en el sopar dels 20 anys de l’AMTU, en el marc de l’IMC21 > Polítiques Digitals i Territori

Entrevista — Tema central

« Els Fons es destinaran
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taris és que s'executi el traspàs veritable
de la gestió de Rodalies per poder operar
la xarxa ferroviària des de la proximitat
i amb un estàndard de qualitat similar
al dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. Així i tot, per això resulta
imprescindible que es duguin a terme el
conjunt d'inversions pendents a la xarxa
ferroviària de Catalunya que han de ser
executades per l'administració general
de l'Estat.

Opinió - Tema central
Olga Arnau i Sanabra
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PRESIDENTA DE L'FMC I ALCALDESSA DE
VILANOVA I LA GELTRÚ

És necessària l'aposta
pel transport públic
per garantir una millor
qualitat de vida a les
nostres ciutats i pobles

Cada vegada som més conscients com a societat de la problemàtica associada a les emissions de CO2 produïdes pels
motors de combustió. La temperatura global ha augmentat
fins al punt que ens trobem en una situació crítica d'emergència climàtica.

S

ón coneguts els efectes que la mobilitat, i particularment l'ús de vehicles
privats, sobretot aquells que utilitzen
combustibles fòssils, generen en la qualitat
de l'aire de les nostres ciutats i pobles.
El compromís i la responsabilitat dels governants ha de respondre a la necessitat
d'actuar urgentment per millorar la qualitat ambiental dels municipis i disminuir
els nivells de pol·lució atmosfèrica i les
seves greus conseqüències a la salut de
les persones.
Però tot i aquesta situació, la irrupció de
la pandèmia i les necessàries mesures i
restriccions per fer front al virus i protegir
la salut de les persones, ha provocat una
caiguda de la mobilitat sense precedents.
El teletreball, l'educació a distància, i la
percepció del risc de contagi en els desplaçaments en transport públic han marcat aquesta caiguda.

—

El transport

públic esdevé un
element essencial

per combatre les
crisis: l'emergència
climàtica, la baixa
qualitat de l'aire, la
crisi energètica i de
matèries primeres i la
crisi econòmica
—
L'augment exponencial del comerç electrònic i la consegüent presència als nostres carrers de vehicles de repartiment o
l'eliminació dels peatges a la xarxa d'alta
capacitat, entre d'altres, ha fet que l'ús
del transport privat incrementi.

Davant d'aquesta situació, hem de tenir
clar que el transport públic esdevé un
element essencial per combatre les crisis:
l'emergència climàtica, la baixa qualitat
de l'aire, la crisi energètica i de matèries
primeres i la crisi econòmica.
És necessària l'aposta pel transport públic. Per garantir una millor qualitat de
vida a les nostres ciutats i pobles, l'impuls
de polítiques i accions cap a una mobilitat
més sostenible, saludable, eficient i inclusiva són cabdals.
Per això, d'una banda, hem de recalcar
la seguretat del transport públic, ja que
diversos estudis en l'àmbit europeu constaten que la probabilitat de contagi al
transport públic fent servir mascareta és
molt baixa.
D'altra banda, com a municipis, hem de
fer de la mobilitat activa i el transport
públic eixos vertebradors de la nostra mobilitat quotidiana. L'espai públic a les nostres ciutats ha d'oferir un entorn que faciliti la mobilitat a peu, en bici i en altres
mitjans actius, en tant que és més saludable i sostenible. Els pobles i ciutats hem
de posar a les persones al centre, i no als

Per poder continuar implantant les Zones
de Baixes Emissions amb èxit és necessari
poder oferir a la ciutadania l'alternativa
d'una oferta de transport públic que incrementi les freqüències actuals d'acord
amb la previsible demanda, que s'ajusti a
les necessitats dels horaris laborals i sigui
competitiu en el temps de viatge. Aquest
ha de ser un projecte més, compartit amb
el territori i que atengui totes les seves
necessitats.
Per avançar cap a una mobilitat més sostenible cal apostar de manera decidida
per una millora de l'oferta de transport
públic de proximitat, sobretot en l'àmbit
interurbà que connecti amb els principals
municipis des d'on accedeixen els usuaris
habituals per mobilitat quotidiana.
També cal implementar una zonificació
tarifària del transport públic coherent
amb l'ús d'aquest, a partir de l'eliminació
de les corones tarifàries actuals i establir
el nou model basat en distàncies i freqüència d'ús.

—

Cal implementar
una zonificació
tarifària del

transport públic
coherent amb l'ús
d'aquest i establir un
nou model basat en
distàncies i freqüència
d'ús
—
Altres de les accions necessàries són
la creació d’aparcaments d'enllaç o
Park&Ride en punts estratègics de la xarxa viària per facilitar l'intercanvi cap a línies d'autobús principals que donin accés
a les capitals de comarca.
I per últim, és de vital importància la
millora de l'oferta ferroviària amb noves
línies que connectin les ciutats de l'Arc
Metropolità entre elles i amb Barcelona, incrementant també les freqüències.
El clar exemple és el projecte de la línia
orbital, que ha de connectar Vilanova i la

Geltrú i Mataró, per l’interior, aprofitant
part de la infraestructura actual.
És important també tenir en compte el
canvi de model energètic davant del qual
ens trobem. El model energètic basat
en el petroli ha tocat sostre, i cal que el
transport públic s'adapti com més aviat
millor als diversos sistemes alternatius:
models elèctrics, d'hidrogen o híbrids, i
liderar així la renovació de les flotes de
vehicles.
Disposar d'un bon servei de transport
públic, amb una xarxa ben connectada,
intermodal i amb bones freqüències és
clau per fer front a les crisis econòmiques
i contrarestar l'exclusió social.
Des del món local hem d'apostar per
plans de mobilitat urbana sostenibles
per poder disposar de viles i ciutats més
amables. Hem d'empènyer perquè els serveis de transport públic arribin a tothom,
i siguin una bona alternativa a l'ús del
vehicle privat. Es necessita també que el
transport públic tingui un marc de finançament estable per mantenir i tirar endavant les millores en el servei necessàries
per donar una bona resposta a la ciutadania i assegurar-ne un major ús.

LA CIUTAT DEL FUTUR
ES FA AVUI.
La solució més eﬁcient en mobilitat elèctrica
pot estar al teu municipi.
Minimitza costos i ofereix un valor afegit.

Diferencia’t! Connecta’t!

977 276 952 · etecnic@etecnic.es · www.etecnic.es
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vehicles. D'aquesta manera, el transport
públic ha d'esdevenir un complement natural a la mobilitat activa.
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La mobilitat als
micropobles
Mario Urrea
PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE
MICROPOBLES DE CATALUNYA

Catalunya és un territori amb un fort desequilibri territorial, el 80% de la població està assentada a la franja
costanera i el 20% restant s'ubica a l'interior. Aquest
repartiment ocasiona molts problemes, tant de mobilitat com de contaminació i, això, sense tenir en compte els problemes que significa pel món rural, ja que
en haver-hi poca població, molts serveis, entre ells el
transport públic, no són rendibles.
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P

er aconseguir un equilibri territorial de la població es necessita una
bona mobilitat: m'atreviria a dir
que sense un bon transport públic i una
bona mobilitat, cada dia és més difícil
viure als micropobles. Per les característiques de la societat actual no és
possible viure en mode local, necessitem
productes i serveis que normalment no
tenim al nostre abast.
Ens manca molts serveis que cal anar a
buscar a la gran ciutat o al poble veí, i si
vius a una masia, la qüestió s'agreuja, i
aleshores depens totalment del transport privat.
Està clar que per un món més sostenible no podem tenir un vehicle per persona, en canvi, hi ha molts indrets de
Catalunya que tenen més vehicles que
persones amb carnet de conduir, ja que
aquesta és l'única possibilitat d'accedir
a la feina o als serveis bàsics, com anar a
comprar, o fer la visita al metge.
Per revertir aquesta situació en el món rural caldria tenir un transport públic eficient,
modern i adaptat a les necessitats actuals.
I aquest no és el cas: en aquests moments
ens trobem amb línies regulars obsoletes,

que mouen autocars sense passatgers, i els
pocs usuaris que tenen són persones que
per edat o altres circumstàncies no poden
conduir. Són línies que tenen els mateixos
horaris d'ençà que es van instaurar, amb
una total descoordinació amb els altres
serveis de transport públic.
Si parlem del tren, aquest no arriba a
tot arreu i ha estat el gran oblidat com
a element de transport al món rural. És
més, en alguns llocs han desmantellat
les vies i s'ha deixat de donar servei i, en
altres, com que no és rendible no es fa el
manteniment, ni les millores adequades.
Això comporta que els temps de trajecte encara són els mateixos de quan es va
inaugurar. No hi ha sincronització amb la
resta del transport públic i els seus horaris
no s'adapten a les necessitats dels veïns.
Està clar que per accedir a les grans ciutats el transport és més efectiu i aquest
ha anat creixent en demanda i bon servei i, sens dubte, és una bona solució per
anar a l'àrea metropolitana, i més ara
amb les traves per accedir-hi. Però quan
parlem de transport comarcal i intercomarcal, en molts casos o no existeix o el
seu funcionament no és operatiu.

—

Per revertir

aquesta situació
en el món rural cal-

dria tenir un transport
públic eficient, modern
i adaptat a les necessitats actuals
—
Així doncs, està clar que cal canviar el
model de transport públic pel món rural,
no podem continuar copiant el model
urbà actual, cal que sigui un transport
adaptat a les característiques del territori, un transport que utilitzi les noves
tecnologies.
La mobilitat al món rural requereix un
transport amb un servei puntual o ocasional, tant pel destí com per l'horari. En
aquests moments hi ha moltes experiències de transport a demanda que gràcies
a la tecnologia, mitjançant una APP, ens
permet tenir un transport més sostenible i eficaç. També cal dir que aquest
transport a hores d'ara no està guanyant
nous viatgers, sinó que el que està fent
és donar una millor resposta als usuaris
que no tenen una altra alternativa, com
són la gent gran i les persones sense
carnet, aquests majoritàriament joves i
immigrants.
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Cal que es coordinin els diferents horaris
dels transports actuals, no sols amb els
que circulen pel nostre territori, sinó també amb aquells de llarg recorregut que
surten de les grans ciutats com els trens
d'alta velocitat.
Des dels ajuntaments cal pensar en estratègies per incentivar les iniciatives
col·lectives i comunitàries, via entitats o
agrupacions de veïns, potenciant el vehicle compartit i buscant garanties pels

La vida és moviment

usuaris, no poden quedar descoberts en
cas d'accident.
Un altre vehicle molt de moda a les grans
ciutats, com la bicicleta, té un ús molt
dispers a les nostres contrades; mentre
a la plana és una alternativa molt vàlida,
fins i tot per desplaçaments al poble veí, si
aquest no és massa lluny, a la muntanya,
on l'orografia és més exigent, no és mai
una alternativa.
Està clar que no podem fer una norma
per a tothom igual. Catalunya és un país
molt divers, on a pocs quilòmetres de distància podem trobar una gran ciutat i un
micropoble, però també una plana amb
una carretera recta i a pocs quilòmetres
una zona de muntanya amb un traçat
de carretera molt sinuós. Per tot això cal

—

Cal canviar el

model de transport
públic pel món rural,

i que sigui adaptat a
les característiques del
territori, que utilitzi les
noves tecnologies
—

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.

estudiar molt bé cada zona del nostre
territori i adaptar per a cada una d'elles
un model de transport públic que sigui
útil pels seus veïns i que ens ajudi a fer un
país amb una distribució de la població
més equilibrada, això no obstant.

www.cinesi.es | cinesi@cinesi.es | +34 934 671 980
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No podem continuar passejant autocars
enormes sense passatgers, cal que reduïm
la grandària per fer-los més sostenible,
hem de començar a pensar en vehicles
menys contaminants com els elèctrics o
híbrids.
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Ara més que mai,
transport públic!
Joan Alberich González
PROFESSOR AGREGAT. DEPARTAMENT DE
GEOGRAFIA. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
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L’any 2021, que fa poc hem acabat, va ser declarat per la
Unió Europea com «l’Any Europeu del Ferrocarril». Més
enllà del caràcter simbòlic d’aquest tipus d’iniciatives, l’acció es va concebre com una oportunitat per a fomentar
els beneficis del ferrocarril com a un mode de transport
sostenible, innovador i segur.

A

quests valors del ferrocarril, en
particular, i del transport públic,
en general, intrínsecs a la seva
pròpia naturalesa, prenen encara més
valor en el context actual: en primer
lloc, el ja indiscutible canvi climàtic i els
seus efectes sobre la quotidianitat de les
nostres vides requereix l’aposta decidida
per mitjans de transports sostenibles,
lliures d’emissions de gasos contaminats
i d’efecte hivernacle, i moguts per energies renovables i generades de forma
neta, que permetin reduir la petjada ecològica associada a les nostres necessitats
de mobilitat.

progrés en les fites de descarbonització
i compartir les seves noves estratègies
per assolir els objectius de l’anomenat
Acord de París de l’any 2015. Així, per
primera vegada en una cimera d’aquest
tipus, el text del pacte final de la cimera
de Glasgow fa referència a la necessària
reducció dels combustibles fòssils, si bé
la versió final de la redacció és més suau
que la inicial, que en preveia la reducció
total. Així, el text definitiu quedà de la
següent manera: «l’eliminació progressiva de l’energia del carbó no millorat i de
les subvencions ineficients als combustibles fòssils».

Sense anar més lluny, els acords de la
també recent Conferència de les Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic (COP 26)
celebrada a Glasgow entre els dies 1 i 12
de novembre de 2021 reafirmen la necessitat i la urgència d’aquesta aposta:
assolir la neutralitat de carboni (zero
emissions netes) a mitjans del segle XXI
és un objectiu inviable si les emissions
contaminants no es redueixen al màxim.
Per aquest motiu, els països participants
en la cimera han hagut de revisar el seu

En termes de mobilitat, és evident que
l’assoliment d’aquesta fita passa, necessàriament, per la transició cap a vehicles
de zero emissions. En aquesta línia, i en
l’àmbit particular del transport privat,
diversos governs i alguns dels principals
fabricants mundials d’automòbils acordaren a Glasgow seguir treballant junts
per tal que totes les vendes d’automòbils
nous siguin de zero emissions de cara
l’any 2040 (i cinc anys abans en els principals mercats, com l’europeu).

—

Cal una modificació
de les pautes
de mobilitat de

la població, en què
el transport públic
tingui un major
protagonisme en
detriment dels modes
de transport privats
mecanitzats
—
Però, evidentment, no tota l’estratègia
ha de passar tan sols per canviar la vella tecnologia del vehicle privat per una
altra de més respectuosa mediambientalment, sinó que cal una modificació de
les pautes de mobilitat de la població, en
què el transport públic (que ja fa molts
anys que lidera la transició mediambiental de la mobilitat, amb innovacions
tecnològiques de gran abast) tingui un
major protagonisme en detriment dels
modes de transport privats mecanitzats.
Tal com destaca un informe recent de
l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, a partir de l’última Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner
(EMEF), l’any 2019 més de la meitat dels
desplaçaments (el 54% concretament)
a la província de Barcelona per anar a
treballar es feia en transport privat, xifra
que seria molt més elevada si només es
tinguessin en compte els desplaçaments
intermunicipals. Aquesta dada pren encara més importància si es té en compte
el segon dels elements que s’han de
considerar en el panorama actual i futur
de l’ús i el foment del transport públic: la
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—
situació derivada per la pandèmia provocada pel virus SARS-Covid19.
En efecte, en un primer moment, i més
enllà de la caiguda generalitzada en el
nombre de desplaçaments en tots els mitjans de transport derivada de les restriccions a la mobilitat fruit de les mesures
per tal de frenar l'avenç i l'expansió de la
transmissió del virus, es constata un augment notable en l'ús del transport privat.
L'explicació d'aquest fet és que aquest fou
vist, inicialment, com un mitjà segur, per
l'ús majoritàriament individual que se'n
fa, enfront un transport públic, que, per
definició, és un mitjà col·lectiu i, per tant,
susceptible de ser un entorn de transmissió comunitària del virus.
No obstant això, aquesta visió inicial ha
estat, afortunadament, desmentida i, fins
a un cert punt, la pandèmia pot generar nous escenaris col·lectius que facin
incrementar la conscienciació ambiental
de la població i, en conseqüència, l'ús del
transport públic. Així, diversos estudis han
demostrat que el transport públic no és
un lloc de contagi del virus, gràcies, sens
dubte, a la bona gestió que tant les administracions públiques com els operadors
públics i privats han fet des de l'esclat de
la crisi sanitària. Aquest fet ha permès

han demostrat
que el transport

públic no és un
lloc de contagi del
virus, gràcies, sens
dubte, a la bona
gestió que tant les
administracions
públiques com els
operadors públics i
privats han fet des
de l'esclat de la crisi
sanitària
—
que, progressivament, s'hagi anat recuperant la confiança d'aquells usuaris no
captius d'aquest sistema de mobilitat que
temporalment l'havien abandonat, de
manera que cal preveure que aviat es puguin recuperar una quota de mercat del
transport públic similar a l'existent abans
del mes de març de 2020. Res fa pensar
que la «nova normalitat» ens hagi de fer
allunyar, individualment, dels objectius
mediambientals que, col·lectivament, ens
havíem fixat en la «vella normalitat», si
no, potser, tot el contrari.

En efecte, l'escenari que ens deixarà la
pandèmia —esperem que en un futur
no gaire llunyà— és molt favorable, a
priori, a l'ús i la promoció del transport
públic: l'expansió del virus, major en
espais amb altes densitats de població
i amb dotacions baixes d'espais oberts,
ha impulsat algunes transformacions
urbanístiques que han d'atorgar un major protagonisme als modes de transports no contaminants. Ens referim,
evidentment, a actuacions incloses dins
l'anomenat «urbanisme tàctic», que
amb més o menys intensitat, pretenen
recuperar espai públic en detriment de
l'espai destinat als modes de transport
privat, cosa que ha de permetre'n la reducció en l'ús en benefici d'altres modes
més respectuosos amb el medi ambient.
Són mesures que en el seu moment eren
de tipus conjuntural, però que, amb els
pas dels mesos, han esdevingut en un
element de tipus estructural en molts
dels nostres entorns urbans. I, sens dubte, un dels principals beneficiats ha de
ser el transport públic, i, en conseqüència, la població —tots nosaltres—, en
general.
Després d'aquestes breus reflexions...
Ara, més que mai, ens sobren els motius
per l'ús del transport públic!
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Diversos estudis

AMTU

El repte del
transport a
demanda

A

l'ús de diverses plataformes de gestió
(centraleta i aplicacions com el TADACT) operades per l'OAC AMTU, la
gestió operativa ha estat molt "analítica" i tradicional, amb les restriccions
pròpies dels horaris de l'OAC. Aquest
fet, junt amb el creixement d'utilització dels serveis actuals per part de
nous, però també dels usuaris fidels
i l'interès, cada vegada més gran, de
molts municipis (alguns que s'associen per a poder disposar d'aquest
servei1) i comarques per disposar d'un

servei a demanda, porta al fet que
l'AMTU, ja a l'estiu del 2020, comenci
a desenvolupar la Plataforma "F"2 de
transport flexible, que disposa de 4
algorismes diferents per l’optimització
de les diferents tipologies de transport
flexible, però amb una única plataforma de gestió (Back Office, Web App de
clients, app de conductor i app d'usuaris) i que entrarà en funcionament
operatiu aquest primer trimestre de
2022 en tots els serveis que actualment gestiona l'AMTU.

1 Arenys de Mar, Comarca del Maresme,

Olivella, Santa Eulàlia de Ronçana, Maça-

2 El projecte s'inicia l'1 de juny de 2020, en

Tordera, Sant Fost de Campsentelles, Olèr-

net de la Selva, Sant Cebrià de Vallalta, Sant

ple confinament de la Covid-19 amb una

dola, Esparreguera, Comarca de la Selva,

Pol de Mar.

durada de divuit mesos.
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quest 2022 farà ja vuit anys que
l'AMTU va assumir el repte del
transport a demanda amb la
definició i gestió del primer servei TAD,
a Pineda de Mar. Des de llavors ençà
hem assolit una enorme experiència
en el disseny i l'operativa de més de
20 serveis diferents. Malgrat les seves
particularitats: Horari continu, horari
partit en franges, expedicions fixes, diferents tipologies d'usuaris (bonificats,
menors, empadronats...) i de vehicles
(de menys de 9 i de més de 9 places) i

Com valoren el TAD els municipis?

E

ls serveis de transport a demanda
(TAD) gestionats per l'Associació de
municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà han superat ja la davallada experimentada l'any passat a causa de la COVID-19, i actualment ja presenten, majoritàriament, uns nivells de demanda similars o
superiors als d'abans de la pandèmia.
Des que l'any 2016 l'AMTU va posar en funcionament el primer servei de transport a

demanda – a Pineda de Mar-, s'ha convertit en l'entitat de referència en la implementació i gestió d'aquest tipus de servei
a Catalunya.
Ara, a més, l'AMTU està treballant per
fer un pas més en aquest tipus de servei,
a partir de l'app Flexitransport Catalunya, que ben aviat estarà disponible
per als usuaris i que permetrà reservar
aquest servei amb molt poca antelació

i sense haver d'estar pendents d'horaris
preestablerts ni parades fixes.
Palafolls (el Maresme), Sant Pere de Ribes
(Garraf), Santa Susanna (el Maresme) o
Terrassa (Vallès Occidental) són quatre
exemples de ciutats que disposen del
servei de transport a demanda i que, a
través de les seves màximes autoritats
responsables, han expressat la seva opinió sobre el servei.

AMTU

SANTA SUSANNA

SANT PERE DE RIBES

Els habitants de pobles com Santa Susanna (terme municipal
gran, de pocs veïns, i amb molta dispersió de població) tenen el
mateix dret que els habitants de les grans ciutats a gaudir de serveis públics, com és el transport. Però quina línia regular de bus
pot cobrir seixanta-cinc quilòmetres de carrers de les sis urbanitzacions del nostre poble de manera eficient i sostenible? Cap.
El Transport a demanda (TAD) ha resolt el problema. Ha trencat
la discriminació i la marginació de la població més vulnerable,
sobretot de la gent gran, que ara pot desplaçar-se al centre cívic, a comprar, allà on necessiti. Els més grans de seixanta-cinc
anys tenen 4 serveis diaris gratuïts. Els van a buscar a casa o els
tornen. El TAD és una eina d'igualtat social, i també d'èxit. L'any
passat es van fer 6.207 serveis, 517 al mes, en una població com
la nostra que té 3.650 habitants.
Joan Campolier

L'aposta pel servei de transport a demanda (TAD) ha estat tot un
encert a Sant Pere de Ribes, tal com demostren els resultats de
l'enquesta realitzada enguany per l'AMTU entre persones usuàries d'aquest mitjà. L'alt grau de satisfacció expressat, del 9,3
sobre una puntuació màxima de 10, ens esperona a reforçar-lo i
a introduir-hi les millores que siguin necessàries.
En els darrers anys, el nostre govern ha fet passes endavant cap a
un model de mobilitat urbana cada cop més sostenible. L'entrada
en funcionament del TAD, el gener de 2019, n'ha estat un, i important. Ara treballem per adequar-lo a les necessitats de les persones i estem estudiant adaptar-lo a qui tingui mobilitat reduïda.
Volem, així, reforçar l'excel·lència assolida en aquests gairebé
tres anys de servei.

ALCALDE DE SANTA SUSANNA

ALCALDESSA DE SANT PERE DE RIBES
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PALAFOLLS

Abigail Garrido

TERRASSA

Massa sovint conciliar els interessos i les necessitats de la ciutadania amb la realitat del territori acaba plantejant enormes
reptes. En el nostre cas, l’estructura d’un municipi com Palafolls, configurat en diversos nuclis de diferent notabilitat, dificulta
moltíssim poder garantir un transport públic òptim per a la ciutadania entre els diferents àmbits.
Solucionar aquesta realitat implica, en moltes ocasions, una despesa impossible de mantenir; línies regulars de bus infrautilitzades
que no s’adapten a les necessitats específiques de molts col·lectius, que acaben patint un “aïllament” real en el seu dia a dia
(gent gran, persones amb dificultat de mobilitat i totes aquelles
necessitats que queden fora d’un horari estricte).
El Servei de Transport a Demanda ens ha permès vincular necessitats amb la realitat del territori i aconseguir donar un servei
absolutament necessari de forma viable econòmicament, i sostenible ambientalment.

A Terrassa el juliol de 2020 es va posar en marxa la línia
d’autobús L12FLEX, per cobrir les necessitats de la ciutadania
que resideix en urbanitzacions amb baixa densitat
poblacional i el balanç que en fem és molt positiu.
La nova línia d’autobús flexible ha tingut una bona rebuda per
part de la ciutadania, que s’ha adaptat ràpidament a aquest
servei «a la carta», que redueix el temps d’espera a la parada i
fa el trajecte més ràpid. Durant el primer any de funcionament,
la L12Flex ha tingut un creixement d’usuaris constant, arribant a
una mitjana de gairebé 5 passatgers per expedició. També s’ha
registrat un màxim de 450 persones usuàries en el passat mes de
setembre, i es calcula que mensualment, cada usuari ha fet una
mitjana d’entre 5 i 7 viatges.
Així doncs, l’experiència posa de manifest els clars beneficis d’aquesta
nova modalitat de transport que permet adequar el servei a les necessitats reals de la ciutadania i aporta un valor afegit al transport públic.

Francesc Alemany

Jordi Ballart

ALCALDE DE PALAFOLLS

ALCALDE DE TERRASSA

AMTU

«El transport públic és
una necessitat social
de primer ordre»

Hem estat precursors del transport a la
demanda.
Com fer front des del transport públic a la
mobilitat d'àmbits territorials amb la població molt dispersa?
Les noves tecnologies ens permeten, cada
vegada més, disposar d'informació en
temps real de la població i les seves necessitats, i el transport no pot quedar-se
enrere. El Flexitransport ha de permetre
disposar d'un transport col·lectiu adaptat
a les necessitats dels usuaris a partir d'instruments digitals, sense la necessitat de
disposar d'uns horaris i recorreguts establerts. Es tracta que puguin ajustar-se a les
necessitats de la ciutadania en funció de
les seves peticions.

« El Flexitransport
ha de permetre

Josep Mayoral i Antigas
ALCALDE DE GRANOLLERS
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E

n els diferents fòrums internacionals
sobre la lluita contra el canvi climàtic,
el món local, a través de les seves
institucions, ha estat clar i contundent.
L'aposta per la reducció d'emissions de
gasos d'efecte hivernacle, el compromís
en la producció d'energies renovables i la
reducció de la despesa energètica, han
format part, des que l'any 2009 es va signar el primer pacte d'alcaldes i alcaldesses amb la Unió Europea, dels programes
d'actuació de gran part dels municipis
catalans.

Transport públic interurbà que relligui veritablement territoris. Que sigui una alternativa fiable i competitiva al desplaçament
privat. Avui, a la gran majoria de comarques del país, estem molt lluny de tenir un
servei eficient.

Un dels objectius essencials que ens hem
de plantejar és treure cotxes de les carreteres i de les ciutats. I, necessàriament, això
vol dir que necessitem més i millor transport públic.

Només tenint en compte tots aquests
factors de canvi cap a una mobilitat més
sostenible serà possible assolir els objectius proposats en les zones de baixes
emissions, més enllà de Barcelona i l'àrea
metropolitana.

« Un dels objectius

essencials és treure

cotxes de les carreteres
i de les ciutats. I això
vol dir que necessitem
més i millor transport
públic»
Transport públic urbà amb millor finançament que permeti guanyar en freqüències, en línies i en eficiència energètica dels
autobusos.

I millors infraestructures. Especialment
ferroviàries. No hi ha futur sostenible a Catalunya sense més tren. Cal tancar anelles.
Cal interconnectar vies. Cal modernitzar
instal·lacions. I cal repensar carreteres per
facilitar el transport públic interurbà.

El municipalisme s'ha organitzat al voltant
de l'AMTU per parlar d'aquests temes
amb les administracions competents. Per
explicar-nos. Per compartir debats i bastir
projectes de futur. Per reivindicar millors
ciutats, millor territori, millor servei, més
qualitat de vida de la nostra gent. Per
construir des del consens un país millor.
Però ens hem organitzat al voltant de
l'AMTU, també, per buscar noves estratègies des de la proximitat. Per imaginar
solucions.

disposar d'un transport
col·lectiu adaptat a les
necessitats dels usuaris
a partir d'instruments
digitals»
En aquest sentit, el transport a la demanda, és una bona alternativa que ja estan
utilitzant els municipis de Pineda de Mar,
Santa Susanna, Alella, Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor i Sant
Pere de Vilamajor, Sant Pere de Ribes, Terrassa, i el Consell Comarcal del Berguedà.
Durant el primer trimestre de 2022
aquesta aplicació de la tecnologia en el
transport ja podrà ser una realitat en tot
l'àmbit AMTU. Es tracta d'una millora en
sostenibilitat, en eficiència i en qualitat de
vida, oferint una oferta de transport públic
de qualitat ajustada a les necessitats de la
població.
Vivim temps plens de complexitat. La
pandèmia ha significat una important disminució de viatges en transport públic. És
imprescindible una aposta radical de totes
les administracions per recuperar l'espai
perdut. I per avançar. Cada pas enrere que
fem amb mobilitat pública és un pas enrere en la qualitat ambiental. Però també
és un pas enrere en l'equitat. Ho sabem, el
transport públic és, també, una necessitat
social de primer ordre. Una eina imprescindible perquè ningú quedi enrere.

L'Assemblea va estar presidida per la
presidenta de l'entitat i alcaldessa de
Sitges, Aurora Carbonell i Abella, i va
comptar amb la presència del vicepresident de l'AMTU i alcalde de Granollers, Josep Mayoral, qui va recordar
que va ser a la Sala Tarafa de Granollers on es va celebrar, l'Assemblea
constitutiva de l'AMTU, ara fa 20 anys.

Del transport a demanda al transport flexible
Com ja va es anunciar en la darrera edició de l'Smartcity Expo, els serveis de transport a
demanda que a hores d'ara gestiona l'AMTU iniciaran el pas cap al transport flexible. És a
dir, es gestionaran a través de la plataforma Flexitransport Catalunya, que permetrà oferir
un servei més eficaç i adaptat a les necessitats de l'usuari. A més, el servei es podrà sol·licitar a través d'una app, cosa que també donarà més facilitats als ciutadans.

Central de contractació
Una de les novetats importants de l'AMTU és la creació d'una central de contractació, que
inicialment inclourà els següents productes:
• Punts de recàrrega de vehicles elèctrics
• Regulació de les zones de càrrega i descàrrega basada en senyalització intel·ligent
• Optimització de la gestió d'objectes perduts
• Sistemes Intel·ligents de seguretat activa a bord
L'objectiu de la creació de la Central de Contractació és facilitar el procés de contractació,
i reduir els costos associats a la contractació de serveis relacionats amb la mobilitat i el
transport públic.

Catàleg de serveis
Durant l'Assemblea, el director general
de l'AMTU, Joan Serra, va presentar
el Pla d'actuació i programa d'activitats de l'AMTU per al 2022, i que va
ser aprovat per les entitats associades.
Aquest pla d'actuació ve marcat per
deu punts, entre els quals destaquen:
la implementació del transport flexible als municipis on l'AMTU gestiona
actualment el transport a demanda
(TAD); la creació d'una central de contractació, que permeti als ajuntaments
contractar serveis de mobilitat a un
preu més econòmic; l'elaboració d'un
catàleg de serveis; créixer en nombre
d'associats arreu del territori; i donar
suport als municipis per pal·liar el dèficit que ha patit el transport urbà a
causa de la pandèmia de la COVID-19 i
trobar noves fonts de finançament.

Amb la voluntat d'ordenar i catalogar els serveis que l'AMTU està oferint ara als seus associats, i afegir nous serveis que té previst posar en funcionament, l'entitat elaborarà un
Catàleg de serveis que estarà a disposició de tots els ens locals. En el seu catàleg, l'AMTU
inclourà tant els serveis tant per a les entitats adherides com per a aquelles que no estan
associades.

Empoderament i cooperació amb altres entitats
L'AMTU vol continuar creixent en nombre d'associats, i estendre's arreu del territori. Actualment, suma ja 127 entitats adherides:118 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada, 7 Consells Comarcals i 1 Mancomunitat, amb una població, amb una població representada de més de 2,4 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de
prop de 47 milions anualment. Així mateix, també vol seguir cooperant amb altres entitats
per sumar sinèrgies amb l'objectiu de seguir treballant per la millora constant del transport
públic i la configuració d'una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Pal·liar el dèficit dels municipis
Com a entitat municipalista, l'AMTU donarà tot el seu suport als ajuntaments per trobar
noves formes de finançament per al transport urbà que ajudin a pal·liar el dèficit ocasionat
per la pandèmia de la COVID-19. Una de les principals vies podrien ser els fons europeus
Next Generation.
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L'

Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) va celebrar, el passat mes de desembre, la seva 24a
Assemblea General, que va tenir lloc
a Granollers, i on els assistents van
poder participar de forma presencial i
telemàtica.

AMTU

L'Assemblea General de l'AMTU aprova el pla
d'actuació per al 2022, marcat pel salt del
transport a demanda al transport flexible

AMTU

L’AMTU continua el seu creixement territorial
i ja arriba als 127 ens locals associats

Ajuntament de Martorelles > AMTU
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L'

AMTU és una associació d’ens locals d’àmbit nacional català que
treballa per a la millora de la mobilitat, del transport públic i les seves
infraestructures, especialment en el
transport urbà, d’arreu de Catalunya. Actualment, ja agrupa a 127 ens locals. Al
llarg d’aquest primer trimestre, són tres
les entitats municipals que s’han adherit
a l’associació per beneficiar-se tant d’ajudes econòmiques com d’un assessorament tècnic i especialitzat en la matèria.
Primerament, l’Ajuntament de Martorelles es va associar el passat mes de
gener, per a qui l’AMTU ja està elaborant un estudi amb l’objectiu d’introduir
millores que optimitzin el seu servei de
transport urbà i amb la possibilitat de
comptar amb una modalitat de transport més flexible.

Mancomunitat de la Conca d’Òdena > AMTU

Ajuntament de Collbató > AMTU

Al llarg del mes de gener, també es va
adherir la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena. L’AMTU i la MICOD ja participen conjuntament des de fa uns mesos
en el projecte MOBICO, tanmateix, l’adhesió de la Mancomunitat a l’AMTU permet reforçar encara més aquesta col·
laboració conjunta i treballar en nous
projectes que permetin millorar la mobilitat i el transport públic a la Conca. En
aquest sentit, l’AMTU donarà assessorament tècnic i jurídic a la Mancomunitat,
ja que compta amb un departament
tècnic de primer nivell especialitzat en
l’elaboració de plans de millora, estudis
de demanda i econòmic-financers, auditories, o seguiments del servei, entre
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 mateix, el passat mes de febrer, es
va adherir l’Ajuntament de Collbató.
L’entrada d’aquesta entitat permetrà a
l’ajuntament beneficiar-se tant d’ajudes
econòmiques com d’un assessorament
tècnic i especialitzat en la matèria.

l’optimització dels recursos disponibles,
l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació
i defensa dels interessos dels membres
associats davant de les administracions i
organismes competents en la matèria.

A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i, per tant, està oberta a
tots als municipis i entitats municipals
que voluntàriament decideixin formar-ne part.

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. En aquest sentit, pel
fet de ser associat de l’AMTU, l’Ajuntament de Martorelles, Collbató i la Mancomunitat de la Conca d’Òdena, rebran
una ajuda econòmica per poder fer millores a la seva xarxa de transport.

Més sobre l’AMTU
L'Associació de municipis per la Mobilitat i
el Transport Urbà (AMTU) és una associació d’ens locals d’àmbit nacional català. La
finalitat de l’AMTU és la millora constant
del transport col·lectiu de viatgers, així
com de la mobilitat en general, a partir de

L'

educació és un dels àmbits més destacats en el catàleg de serveis que
ofereix l'AMTU als seus associats. Els
programes educatius vinculats a l'Associació tenen molt bona acollida entre els
centres formatius que els imparteixen.
"Viatjo amb tu" és un dels principals programes de l'AMTU i s'ofereix a alumnes
de Cicle Superior de primària amb l'objectiu d'acostar la utilització del transport
urbà als nens i nenes, proporcionant-los
així un major grau d'independència en la
seva mobilitat. L'objectiu concret és la re-

alització d'una acció de suport d'educació
per la promoció del transport urbà en el
marc escolar.
El públic a qui es dirigeix és l'alumnat
que, per la seva edat pot començar
a desplaçar-se sol, ja sigui per anar a
l'escola o en el seu temps lliure. També
perquè algun d'ells, el curs vinent, haurà
de desplaçar-se cap a un nou centre al
qual potser només hi podrà accedir amb
transport urbà o cotxe.
El contingut que s'imparteix en aquest
programa educatiu pretén complir amb

el vessant de la responsabilitat individual i
col·lectiva i del civisme, en la utilització del
transport urbà, i es desenvolupa a partir
d'una metodologia lúdica i participativa.

AMTU

VIATJO AMB TU

Aquesta nova edició s’està desenvolupant
a diverses escoles de Terrassa. Les sessions educatives van començar el passat
mes de novembre, i s'allargaran fins al
mes de maig de 2022.
Després d'aquestes primeres sessions,
el programa està sent molt ben valorat,
reconeixent la importància que té l'aprenentatge sobre mobilitat i la independència en la seva gestió en nenes i nenes de
l'edat a qui s'imparteix la formació.
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Escola Salvador Vinyals
Escola Creixen

Escola Goya
Escola Heura

Per més informació sobre l'activitat del
programa «Viatjo amb tu!» cal trucar a
l'AMTU, on s'informarà de quines són les
condicions exactes per poder realitzar-la, a
través del telèfon 93 861 39 76 o al correu
electrònic viatjoambtu@amtu.cat.

Escola Antoni Ubach

Polítiques Digitals i Territori
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Les mercaderies, en tren
• El Departament de
la Vicepresidència
i CIMALSA han
implementat el
projecte Trails per
impulsar el transport
de mercaderies per
ferrocarril

• El pla ha aconseguit
treure un total de
162.000 camions de
la carretera, el que
equival a un estalvi de
187.000 tones de CO2

• En una prova pilot
recent ha reduït
el 92% el nombre
d'emissions de CO2 en
un transport de cava
fins a Alemanya

El Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori, conjuntament
amb CIMALSA, han estat els encarregats
d'implementar a Catalunya el projecte Trails (Transnational Intermodel Links
Towards Sustainability), un programa que
tenia com a objectiu l'impuls efectiu de
nous serveis de transport de mercaderies
per ferrocarril i que va néixer sota el paraigua del Comitè de Serveis Multimodals,
l'òrgan de participació i coordinació entre
la Generalitat i les entitats que actuen en
el transport multimodal de mercaderies en
el marc del Pacte Nacional per a la Indústria i la Taula Estratègica del Corredor del
Mediterrani. El projecte Trails es va començar a implementar l'any 2018.

Tot i la pandèmia soferta en els darrers
dos anys, es pot afirmar amb contundència que el projecte va donar fruits i
que va posar la llavor de millores futures. Així, en un primer balanç, el programa ha deixat d'herència, a més dels intangibles com la cooperació amb altres
regions europees, un transvasament
real de tones de mercaderia al tren,
concretament entre el 2018 i el 2021, va
treure un total de 162.000 camions de
la carretera, el que equival a 187.000
tones de CO2.

el Sud, però que només el 2% d'aquests
intercanvis prenen la via ferroviària, va
ser la base originària, d'aquesta col·laboració interfronterera en què hi havia,
a banda de Catalunya, Occitània. Cada
dia travessen la frontera entre 13.000
i 15.000 vehicles pesants de mercaderies. Quan sabem que un sol tren
consumeix sis vegades menys CO2 que
un camió, que pot carregar fins a 42
contenidors, donar servei a sis rutes i
estalviar el consum de 13.000 camions
(és a dir, 5.200 tones de gasoil menys),
entenem millor que aconseguir la multimodalitat i augmentar el transport
ferroviari és clau per a la lluita contra el
canvi climàtic.

Una observació alarmant, que travessar la frontera de Perthus representa el
52% dels fluxos logístics entre el Nord i

Polítiques Digitals i Territori
La directora general de Transports i
Mobilitat, Mercè Rius, ha defensat que
«cal continuar treballant en la línia de
promoure la multimodalitat ferroviària a través d'actuacions de mercat,
com a facilitadors neutrals, i incrementar el seu abast, perquè funciona i
perquè carregadors, logístics i la ciutadania ens ho demanen. Perquè l'activitat del Trails no ens permetrà arribar
al 30% de quota ferroviària en mercaderies, per a això cal que es finalitzi el
corredor mediterrani, però sí que ens
permetrà incrementar el percentatge
de manera considerable».

Una prova pilot d'èxit, un
92% menys d'emissions
en el transport del cava.
Gràcies a l'estudi de viabilitat elaborat en el marc del projecte Trails, el
clúster vitivinícola es va decidir a fer
el seu primer enviament amb solució
multimodal ferroviària aquest Nadal.
En una prova pilot, el Clúster Ferroviari In-Move by Railgrup, presidit per
Cimalsa, el Clúster Vitivinícola Català
INNOVI, el Comitè de Serveis Multimodals i l'empresa Freixenet van dur
a terme a principis de desembre el
primer enviament d'11.100 litres de
cava a Europa des de Sant Sadurní
d'Anoia (Alt Penedès- Barcelona) fins

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

www.autocorb.com · 93 650 07 35

al municipi d'Alsheim, a Alemanya
utilitzant el transport ferroviari en
el màxim recorregut possible. Del
recorregut, de 1.434 quilòmetres,
un total de 1.334 es van fer per ferrocarril, fet que va comportar una
reducció del 92% de les emissions de
CO2 respecte al transport per carretera. A més, la prova va permetre dur
a terme la traçabilitat i el control de
la temperatura del producte durant
tot el trajecte i, per primera vegada,
la documentació del transport es va
crear en format electrònic, amb un
estalvi del 24% del cost administratiu, i fent un pas endavant en la digitalització de les empreses.
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Presentació de les conclusions del projecte Trails a Brussel.les > Polítiques Digitals i Territori

FGC
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Ferrocarrils de la Generalitat
fomenta la intermodalitat amb
280 noves places d'aparcament
segur per a bicicletes
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha finalitzat, aquest passat gener, la
instal·lació dels deu primers Bicitancats a les estacions de les línies Barcelona-Vallès
i Llobregat-Anoia, en una clara aposta per a fomentar la mobilitat sostenible com
a pilar bàsic per lluitar contra el canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire a l'àrea
metropolitana de Barcelona.

E

ls Bicitancats ofereixen altres prestacions, ja que estan operatius les
24 hores del dia, els 365 dies de
l'any, i disposen d'un sistema de control
automatitzat a través d'una app mòbil,
així com la possibilitat de consultar en
temps real el nombre de places lliures a
la mateixa aplicació i també al web de
FGC. A més, el sistema és interoperable
i obert, de manera que podrà ser compatible amb futurs títols de transport.
Durant el primer any d'alta, el servei és
gratuït les primeres 24 hores des del moment de l'estacionament.
Ferrocarrils, amb els primers deu Bicitan-

cats, posa a disposició de la ciutadania
280 noves places d'aparcaments segurs
per a bicicletes a les estacions de Piera,
Sant Andreu de la Barca, Sant Vicenç dels
Horts, Bellaterra, Vilanova del Camí, Can
Feu, Gràcia (Sabadell), Martorell Enllaç,
Sant Vicenç de Castellet, Pallejà i Valldoreix, que se sumen a les 157 que FGC ja
tenia a les estacions de Sarrià (Biciestació), Sant Boi, Sant Quirze, UAB, Terrassa
Nacions Unides i Sabadell Nord. Actualment, Ferrocarrils té una oferta global de
gairebé 440 aparcaments per a bicicletes
amb sistemes de seguretat al costat de
les estacions.

—
Els bicitancats són
una aposta per
a potenciar l'ús de

mitjans de transport
sostenibles per lluitar
contra el canvi climàtic
i la contaminació
atmosfèrica
—

FGC

«El ferrocarril és un element troncal i, alhora,
hem de donar resposta a la primera i última
milla a través d'instal·lacions com aquestes que
ajuden a fer ús combinat dels vehicles de mobilitat personal i del ferrocarril; i donem resposta
també a l'estratègia de digitalització de FGC»
PRESIDENTA DE FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

A més dels aparcaments segurs per a bicicletes, FGC compta a hores d'ara també
amb altres 820 places d'aparcaments per
a vehicles de micro mobilitat amb diferents
tipus de solucions.
Ferrocarrils, que evoluciona d'empresa de
serveis ferroviaris a empresa de serveis de

mobilitat, potencia amb els Bicitancats la
intermodalitat tren-bicicleta com a palanca
per a impulsar el canvi modal i integrar la
micro mobilitat amb el transport públic. A
més, impulsa la seva estratègia de digitalització incorporant la tecnologia en tots els
serveis que ofereix a les persones usuàries.

   ·      
     

·
   · · 
·        ·

Bicitancats
d'FGC
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Marta Subirà

ATM
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El transport públic de l’àrea de
Barcelona manté les mateixes
tarifes per a aquest 2022

P

er segon any consecutiu, el Consell
d’Administració de l’Autoritat del
Transport Metropolità (ATM) decideix
no modificar els preus del transport públic, contribuint així a fer front a l'impacte
negatiu que la pandèmia té per a moltes
persones i famílies. Per altra banda, també s’ha optat per no modificar l’oferta de
títols, que encara serà la mateixa que durant el 2021.
Des de l’inici de la pandèmia, el transport
públic s’ha adaptat en tot moment als
requeriments del PROCICAT, mantenint

sempre una oferta que garanteix la mobilitat de la ciutadania en condicions de
seguretat. Amb tot, la demanda global a la
xarxa de transport públic es torna a situar
el mes de novembre de 2021 prop del 82%
respecte als valors prepandèmia de 2019.
En aquesta línia, l’ATM preveu que durant
el 2022 es recuperin els nivells de mobilitat
en transport públic d’abans de la covid-19.
Pel que fa al finançament, l’aprovació de
l’aportació de 40 milions d'euros a l'ATM
suposarà una millora notable en el finançament del transport públic agreujat per la

pandèmia, que té reptes importants com
ara: el reforç, la renovació i la descarbonització de la flota d'autobusos, per contribuir
a la reducció del trànsit privat, el reforç i
modernització del servei de metro i la digitalització del transport, entre d’altres.
El manteniment de les tarifes permetrà
ampliar la caducitat dels títols adquirits
durant el 2021, que no caducaran fins al
31 de desembre del 2022. En el cas de la
T-verda, la T-16 i la T-compensació covid,
mantindran la data de caducitat pròpia
de cada títol.

1 zona

2 zones

2,40

3,40

4,50

5,75

7,35

8,55

T-casual

11,35

22,40

30,50

39,20

45,05

47,90

T-usual

40,00

53,85

75,60

92,55 106,20

113,75

T-jove

80,00 105,20

147,55 180,75 207,40

222,25

T-dia

10,50

16,00

20,10

22,45

25,15

28,15

T-familiar

10,00

19,00

27,00

35,00

40,00

42,00

T-grup

79,45 156,80

213,50 274,40 315,35

335,30

Bitllet senzill

3 zones

4 zones

Títols per a Famílies Monoparentals/Nombroses
3 zones

5 zones

6 zones

1 zona

2 zones

T-usual FM/FN general

32,00

43,10

60,45

74,05

84,95

91,00

T-usual FM/FN especial

20,00

26,95

37,80

46,30

53,10

56,90

T-jove FM/FN general

64,00

84,15

118,05 144,60 165,95

177,80

T-jove FM/FN especial

40,00

52,60

T-70/90 FM/FN general
T-70/90 FM/FN especial

6 zones

90,40 103,70

111,15

63,55 125,45

170,80 219,50 252,30

268,25

39,75

106,75 137,20 157,70

167,65

78,40

73,80

4 zones

5 zones
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Boniﬁcació per a persones en situació d’atur
1-6 zones

T-usual boniﬁcada

Altres títols
T-usual Treb. Aeroport
T-aire

9,95

1 zona

2 zones

11,35

22,40

30,50

39,20

45,05

47,90

2,05

4,05

5,50

7,55

8,10

8,60

Packs Berguedà i Ripollès

7 zones

Pack Berguedà-Barcelona

53,25
4 zones

Pack Berguedà-Bages

35,25
7 zones

Pack Ripollès-Barcelona

53,25

3 zones

4 zones

ATM

Títols i tarifes 2022

5 zones

6 zones

Notícies

S'incorpora un nou servei de TAV,
per sentit, entre Figueres i Barcelona

Estació de Figueres-Vilafant > Ajuntament de Figueres

A

finals de l'any passat, es va ampliar amb un nou TAV el servei de
Renfe entre Figueres i Barcelona.

Aquest nou TAV va entrar en funcionament a finals de novembre.
La nova freqüència, en sentit Barcelona,

té l'objectiu de reforçar el servei de mig
matí, amb sortida de Figueres-Vilafant,
a les 11.31 h. I en sentit contrari, la nova
freqüència incorporada correspon a la
franja horària de les 16.36 h, amb sortida de Barcelona-Sants, amb la finalitat
de cobrir el buit de dues hores sense cap
tren que hi havia fins ara.
Entre les dues ciutats, Figueres i Barcelona, avui dia circulen diàriament vuit
trens d'alta velocitat per sentit. Aquesta
xifra és gairebé la meitat dels que circulaven abans la pandèmia. El propòsit de Renfe és anar incorporant noves
freqüències de TAV entre Figueres-Barcelona, i recuperar el 100% dels serveis el
juny d'aquest any.
De la mateixa manera, Renfe té la intenció d'incrementar les places Avant, i que
les persones usuàries puguin disposar de
gairebé 25 mil places setmanals, fet que
suposaria un 45% d'increment en relació
amb les actuals.
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Girona comptabilitza les persones
usuàries de bicicleta i patinet elèctric

Marcadors per comptabilitzar el nombre de persones usuàries > Ajuntament de Girona

U

nes pantalles, a tall de prova de
moment, comptabilitzen el nombre de persones que es desplacen
en bicicleta o en un patinet elèctric pel
carril bici del carrer Santa Eugènia i pel
Pont de la Barca de Girona. El recompte
es fa a través d'un sensor. La tecnologia
que s'utilitza analitza el senyal magnètic de cada roda amb diferents criteris de

diferenciació, de la tipologia de bicicleta,
així com de la diversa tipologia de patinet.Fins al moment, les pantalles estan
en un període de proves, i quan entrin en
funcionament de manera definitiva serviran per tenir el nombre exacte de bicicletes o patinets elèctrics que circulen per
aquests dos punts al llarg d'un dia. També
hi haurà un recompte anual.

La instal·lació de les pantalles s'emmarca en el desplegament del Programa
Triennal de la Bicicleta, de la ciutat de
Girona. Aquest programa inclou diferents actuacions amb l'objectiu de dotar
d'eines de planificació i desenvolupament, promoció i formació per a impulsar l'ús de la bicicleta com a transport
actiu i sostenible.

Projecte de Superilla Barcelona a l’Eixample > Ajuntament de Barcelona

E

n el marc de l'actual Pla de Mobilitat
Urbana (PMU) de l'Ajuntament de
Barcelona on es busca un nou model
de ciutat, el RACC ha dut a terme un estudi per avaluar l'impacte en la mobilitat
del projecte de Superilla Barcelona.
L'objectiu d'aquest estudi ha estat analitzar els efectes que tindrà la implementació del projecte de Superilla Barcelona
a l'Eixample sobre el trànsit i la congestió. A més, l'estudi alerta de l'increment
de la congestió que aquest projecte pot
provocar.
El projecte Superilla Barcelona és un dels

eixos del nou model de ciutat que impulsa l'Ajuntament de Barcelona, inclòs

a l'actual Pla de Mobilitat (PMU). El seu
objectiu és dur a terme una transformació profunda als carrers de la trama Cerdà
per reduir l'espai que ocupen els vehicles
privats i sumar més àrees verdes. Segons
l'Ajuntament de Barcelona, amb aquest
projecte sorgiran 21 eixos verds amb 21
noves places, que en total guanyaran
33, hectàrees d'espai prioritari per als
vianants.
Amb aquest estudi, el RACC ha volgut
avaluar els efectes d'aquest projecte per

La pacificació de l’N-II al Maresme

Pacificació de l'N-II al Maresme > Polítiques Digitals i Territori

A

finals de 2021, es va iniciar la tramitació de les actuacions per a
pacificar i millorar la integració urbana de l’N-II al Maresme amb la licita-

ció de la redacció del projecte corresponent al tram entre Mataró i Montgat.
Aquesta actuació té com a objectiu
transformar l’N-II en una via més cívica

a la mobilitat urbana i metropolitana, així
com aportar informació i evidència amb
criteris tècnics. En aquest sentit, s'han fet
més de 46.500 observacions de vehicles i s'han enquestat 800 conductors
de turismes que tenien l'Eixample com a
destinació.
En el marc de l'estudi, s'ha calculat que
quan es desplegui la primera fase dels eixos verds el 2023, les cues de vehicles arribaran gairebé als 20 km de longitud (un
26% més que actualment). Quan s'acabi
d'implementar el projecte a l'Eixample, el
2030, les cues empitjoraran un 55%.
Segons explica el RACC, la transformació
afecta un important volum de persones
no residents, però que accedeixen a l'Eixample diàriament per necessitats quotidianes (feina, estudis, càrrega/descàrrega) amb un impacte econòmic important.
De fet, el 80% dels vehicles que arriben a
l'Eixample procedeixen de fora de Barcelona. En aquest sentit, no hi ha formulades alternatives de mobilitat clares al
programa Superilla Barcelona davant el
procés de restricció que es vol generar.
Si s'apliquen noves restriccions, també
s'haurien de preveure les alternatives perquè els usuaris afectats puguin continuar
la seva activitat quotidiana sense perjudicis rellevants.

que es complementi amb l’entorn urbanitzat i, alhora, millorar la permeabilitat
de la façana litoral, contribuint a una
mobilitat més sostenible i segura.
El projecte abasta el tram de l’N-II de 13
quilòmetres de longitud entre Mataró i
Montgat i comporta una inversió estimada en 18 MEUR.
Primerament, es proposa una integració
urbana de l’N-II amb la incorporació d’un
carril bici continu sobre la plataforma viària existent i l’ampliació de voreres i espais
de serveis. A més, també es reduirà la
secció viària a un sol carril de circulació per
sentit, es reduirà la velocitat màxima permesa en aquest tram, milloraran les interseccions i es construiran noves rotondes.
Cal destacar que aquestes actuacions
s’insereix en el pla per a pacificar l’N-II i
reconfigurar la C-32 en el marc de l’alliberament dels peatges de la C-32 nord.

Notícies
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El RACC fa un estudi sobre l'impacte en la mobilitat
del projecte de Superilla Barcelona a l'Eixample

Notícies
Nous autobusos de Reus Transport > Ajuntament de Reus

Reus reforça el servei de les línies
10 i 20 durant el cap de setmana

E
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l passat mes de gener, la companyia municipal d’autobusos Reus
Transport va iniciar una ampliació
de les línies 10 i 20 els caps de setmana, amb l’objectiu de reforçar el servei.
Així, des del passat gener, els dissabtes
hi ha el mateix servei que de dilluns a
divendres.

D’aquesta manera, la línia 10 amplia el
servei els dissabtes a la tarda: la freqüència
en horari de tarda, a partir de dos quarts
d'1 del migdia, passa a ser de 20 minuts.
En aquest cas, el servei s'amplia amb un
vehicle més, de dos busos es passa a tres.
Pel que fa als diumenges, l’ampliació del
servei oferta un horari de 6 del matí fins

a dos quarts de 10 de la nit aproximadament, amb una freqüència cada hora.
L’altra línia que amplia el seu servei els
dissabtes tarda és la L20. A partir de les
2 del migdia dels dissabtes, la freqüència en horari de tarda passa a ser de
20 minuts, reduint així a la meitat la
freqüència de pas que hi havia fins ara.
Per tant, de dilluns a dissabte hi ha el
mateix horari i les mateixes freqüències,
amb inici de servei a les 5:20 i finalitza
a les 22:49.

La conselleria de Territori aposta per la
millora d'un sector estratègic de Cambrils

Millora d'un sector estratègic de Cambrils > Polítiques Digitals i Territori

A

quest estiu començaran les obres
per connectar la carretera T-312 –
a l'altura de la sortida de l'autopista AP-7 a Cambrils- amb dos vials
considerats clau per a la mobilitat de
Cambrils. Aquestes obres duraran uns sis
mesos aproximadament.
El departament de Polítiques Digitals i

Territori va iniciar a finals del 2021, la licitació d'aquestes obres. El seu import és de
gairebé 1 MEUR, i consisteix en la construcció d'una rotonda que enllaçarà la T-312
amb l'avinguda de l'Esport i el vial d'accés
al nou sector industrial Belianes sud. Amb
aquesta rotonda, i la millora de la mobilitat que comporta, es pretén augmentar

la seguretat i la canalització del trànsit en
aquest entorn on la T-312 registra 8.800
vehicles diaris.
A més, la mobilitat de la ciutat obtindrà
més avantatges: la formació de dos vials
per a donar servei a nous desenvolupaments; l'avinguda de l'Esport, futur viari
de circumval·lació, un nou accés al nord
del municipi, l'accés a un nou sector industrial, i la connexió amb la nova estació ferroviària del corredor mediterrani.
Les característiques de la rotonda són:
65 metres de diàmetre i 6 ramals de
connexió; la calçada serà de 8 metres
d'ample, amb 2 carrils de 4 metres i amb
vorals interiors i exteriors d'1 metre. Es
mantindrà el carril de connexió entre la
sortida de l'AP-7 i l'entrada en l'A-7, de
manera que aquest moviment es pugui
realitzar directament sense passar per la
nova rotonda.

Notícies

Un nou tren a la línia Lleida - La Pobla de Segur
entrarà en funcionament el primer semestre del 2022

L'

> Ajuntament de la Pobla de Segur

El Principat d’Andorra planteja la connexió
amb la Seu d’Urgell a través d’un telecabina
per evitar la carretera

Connexió amb la Seu d’Urgell a través d’un telecabina

U

n nou projecte contempla la possibilitat de connectar l'aeroport
de la Seu d'Urgell amb el Principat d'Andorra per telecabina.
En aquest sentit, s'ha iniciat un estudi
per a valorar i analitzar les possibilitats
de millora de la connexió entre aquests

> Arxiu

dos punts geogràfics sense passar per
la carretera. L'opció que proposa el projecte en estudi situa la via aèria com a
solució alternativa per a l'arribada dels
turistes, connectant l'aeroport de la Seu
amb Sant Julià de Lòria, la parròquia andorrana més al sud.

Un dels objectius és facilitar l'arribada a
Andorra a través d'una via que no sigui
la terrestre, molt col·lapsada sobretot
durant les temporades altes.
L'estudi d'aquest nou projecte ha estat
encarregat pel Govern d'Andorra, i fins
al moment s'està avaluant I analitzant
la seva viabilitat tècnica.
El projecte preveu la instal·lació d'un telecabina entre l'aeroport i Sant Julià de
Lòria, que cobriria una distància de 15
quilòmetres aproximadament, i podria
transportar unes mil persones per hora.
Del telecabina es passaria a transport
terrestre a la seva arribada a Sant Julià,
i el mode de transport seria el tramvia,
que cobriria la resta de trajecte, d'uns 7
quilòmetres, arribant a les centrals d'Andorra la Vella i Escaldes. Des d'aquests
punts es connectaria a través d'un nou
telecabina que enllaçaria amb les parròquies altes on hi ha les pistes d'esquí.
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Línia Lleida - La Pobla de Segur

anunci d'una nova línia Lleida – La
Pobla de Segur ja és una realitat.
L'anunci, fet pel vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi
Puigneró, va arribar el passat mes de desembre, durant una visita al Pallars Sobirà.
L'arribada d'aquest tercer tren està prevista pel primer semestre d'aquest 2022 i
té com a objectiu evitar la substitució del
servei de tren per bus en cas d'avaria. A
més, també es farà l'anàlisi de la demanda de la línia per estudiar si cal ampliar-ne
les freqüències.
Durant la mateixa visita, el vicepresident
Puigneró ha tornat a insistir al Ministeri
de Foment que acceleri el permís per
fer passar la fibra òptica per la carretera
N-260, i faciliti així el seu desplegament.
D'aquesta manera, s'aconseguiria que la
connexió arribés al Pont de Suert, sent
actualment l'única capital catalana que
encara no en disposa.

Pàgines empresarials

La «Ruta de l'Hidrogen»

C

arburos Metálicos, empresa
del sector de gasos industrials i medicinals líder a l’estat
espanyol, està realitzant amb èxit la
"Ruta de l'hidrogen", amb la finalitat
de mostrar la maduresa de les solucions de mobilitat basades en pila de
combustible d'hidrogen, i el potencial
per descarbonitzar el transport per
carretera amb l'objectiu d'avançar en
el procés de transició energètica.
Aquest itinerari, que al llarg del 2021
ha passat per Oviedo, Bilbao, Tarrago-

na, Saragossa, Valladolid i Còrdova,
s'ha fet en col·laboració amb les empreses municipals de transport que
busquen una mobilitat urbana més
sostenible, així com diferents operadors i fabricants d'autobusos.
Solaris, empresa europea d'autobusos urbans, va dur a terme la prova el
passat mes de desembre, amb un autobús de pila de combustible d'hidrogen renovable que va transitar amb
total normalitat per la xarxa de línies
urbanes de la ciutat andalusa de Còr-

dova durant els dos dies que va durar
la prova.
Aquesta iniciativa ha servit per comprovar el funcionament i el proveïment d'aquests vehicles en condicions reals d'ús amb passatgers, ja que
les unitats de prova han dut a terme
els mateixos trajectes que les seves
homòlogues de combustió interna.
Per fer possible aquestes proves, la
companyia ha desplaçat a cadascuna
de les parades de la ruta una hidrogenara portàtil que ha permès fer la
recàrrega d'hidrogen renovable en
pocs minuts, un temps similar al d'altres combustibles. Cal destacar que la
"Ruta del Hidrógeno" tindrà continuïtat al llarg del 2022.
Impulsar la incorporació de l'hidrogen renovable com a vector energètic al sector del transport, tant de
persones com de mercaderies, és una
de les línies d'actuació estratègiques
de Carburos Metálicos, que també
treballa per assolir el seu compromís
'Third by '30', que implica reduir un
terç la intensitat de les emissions de
CO₂ per al 2030.

Expertos en toda la cadena de valor del hidrógeno.
Líderes en España en pruebas de repostaje y suministro de hidrógeno renovable para vehículos pesados.
Síguenos en redes sociales

(44203)

tell me more
carburos.com

DIRECCIÓN
Urbino 12 hydrogen

Solaris Bus Ibérica, S.L.
Avenida de Castilla, 1
28830 San Fernando de Henares (Madrid) España
+34 912 279 199, info.E@solarisbus.com
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Pro diversity in
powertrains – there
is no «one size fits all»
Jan Burdinsky
SOCI DE GESTIÓ.
BERLIN KOMMUNIKATION UG

R
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oughly 125 years after the first vehicles saw the light of day, a major
transformation of the automotive
industry is under way. And it will shape the
industry for the centuries to come. Not
only will they become safer than ever before, not only do they exchange enormous
amounts of data with one another and the
infrastructure they operate in, but they will
also be much cleaner and greener. “
The proposal “Fit for 55” followed by the
agreement during COP26 laid the path.
The European Union is determined to go
ahead and lead the world with a more ambitious emission reduction program that
will turn the mobility sector and not only
that one upside down. Yet, to determine
what will work in the future, we might
also take a look in the rearview mirror to
understand, how public perception to new
technologies works.
In the 20th century the only challenge to
the internal combustion engine was a brief
flirt using batteries to power vehicles. Yet,
that was abandoned quickly as a growing
number of gas stations provided the early
adopters with sufficient diesel and petrol
and batteries did not provide enough
range and too much time to charge.
Sounds familiar?
More than a hundred years after the victory of the internal combustion engine
over the battery powertrains, the latter is
coming back – with full force, the support
of the climate movement and major tailwind from global regulators. Their latest
push being the “Fit for 55” package of the
European Commission, basically sending a
death blow to engines using liquid fuels.

Without question, no tailpipe emissions
are way more pleasant than the exhaust
fumes of even the most modern Euro6d
vehicles. And certainly, the electricity mix
of the future will not simply move the vehicle emissions to the coal plants but supply
electric vehicles with green electricity from
renewable sources. Advantage Battery Vehicle. Game over combustion engine.

« And certainly, the
electricity mix of the
future will not simply
move the vehicle
emissions to the coal
plants but supply electric
vehicles with green
electricity from renewable
sources»
Not so fast. Looking back at the 1910s,
when the combustion engine prevailed, it
did so because it offered its users better
convenience. And the battery vehicles
simply were demanding too much charging time offering too little range. Has that
changed?
Additionally, we could see two not one
kind of liquid fuels emerge: diesel and
petrol. The latter being used by car owners
driving primarily in urban environments
and the first as the preferred choice for
long distance traveling and drivers going
beyond 20.000 km per year.
There is a lesson to be learned from the
past. First, the customer is king and will
likely chose the most convenient and
cost-effective option. For urban commuters, like the petrol user, the natural choice
is a battery electric vehicle with limited
range, limited costs and also limited needs
of natural resources. Then, where is the
diesel in this analogy? It is the hydrogen
powered fuel cell.

« For urban commuters,
like the petrol user,
the natural choice is a
battery electric vehicle
with limited range,
limited costs and also
limited needs of natural
resources»

Fuel cell vehicles share the advantages of
avoiding exhaust emissions. The reaction
of hydrogen and oxygen creating electricity only creates water steam. And that is
not the only advantage: FCEVs only require
a relatively small battery to buffer the
electricity and thereby help safe precious
cobalt, lithium, and rare earth minerals.
Their range exceeds their pure battery
rivals’, and it only takes five minutes to
refuel.
Looking ahead at the next ten years and
major new technology breakthroughs
notwithstanding, it appears that battery-electric and fuel cell-electric vehicles
could serve customers globally in co-existence, offering the most convenient option
to the respective usage profiles. Now it is
up to the vehicle manufacturers to bring
suitable products to market while the oil &
gas companies create a European network
of hydrogen refueling stations to match
demand, just as the electricity companies
supply the same for the battery-powered
vehicles. Customer demands differ, so do
their ideal product choices. Diversity in
options creates the optimal convenience
for all customers. And helps to save the
planet!

Article
en català
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E

l passat mes de novembre es va
celebrar la Conferència de Canvi Climàtic de l'ONU, la COP26, on es van
reunir a Glasgow (Escòcia), més de 190
líders mundials.
El propòsit de l'Acord de Glasgow era
recollir la iniciativa dels governs i les
institucions internacionals per crear una
alternativa d'acció per al moviment de
justícia climàtica i aconseguir mantenir
l'escalfament global per sota dels 1,5 o 2
°C l'any 2100.
Després de les dues setmanes de debats
que va durar la cimera, moltes qüestions segueixen sense estar resoltes i, per
tant, s'ha fet una crida als països perquè
presentin propostes de reducció d'emissions millorades a la propera cimera
COP27 que se celebrarà del 7 al 18 de
novembre de 2022, a Sharm El Sheikh
(Egipte). En aquest sentit, s’ha instat els
líders nacionals a prendre les mesures
necessàries per reduir les emissions,
mobilitzar fons econòmics i impulsar

l'adaptació i la resiliència. També se'ls ha
demanat als països que presentin objectius ambiciosos de reducció d'emissions
per al 2030.
Per primera vegada, s'ha fet referència
explícita i s'ha posat data final a la compra de carbó, petroli i gas. Una vintena
de països s'ha compromès a deixar de
finançar la compra de combustibles fòssils a partir d’aquest 2022. Tanmateix,
la llista definitiva de països que ho han
acceptat continua sense estar clara. D'altra banda, més de 40 països es comprometen a eliminar l'ús del carbó el 2030
i, el 2040 els països en vies de desenvolupament.
La Xina i els Estats Units, que junts sumen el 40% de les emissions globals,
han signat, un acord on es comprometen
a augmentar la seva ambició climàtica.
Tot i que s'han fet nombroses promeses pel finançament climàtic per part
dels països enriquits, no s'ha arribat al

compromís que es va fixar a la COP15
de Copenhaguen (2009) de transferir
100.000 milions de dòlars cada any,
de 2020 a 2025. Molts països en vies
de desenvolupament han exigit als
enriquits que la transferència sigui de
500.000 milions al final de 2024, però
aquesta proposta no ha format part de
cap decisió formal a Glasgow.

United nations
climate change

35 | MobiliCat / Març 2022

La Conferència de Canvi Climàtic de
l'ONU, COP 26, celebrada a Glasgow
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