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Editorial

Un gran repte
per a tots!

El passat mes de juny, a la 25a Assemblea General de l’AMTU llançava una proposta a tot el sector de la mobilitat del país, per tal de trobar un espai on debatre
PRESIDENTA-EDITORA
a fons quin és el model de mobilitat que volem per a Catalunya els pròxims anys.
La proposta segueix dempeus, i la necessitat, cada dia més sòlida. El congrés de Sitges és un gran espai on poder posar damunt la taula idees i propostes, però ens cal
un espai d’anàlisi i delineació d’un nou model que a grans
trets ha d’apostar de manera decidida pel transport públic, per reduir la presència del cotxe privat al centre de les
ciutats i les grans artèries de comunicació, afavorir també
el transport a demanda i aconseguir, amb l'aplicació de les
noves tecnologies, un servei públic més eficient. Tot plegat,
que és enorme i ho és tot, necessita de coordinació i polítiques
públiques decidides a fer les inversions necessàries per a fer-ho
possible. Vivim un moment històric. Mediambientalment el nostre hàbitat no suporta el model ni el ritme de transport i consum
energètic que mantenim a hores d’ara. La implementació de futures ZBE, la crisi energètica, el gran nombre de persones que es mobilitzen 7 dies a la setmana les 24 hores del dia -no podem ja pensar
en mobilitat només de dilluns a divendres en horari laboral i escolar- ens empeny a mobilitzar el
país, les institucions, els operadors i els usuaris/ciutadans, a dissenyar una nova manera de moure’ns per tenir un territori més sostenible, més amable amb les persones, més eficient i net.
Aurora Carbonell

—

Ens cal visió

territorial completa,
àmplia. El país és

Veureu en aquest número del MobiliCat, que desde la PTP se’ns demana invertir en transport ferroviari, en la millora substancial de les actuals línies, i també fortament en la generació de nous traçats que no només contemplin la comunicació del país amb l’àrea metropolitana de Barcelona. Que
contempli també altres àrees metropolitanes interconnectades de manera molt deficient.
Experts en innovació, que coneixen models europeus més reeixits que el nostre, insisteixen a aparcar
el vehicle privat. Una crida que també llegireu de la paraula del meteoròleg i expert en mobilitat sostenible, Francesc Mauri.
Com a presidenta d’una associació de municipis per la mobilitat penso que ens cal visió territorial
completa, àmplia. El país és metròpoli, però també és zones rurals, turístiques. I hem de posar al
centre d’aquesta mobilitat, el transport públic Un transport públic que , amb l’ajuda de les noves tecnologies, ens ha de permetre una mobilitat més eficient i sostenible.
Són reflexions que haurem de fer entre totes i tots, i segur que les podrem començar a fer a l’IMC22
de Sitges, els propers dies 25 i 26 d’octubre, on us hi esperem a tots.
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metròpoli, però també és
zones rurals, turístiques.
I hem de posar al centre
d’aquesta mobilitat, el
transport públic
—

Debat
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(D’esquerra a dreta) Ricard Font, Lluís Juncà, Aurora Carbonell i Jordi Porta
als jardins de la Fundació Puigvert > AMTU, Jordi Borràs.

DEBAT MOBILICAT

El model de mobilitat que
volem per a Catalunya
El passat mes de juny, a la 25a Assemblea General de l’AMTU, la seva presidenta, Aurora
Carbonell, llançava una proposta a tot el sector de la mobilitat del país, per tal de trobar un
espai on debatre a fons quin és el model de mobilitat que volem per a Catalunya els pròxims
anys. Una proposta que naixia després que durant setmanes es reproduïssin greus problemes
de trànsit en artèries tan importants pel país com l’AP7, es cronifiquessin els problemes per la
manca d’inversió ferroviària a Catalunya per part de les autoritats espanyoles responsables,
o es multipliquessin els dubtes a moltes ciutats del país, fruit d’una manca de planificació, o
l’entrada en vigor de les ZBE.

Debat

D

Rita Marzoa (RM): Quins són els grans
reptes per a cadascun de vostès d’un futur model de mobilitat per a Catalunya?

> AMTU, Jordi Borràs.

Ricard Font

« No tenim una xarxa de transport públic
pensada per a les corones 3 i 4, a excepció
del Vallès on opera FGC. Però necessitem
finançament, que no arriba»
i el 10% restant amb un vehicle compartit. I el mateix per a la mobilitat de cap de
setmana i oci.

Jordi Porta (PTP)

« És el moment

idoni perquè torni

el transport ferroviari,
territoris que no tenien
tren ara en volen com
Les Gavarres o OlotBanyoles»
Jordi Porta (JP): Nosaltres entenem que
el transport públic ha de ser l’eix estructural de la mobilitat del país. Això vol dir
millorar i sobretot incrementar les línies
de tren. Creiem que és un moment idoni
perquè torni el transport ferroviari perquè
entenem que és el transport més energèticament sostenible. Territoris que no tenien
tren ara en volen, com per exemple el que
connecta la Cerdanya amb Andorra, o
l’Olot-Banyoles, o el de Les Gavarres. Això
evidentment ha de complementar-se amb
una xarxa d’autobusos arreu de Catalunya
més potent que la tenim ara, especialment
fora de Barcelona i l’àrea metropolitana.
I també s’ha d’augmentar el transport a
la demanda. Així seria possible que si vius
en un poblet a la muntanya puguis fer el
90% del teu trajecte en transport públic,

utilitza el transport públic i un 60% utilitza
el vehicle privat.
RM: I això per què passa?

Lluís Juncà (LJ): El que passa és que això
seria l’ideal, però la realitat no és això. La
inèrcia ens porta a no complir això, sinó a
seguir amb el model que el cotxe és prioritari. I aquest és un paradigma que s’ha de
canviar: enlloc de més cotxe, hi ha d’haver
menys cotxe. I que el transport públic i la
micromobilitat o la mobilitat compartida
guanyin pes. I això, que és molt senzill de
dir, és molt difícil de fer, fruit de la cultura
que s’ha sembrat durant un segle.
RM: Així doncs, no som on hauríem de
ser. Però segurament sí que tenim clar
cap a on volem anar. Com hi arribem?
Ricard Font (RF): Jo soc optimista pel que
fa a la realitat del país. El 80% de la mobilitat que es produeix a la ciutat de Barcelona és amb transport públic, patinet,
en bicicleta o a peu. Per tant, tenim una
bona xarxa de transport públic i també una bona ciutat perquè la gent pugui
anar a peu. A la corona 2, estem al 70%
d’utilització del transport públic, cosa que
significa que estem al capdavant de l’ús de
mitjans sostenibles per als desplaçaments
diaris a nivell europeu. És quan saltem a
les següents corones, que la cosa canvia.
A partir de la corona 3, un 40% de la gent

RF: Perquè no tenim una xarxa de transport públic pensada per a les corones 3 i
4, que inclouen municipis com Sitges, Vilanova, Tarragona, Vilafranca, Vic, Manresa,
Mataró o Granollers, a excepció dels serveis del Vallès on opera FGC. No tenim una
bona xarxa ferroviària de Rodalies, que
permeti que una part important del milió
de desplaçaments diaris que es produeixen, optin pel transport públic. Però també
hem de tenir en compte que si ens plantegéssim reduir en un 25% aquest milió de
desplaçaments, hauríem de generar una
oferta de 300.000 viatges al dia. I això, en
costos, equival al que estem invertint en
tota la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat: és a dir, 180 milions a l’any. Per tant, el
que necessitem sobretot és finançament.
Una de les palanques de finançament que
podríem haver utilitzat era la proposta que
fèiem des del Govern de la “vinyeta”, basada en el “qui usa paga” i “qui contamina,
paga”, que ens assenyala la UE respecte
el finançament de les vies d’alta capacitat.
Però s’han aixecat barreres i s’han tret els
peatges, i de seguida tothom s’ha apuntat
«a la festa». I, en canvi, això ha comportat
la següent circumstància: mentre que els
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avant d’aquest escenari, hem volgut
reunir, en el jardí de la Fundació
Puigvert, quatre actors imprescindibles en aquesta visió global de país: Ricard
Font, secretari general del departament
de la Vicepresidència i Polítiques digitals i
Territori del Govern de Catalunya; Lluís Juncà, director general d’Innovació i Emprenedoria del Govern de Catalunya, Aurora
Carbonell, presidenta de l’AMTU i alcaldessa de Sitges; i Jordi Porta, portaveu de la
Plataforma pel Transport Públic. Rita Marzoa, coordinadora de la revista i directora
de Comunicació de l’AMTU, ha moderat
aquest debat.

Debat

> AMTU, Jordi Borràs.

Aurora Carbonell (AMTU):

> AMTU, Jordi Borràs.

Lluís Juncà (Innovació):

« Qualsevol modificació urbanística « Ens han volgut inculcar que
que es faci als municipis ha de pensar en
primer lloc en la mobilitat. No podem
seguir fent voreres estretes i carrers
amples perquè passin els cotxes»
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trens que passen per la frontera (pel Pertús) paguen peatge - tant si són de mercaderies com de passatgers-, els camions i els
vehicles privats que passen per la Jonquera
ho fan gratuïtament.

la llibertat és anar on vulguis

amb el teu cotxe, quan la llibertat
és poder anar a tot arreu sense
necessitar el teu cotxe»

ara amb les noves tecnologies podem fer
moltes coses: transport flexible, transport
a demanda, apps per controlar l’ocupació
dels vehicles...

RM: I no hauríem de poder dibuixar un
model no tan focalitzat en la capital de
Catalunya?

I al costat d’això, també és important la
planificació urbanística. Perquè si en els
nous plans urbanístics seguim fent voreres
estretes i carrers amples perquè passin
cotxes, no anem bé. Aquest és el primer
canvi que hem de fer. Qualsevol modificació urbanística que es faci als municipis ha
de pensar en primer lloc en la mobilitat:
en si la gent hi podrà arribar en patinet,
a peu, en bicicleta, en transport públic o
si, en canvi, fem una urbanització pensant
només en què tothom hi podrà arribar en
cotxe. La mobilitat és molt transversal i
afecta a molts altres àmbits.

Aurora Carbonell (AC): Efectivament, com
a presidenta d’una associació de municipis
que treballa pel transport urbà i la mobilitat, crec que un dels reptes importants és
la visió de territori, de país divers que tenim, i que hi ha zones o municipis que no
tenen res a veure els uns amb els altres. La
segona corona no té res a veure amb 3 o
la 4. Tenim zones rurals i zones turístiques.
Per tant, hem de tenir una visió ampla i
diversa com el país que tenim, i on el transport públic sigui la prioritat. Perquè transport públic és sinònim de sostenibilitat, i

LJ: Estic d’acord que això té a veure amb
l’urbanisme. Segurament el que més condiciona el país que tenim és com el planegem a nivell urbanístic i com el connectem. Això fins i tot condiciona la manera
de pensar que té la gent: la percepció de
com és el país i quin paper té l’administració i com són els teus veïns depèn de com
planegem els barris i les ciutats, i com els
connectem. I si seguim en el model del
darrer segle, de deixar que es construeixin
urbanitzacions de baixa densitat on només
s’hi arriba en cotxe, tindrem un país on la

Per tant, el primer canvi que cal fer ha de
ser a les corones 3 i 4. També hem de decidir quins projectes volem de prioritzar. Perquè un projecte d’infraestructures triga 10
anys a realitzar-se. I en tercer lloc, cal saber com ho pagarem. Si hem estat 10 anys
per aconseguir 1.000 milions d’euros per
posar en marxa la Línia 9 de metro, quant
de temps necessitem per pagar tot això?

gent pensarà que això és el normal. Per
tant, el canvi es demostra fent ciutats i pobles compactes, on la majoria de la gent
té serveis i feina a prop o es pot desplaçar
amb transport col·lectiu.
Però percebo que hi ha instaurada una
inèrcia que no facilita aquest canvi. És
a dir, hi ha models progressius i models
regressius, i això està molt directament
relacionat amb la renda. Treure peatges
afavoreix sobretot les rendes mitges i
altes. Els que es queixen que el cap de setmana es troben cues, en realitat, haurien
de pensar que son uns privilegiats perquè
la gran majoria de gent no pot anar-se’n
de cap de setmana. La gent que no té recursos son els més afectats per la manca
de transport públic. Per exemple, la gent
que viu en barris aïllats no té accés a llocs
de feina més enllà de cap a on va el seu
autobús o el seu metro. I aquesta és la
manera de seguir perpetuant un model
de desigualtat d’oportunitats. Per tant,
hi ha clarament un factor social emmascarat quan parlem de política pública de
mobilitat.
AC: Jo, a més, afegiria que aquest model
no només afavoreix segons quines classes,
sinó que afavoreix molt especialment als
homes. Perquè els homes van més en cotxe que les dones.

Jordi Porta (PTP):

« Abans que s’alliberessin les autopistes,

ja vam advertir que calia esperar a tenir un
sistema de pagament intel·ligent per ús, com el
de la vinyeta. Qui contamina, paga»

RM: Com fem, doncs, el canvi de paradigma si estem lligats de mans i peus amb
el que costa fer tot això. I a més, existeix
molta indústria lligada al sector de l’automòbil que dona feina a molta gent.
JP: Estem d’acord que calen menys cotxes,
però per a això cal millorar el transport públic. I s’ha de pagar. Abans que s’alliberessin les autopistes, des de la PTP ja vam demanar que esperéssim a tenir un sistema
que permetés fer un pagament intel·ligent
per ús, com la vinyeta. Però s’han acabat
traient els peatges, i en el primer pont
que hi ha hagut les portades dels diaris
anaven plenes del gran col·lapse a l’AP-7.
Però si quan hi havia peatges, l’AP-7 ja es
col·lapsava en hores punta, o per Setmana
Santa. Aquests col·lapses es produeixen,
en part, perquè anar en transport públic és
molt car fora de la zona tarifària integrada, i surt més a compte anar en cotxe.
I la solució no passa, com s’ha anunciat,
per fer un quart carril al tram sud de l’AP-7.
Això és una solució-pedaç, que induirà
més cotxes a arribar a la ciutat. Nosaltres
proposem posar peatges públics a totes
les vies d’alta capacitat. No només a autopistes, sinó també a autovies com Ripoll,
Palamós o Palafrugell. Aquest peatge
públic es basaria en 4 factors: 1/ si la via ja
està amortitzada, aquest vector cau; 2/ el

Ricart Font (Territori):

« Hem licitat el

carril bus de la B-23

que permetrà reduir en
15 minuts el temps de
viatge fins a Barcelona
i, per tant, farà que el
transport públic sigui
més competitiu»

manteniment de la infraestructura; 3/ un
pagament destinat a sanitat; i 4/ reforçar i
abaratir el transport públic.
Fer peatges públics suposaria que els
peatges fossin un terç més barat del que
costaven. Si s’hagués fet això, la ciutadania estaria contenta i alhora estaríem
sufragant aquestes inversions en transport
públic per a les quals ara no sabem d’on
traurem els diners.
RF: Bé, cal recordar que recentment hem
licitat el carril bus de la B-23 que permetrà
reduir en 15 minuts el temps de viatge des
del Garraf, l’Anoia o Manresa fins a Barcelona. Per tant, farà que el transport públic
sigui més competitiu. I això és el que busca
la ciutadania.

El que cal és avançar en un model de
transport públic basat en més oferta i més
freqüència. I per fer això ens calen inversions, que no arriben - ni tan sols dels fons
europeus o del Fons Feder- i capacitat per
finançar-les, sobretot les que pertanyen a
la Generalitat i als ajuntaments.. Cal saber
que l’usuari només paga el 25% del que
costa el transport públic. I que, en els darrers anys, el govern ja ha hagut d’augmentar substancialment la seva aportació.
AC: Està clar que l’ideal seria que hi hagués més oferta de transport públic. Però
el problema és: com es paga? D’on traiem
els diners? Perquè els ajuntaments, que en
la majoria de casos ens hem de fer càrrec
de gran part del cost del transport urbà,
tampoc tenim finançament en aquest
sentit...
LJ: Hauríem d’emmirallar-nos en països
europeus que han desenvolupat un bon
model de transport públic, com Holanda,
Bèlgica o Dinamarca. La roda està més
que inventada en termes de mobilitat.
Cal copiar dels que fa dècades que van
pel bon camí.
JP: S’hauria de promoure els avantatges
que de per si té l’ús del transport públic.
Perquè quan una persona pren la decisió
de viatjar en transport públic, això suposa
un canvi vital: de comoditat, de tranquil·litat, i a més de sostenibilitat.
RM: Creieu que una bona solució per
poder gestionar millor la mobilitat seria
instaurar el teletreball com una cosa habitual?
RF: Tot i que a les hores puntes actualment
hi ha un 110% d’ocupació al transport públic, en la resta d’hores l’ocupació no arriba a vegades al 30%.. Per tant, la solució
no és que la gent es quedi més a casa, sinó
que l’entrada i sortida laboral sigui més
flexible. Així, el nombre de viatgers queda-
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> AMTU, Jordi Borràs.

Debat

Pel que fa al carril de l’AP-7, el que vam
aconseguir és que, amb un acord territorial
molt important, deixéssim de construir
una nova autovia entre Abrera-Sitges-Vilanova, que hagués produït una ferida molt
important al paisatge. Per tant no hem
incrementat 1 carril, n’hem reduït 2 i els
efectes negatius que comportaven.

Debat

Aurora Carbonell (AMTU):

« La digitalització

del transport públic

també ajudarà a
gestionar la mobilitat.
Amb les noves
tecnologies podem
fer moltes coses:
transport flexible,
transport a demanda,
o aplicacions per
controlar l’ocupació
dels autobusos»
ria més repartit al llarg del dia. Gestionar
la demanda en lloc d’insistir en l’oferta, és
més intel·ligent, més eficient, més eficaç i
més sostenible econòmicament.
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AC: En aquest sentit, la digitalització del
transport públic també ajudarà a gestionar la mobilitat. Ara ja hi ha aplicacions
que informen als passatgers de l’ocupació dels autobusos, i això permet que els
usuaris es puguin organitzar millor i també
permet una millor distribució del passatge.
Però també cal que la ciutadania faci un
canvi de xip.
LJ: Sí, hi estic d’acord. Cal un canvi de xip
de la ciutadania. Ens han volgut inculcar
que la llibertat és anar on vulguis amb el
teu cotxe, quan la llibertat és poder anar a
tot arreu sense necessitar el teu cotxe. Però
malauradament tenim un sistema articulat al voltant del vehicle privat.

deixar de subvencionar empreses de carbó,
hem de deixar de subvencionar empreses
que no fan aquest canvi de paradigma de
mobilitat i potenciar les que sí que estan
disposades a fer-lo.

Amsterdam el pàrquing de l’estació de tren
té capacitat per a 12.000 bicicletes. Al de
Sants encara només per a 300. El binomi
tren-bicicleta ja és, de fet, un binomi guanyador a mitja Europa.

RF: Des del Govern, hem de dimensionar
l’oferta de transport públic, i incentivar
que la gent deixi el cotxe a casa. A mi no
se m’acudeix venir cada dia de Girona a
Barcelona en vehicle privat. Seria un despropòsit. Però l’estratègia és la seducció
per la via de la millora del servei i poder
triar, trobant tots els incentius en l’ús del
transport públic

AC: I un altre factor que hauríem de tenir
en compte és l’envelliment de la població.
Els ports ara ja s’estan adaptant a la gent
gran perquè són persones que tenen unes
necessitats específiques: van en cadira
de rodes, es cansen amb més facilitat... I
aquest és un repte que també haurà de
tenir en compte la nova mobilitat.

Lluís Juncà (Innovació):

« Hem de deixar

de subvencionar

les empreses de
la indústria de
l’automòbil que no
vagin cap al nou
paradigma de la
mobilitat compartida i
potenciar les que sí que
estan disposades a fer
el canvi»
LJ: I també cal apostar per la combinació
tren-bicicleta. Perquè quan poses aparcaments segurs per a bicicletes i afavoreixes que els usuaris puguin fer l’últim
quilòmetre en bici, estàs allargant el radi
d’acció del transport públic. L’exemple el
tenim a l’estació de Sants, on el pàrquing
de bicicletes que hi ha sempre està ple. A

RF: Per concloure, des del meu punt de
vista la nova mobilitat té tres reptes importants: 1/la lluita contra el canvi climàtic;
2/la digitalització; i 3/ millorar i explicar
la gran oferta de transport públic que té
el nostre país. Fer-ho fàcil. Perquè a vegades hi ha qui agafa el vehicle privat sense
conèixer realment si té o no connexió amb
el transport públic ni quina freqüència hi
ha. I tenim una bona oferta de transport.
AC: Sí, i en alguns casos s’ha instal·lat el
mantra que el transport públic no va bé,
quan en la majoria de casos sí que va bé.
Els trens de Rodalies que tenim de Sitges a
Barcelona, per exemple, la majoria de les
vegades van molt bé.
JP: I, per finalitzar, jo també afegiria
que cal fer inversions estratègiques,
especialment en els intercanviadors del
Vallès i en els corredors. I, sobretot, no
cometre l’error que hi ha hagut amb
l’AP-7 de treure els peatges. Qui contamina, ha de pagar.

JP: Nosaltres creiem que el cotxe no ha
desaparèixer. Però ha de deixar d’haver-hi
un cotxe per família, i encara menys dos.
Tenir dos cotxes per família és una ruïna.
En la mobilitat del futur, hem d’anar cap al
cotxe compartit. Jo mateix ara he posat el
meu cotxe en una app de lloguer, per compartir-lo amb d’altra gent que el necessita.
I això, a més, em produeix uns ingressos
que revertiran directament en el finançament del cotxe.
LJ: I també hem de potenciar que la indústria de l’automòbil vagi cap a aquest
nou paradigma de mobilitat compartida,
d’eficiència de l’espai públic. I de la mateixa manera que tothom està d’acord en

Ricard Font, Lluís Juncà, Aurora Carbonell, Jordi Porta i Rita Marzoa > AMTU, Jordi Borràs.

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.
Per a tu. Per al planeta.
Informa-te’n a:

movilidadurbana@iberdrola.es
900 225 235

Entrevista

Francesc Mauri
Meteoròleg
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«En la crisi climàtica, ja hem fet saltar la
banca. Però som a temps d’aconseguir
ciutats confortables per a les persones»

Francesc Mauri > AMTU. Jordi Borràs.

Diuen que el concepte «mobilitat sostenible» el van haver de concebre com a resposta a aquella mobilitat
generada al SXIX, i que va suposar un in crescendo sostingut en el temps des d’aquells primers transatlàntics, transoceànics o trens de passatgers amb xemeneia, que feien trajectes, alguns dels quals segueixen les
mateixes rutes sobre les mateixes vies que ara. Una mobilitat que havia de donar resposta a una revolució
industrial que va anar evolucionant, va transformar petits pobles o barris de la ciutat en grans concentracions poblacionals , i aquestes en grans àrees metropolitanes amb necessitats laborals, de formació, o de
lleure; amb unes classes populars amb cada dia més possibilitats de gaudir el lleure i desplaçar-se; amb
un turisme que acabarà convertint-se en una de les principals indústries del nostre país.
La darrera crisi energètica —ens diu en Francesc Mauri— ens ha fet repensar entre moltes d’altres coses el com fem servir el transport. Mentre l’energia ha estat barata hem anat fent, passa en tots els
àmbits de la vida, i miràvem de reüll un creixement irracional, mentre pensàvem «això de canviar les
maneres, ja ho farem». I aquell futurible ja ha arribat, de fet ens ha passat per damunt l’onada, i ara
ens toca fer tot el possible per tal d’atenuar aquell desastre.

Entrevista

F

rancesc Mauri Doménech és meteoròleg, presentador d’espais meteorològics a Televisió de Catalunya, i
director i presentador del primer podcast
que es va fer a Catalunya Ràdio, el Meteomauri, que ara compta amb un spin off
anomenat Meteomauri Green.

Ja sabem que al 2050 Lleida tindrà la temperatura que avui té Sevilla, i Barcelona, la
de Màlaga. I això és nefast. Podem aturar
el canvi climàtic? Serem a temps de frenar-ho? No. Ja l’hem petat, ja hem fet saltar la banca. Per això parlem de mitigar el
canvi. Aquest canvi és nefast pels recursos
hídrics, la vegetació, i la salut de les persones. I la mobilitat afecta tot això.
Com afecta?
Partim d’un model de societat en que gran
part del CO2 planetari prové del transport,
aeri, marítim... En el cas de Catalunya
estem per sobre de la mitjana europea
perquè som una de les 6 regions punteres,
industrials i tractores de l’economia continental. I encara basem el nostre model
de creixement econòmic, en el que hem
fet les últimes dècades. Els governants i
especialistes tenen molt clar que la única
manera de mitigar aquests canvis és atacar el transport privat. Pot semblar que és
un atac directe a les persones que utilitzen
el vehicle privat. Però hem de situar-nos
en una pregunta personal i intransferible
(per auto responsable): perquè necessitem
el transport i com el fem servir. Analitzem-ho. Mentre l’energia ha estat barata
hem anat ajornant el problema. Ha arribat
el moment de fer alguns sacrificis, que
tampoc haurien de ser exagerats, però sí
generals. Jo fa 8 anys que condueixo un
cotxe elèctric. El darrer té 2 anys, gairebé

> AMTU. Jordi Borràs.

« Els governants tenen molt clar que la única

manera de mitigar aquests canvis és atacar
el transport privat… Ha arribat el moment de
fer alguns sacrificis, que tampoc haurien de ser
exagerats, però sí generals.»

70 mil kilòmetres, i en aquests 2 anys porto gastats 400 euros de combustible. Amb
70 mil kilòmetres! Quan vaig fer números
per a adquirir un cotxe elèctric, l’economia
familiar no passava per un bon moment.
Vam estar més d’un any sense cotxe. I un
dia vam fer números. Necessitàvem un
model molt econòmic. I n’hi havia. Petit,
de 4 places, no farda, hi cabem justets la
família, però ja en teníem prou. Viatjar per
nosaltres era moure’ns per anar a la costa,
al Pirineu... tenia una autonomia de 200
km i ja sabíem on havíem de carregar si
era necessari. Però calia canviar el marc
mental. La despesa per la compra d’aquell
cotxe era com la d’un cotxe normal, però
la despesa en combustible mensual era de
10 o 15 euros. Aparcàvem de franc a les zones blaves. Aleshores no pagàvem peatges
-ara ja sí. Amb això fèiem un estalvi important, no contaminàvem...
Estem preparats per a fer el canvi al cotxe elèctric?
Som el territori de l’estat més preparat per
fer-ho. Tenim la major densitat de punts
de càrrega, uns 7 o 8 mil. Normalment qui
porta un cotxe elèctric ja surt de casa amb
el dipòsit ple, i és difícil que facis en un dia
200 km. La majoria de dies, a la majoria
de persones, el vehicle elèctric et soluciona el transport privat. I tot i que he notat
l’augment de preu del meu combustible

arrel de l’actual encariment del preu de
l’energia, abans 100 km em costaven 30
cèntims, i ara m’està costant 1 euro i mig.
El meu rebut energètic del mes de febrer
van ser 237 euros, amb aquests diners vam
fer 3000 km amb el cotxe, vam escalfar 2
pisos les 24h del dia a 22 graus -vivim en
un dúplex, en un hi treballa la meva dona,
i a l’altre hi vivim. Són dos pisos, al centre
de Terrassa. Hem escalfat aigua, ho tenim
tot elèctric. Un sol rebut 237 euros, i hem
fet tot això. Un amic, expert en energia,
em va dir que això m’hauria costat amb
gas i benzina més de 1000 euros.
Anem a la teva professió, i a la teva vocació de fer difusió de les energies netes
i la mobilitat sostenible. A Catalunya
Ràdio tens 2 programes, com hem comentat, el Meteomauri i el Meteomauri
green; a la tele els meteoròlegs de TV3
sempre heu tingut una gran sensibilitat per fer pedagogia d’aquests temes.
Quan vas començar a tractar-los, amb
què et vas trobar, i quina ha estat l’evolució d’aquest tipus de temàtiques als
mitjans de comunicació?
Quan començo en això va ser al 2012, a
Catalunya Ràdio. Va ser el primer podcast
a tot l’estat, el primer programa només digital. Obríem camí. La ràdio convencional
era la forta, però teníem una gran il·lusió:
Vaig tenir grans col·laboradors, defen-
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Viu a Terrassa i ens explica que és president de la seva escala de veïns. De fet
està mirant d’aïllar un edifici, el seu, que
té més o menys la seva edat, i a qui no
van concebre eficient energèticament.
Treballa a Sant Joan Despí, a Televisió de
Catalunya. Durant molts anys s’hi desplaçava amb bicicleta elèctrica i transport
públic ferroviari, però el cotxe elèctric li
ha canviat la vida.

Entrevista

« L'escalada de preus
de l’habitatge a
Barcelona ha fet

que molta gent hagi

abandonat el centre…
això crea unes necessitats de mobilitat obligades…Fins que no arribi
unes rodalies com Déu
mana no resoldrem el
problema.»

12 | MobiliCat / Setembre 2022

Francesc Mauri a l'estació meteorològica de TV3 > AMTU. Jordi Borràs.

sors del medi ambient, històrics d’aquell
NUCLEARS, NO GRÀCIES. I predicàvem una
mica en el desert. La crisi del 2008 ens va
sacsejar els fonaments d’un món d’orgia
econòmica sideral. Tot es van trencar. Tots
ens n’havíem beneficiat, però la bufetada va ser tal que vam entendre que calia
divulgar, intentar ensenyar a través de la
ràdio pública, que un altre model de creixement havia de ser possible. I m’he adonat que el que és fonamental és divulgar,
informar i donar eines a la gent per tenir
un pensament crític. Encara no hi ha prou
educació ni informació. Ara fa uns dies
vam fer un tuit parlant de l’aire contaminat a la ciutat a causa dels tubs d’escapament i vam rebre respostes hatters dient
que només ens posàvem amb els cotxes
privats, i que el que havíem de criticar eren
els grans creuers que arriben a Barcelona.
Doncs bé, això és desconeixement absolut: Quan es crea una ZBE és precisament
perquè respirar directament l’aire del tub
d’escapament d’un cotxe és infinitament
més greu que la dispersió de segons quins
contaminants que en el cas dels creuers
poquíssimes vegades arriben a la ciutat.
Els vents dominants el 80 per cent dels dies
envien l’aire mar endins, a la ciutat de Barcelona; o fan el fum paral·lel a la costa. Un
creuer, que és efectivament un problema
de contaminació global, a Barcelona no
afecta de manera tant directa la salut dels
ciutadans, com els cotxes que hi circulen.
Infinitament més tòxic. El Port de Barcelona és també un motor fonamental per a
l’economia del país. I en aquest sentit voldria subratllar la important feina d’electrificació que està fent el Port de Barcelona,

un exemple als ports de la Mediterrània.
Quan analitzem les coses hem d’aconseguir tenir informació per a construir pensament amb criteri. Les ZBE poden limitar el
nombre de cotxes a determinades hores,
en determinats dies, i això és fonamental
per la salut en aquest cas dels barcelonins,
però per extensió a qualsevol ciutat.
Canviar al cotxe elèctric és la solució?
No només. En una ciutat en la majoria de
casos no necessitem el cotxe. I aquest és el
gran tòtem que hem de fer caure. Et posaré un altre exemple, el del pàrquing SABA
del costat de Catalunya Ràdio. Jo hi vaig
sovint. Allà costa 250 euros la plaça mensual del pàrquing. Hi ha cotxes que estan
allà tota la setmana, tothora. Penso que
si vius a Barcelona no et cal tenir aquest
cotxe. Tens un gran transport públic, i si et
molesta compartir espai en busos i metros,
fins i tot pots fer trajectes en taxi que et resultaran infinitament més barats que tenir
aquell cotxe aparcat al centre de la ciutat.
La intermodalitat amb unes línies de busos
són enormement eficaces (malgrat les crítiques), la freqüència de metro és brutal, hi
ha una gran estabilitat en el servei també
a FGC, i esperem que aviat també hi sigui
a Rodalies. Transport públic i ocupació de
l’espai, és exactament això al que hem
de tendir; a pensar que la ciutat és de les
persones. I tot el que sigui la limitació és
necessari. La ciutat ha de ser per als vianants. Després hi ha necessitats logístiques
necessàries, però hem de fer un esforç per
limitar l’ús del vehicle privat pel centre de
les ciutats.

Durant la pandèmia molta gent va redescobrir recons de les seves ciutats per habitar-los, per viure’ls, sense cotxes, sense
contaminació ambiental, acústica. I és això
el que ens cal fer un esforç en aquest sentit
i aparcar fora de les ciutats els cotxes, utilitzar-los per allò estrictament necessari, i
passar-nos al transport públic.
I els que s’han de bellugar des de la perifèria, per necessitat, a la ciutat...?
Aquest és el gran problema. 2 de cada 3 vehicles que circulen per Barcelona no són de
Barcelona. L’ordenació territorial de Catalunya, a causa de l’escalada de preus de l’habitatge a la ciutat, ha fet que molta gent
hagi abandonat el centre per anar a viure
a la corona de Barcelona. I quan la primera
corona s’omple saltem a la següent corona.
I això crea unes necessitats de mobilitat
obligades, perquè ho continuem tenint
tot a Barcelona. Fins que no arribi unes
rodalies com Déu mana no resoldrem el
problema. Jo confio molt en Pere Macias.
El considero una persona molt pragmàtica.
Va beure la sang d’Albet Vilalta, el pare de
les 530 depuradores a Catalunya, i és un
home pragmàtic que creu en construir unes
rodalies com cal. Hi ha projectes que abans
de 8 o 10 anys haurien de veure la llum, de
la ma de FGC, un segon túnel a Collserola
o un tercer a Horta per una altra entrada
en transport públic a Barcelona. Confio en
això, en els park and rides (tot i el fracàs de
Gran Via2 amb 10 mil places d’aparcament
infrautilitzades). En la limitació de l’entrada
de cotxes privats a la ciutat... caldrà buscar
solucions i que les administracions col·laborin. Recordo una proposta interessantíssima de l’AMTU amb aquell bus sense
conductor, l’Erica, que he provat. En 5 anys
estarà desplegat el 5G i hem de potenciar

T’han fet mai propostes per dissenyar
models de mobilitat? Si te la fessin,
quins serien els eixos sobre els que la
faries girar?

Primer treure els cotxes de les ciutats, dels
municipis grans. És un indicador de qualitat de vida, de salut per les persones. Cal
posar els cotxes on han de ser i un transport públic on ha de ser. És fonamental,
en segon lloc, una gran xarxa ferroviària.
L’aposta per l’alta velocitat és fantàstica,
però tenim una xarxa de trens regionals inoperants. Com pots tenir un tren d’alta velocitat de Saragossa a Osca, una ciutat que
ja li agradaria assemblar-se a Vilafranca
del Penedès, i encara no pots anar en condicions de Barcelona a Vic? No és normal.
Cal millorar urgentment la comunicació
regional amb dobles vies, línies i combois
de qualitat, que comuniquin territoris que
realment ho necessiten per densitat de població i potència econòmica.
I finalment una xarxa d’autobusos, tramvies, etcètera amb eines tecnològiques, que
comuniquin interurbanament de manera
sostenible. Ara hi ha companyies d’autobusos que es mantenen amb suport econòmic
públic, per criteris polítics de potenciació del
transport públic, però que en realitat no són
sostenibles econòmicament. Hem de poder
associar-lo a demandes reals, i hi ha eines

tecnològiques que casaran la demanda
amb la necessitat de transport real amb els
autobusos. I finalment electrificar-ho tot i
que l’electrificació pengi evidentment de les
energies renovables.
Francesc Mauri és també membre del
consell assessor del Servei Meteorològic
de Catalunya i autor i coautor de diversos llibres. Ha escrit, juntament amb Javier Martín Vide i Miquel Grimalt, dues
guies del temps titulades Els núvols,
guia de camp de l'atmosfera i previsió
del temps i Guia de l'atmosfera. El 2010
li fou concedit un premi Ondas arran de
l'episodi de la nevada a Catalunya del
març d'aquell any.
Ha volgut opinar obertament i sense
embuts a MobiliCat, fa una tasca importantíssima de difusió de la mobilitat
sostenible, i des de la seva expertesa,
ajuda a construir una visió crítica i formada per tal que la població decideixi de
manera conscient quin ha de ser el seu
paper, imprescindible, en aquesta -com
ell l’anomena- revolució de la mobilitat i
l’electrificació.
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Predicar amb
l’exemple

A

quests carregadors elèctrics formen
part d’una iniciativa amb l’AMB
per mirar de despertar l’interès de la
gent de la zona. Cap al 2016 l’AMB va
començar a cedir la instal·lació de carregadors a diverses empreses dels 36
municipis de l’àrea. En aquell moment
vaig pensar que estaria bé que alguns
d’aquests punts de càrrega estiguessin a TV3. La llei del canvi climàtic de
Catalunya -i la que ara arriba de l’estat- establia l’obligatorietat d’instal·lar
aquesta mena d’espais. El vector de la
mobilitat elèctrica és un dels eixos de
la nova normativa per fer front al canvi
climàtic. Això va permetre el que veieu
aquí, 3 punts de càrrega dobles per a
treballadors de TVC, que en aquells moments érem uns 10 o 12, i avui som 73
persones que en tenim de cotxe elèctric, però cada setmana creix el nombre
de persones que es passen al vehicle

Entrevista

aquest transport a la carta per ser eficaços.
El transport públic a les àrees denses funciona de nassos, molta freqüència... Quan
veig l’E2.2 Terrassa-Aeroport de Barcelona
passant per la zona universitària, penso que conceptualment aquest transport
hauria d’anar ple de gent. Doncs bé, no
només no va ple sinó que hi ha hores del
dia en que va completament buit. Això és
insostenible. És un servei que no s’adapta
a la demanda. La demanda necessita cada
cop més flexibilitat. Una flexibilitat que fa
20 anys no podia existir. Tenies un autobús
que gastava 100 litres als 100 km i anava
donant tombs, i això és una aberració. Ara
la tecnologia ens permet que aquests autobusos autònoms siguin programats, a través d’aplicacions, amb freqüències segons
la demanda. El futur més immediat ens
portarà solucions. Però ara per ara hem de
ser normatius, restrictius i anar assajant
noves fórmules de transport, més a la mida
de les necessitats reals.

verd. Aquella iniciativa ha evolucionat,
i ara estem iniciant també un pla d’instal·lació d’un parc d’energia fotovoltaica al pàrquing de TV3, un espai enorme, propietat de l’ajuntament de Sant
Joan Despí que és qui es vol comprometre de manera responsable i solidària,
i provablement en poc temps tindrem
energia 100.100 neta que alimentarà
més punts de càrrega futurs. I és que

al gener de 2035 es prohibirà la venda
de vehicles que no siguin elèctrics, com
també es prohibirà el gas en obra nova
o rehabilitacions. La ciutat de NY al gener del 2023 ja prohibirà el gas en obra
nova i rehabilitacions. Som a les portes
de la gran revolució a tot el planeta, la
de l’electrificació. Perquè l’electricitat
és una energia que podem produir de
forma absolutament neta.

Opinió

MOBILITAT URBANA
POST COVID 19:
Realitat i reptes
Fernando Nunes da Silva
CATEDRÀTIC EMÈRIT D'URBANISME
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E

ls efectes de la pandèmia de la COVID-19 en la mobilitat urbana van ser
força significatius, en part a causa de
les mesures de confinament governamentals, però també per la por de contagi de
la població més vulnerable. A les principals
ciutats portugueses, comparant les dades
del 2019 amb el 2020 - el primer any de
pandèmia, amb diversos períodes de confinament, a partir del març -, el trànsit va
baixar més d'un 30% de mitjana. Els usuaris del transport públic van ser inferiors al
40% en trens de rodalies i autobusos, i al
53% al metro de Lisboa, amb una reducció
nacional del 60% de la mobilitat urbana
- nombre de viatges - el primer confinament. Les conseqüències d'aquesta situació en termes econòmics van ser força importants. El producte intern brut va baixar
un 8,4% el 2020, el consum de combustible va tenir una reducció del 25%, i l'atur
va créixer un 26% (març 2020/2019).
Tanmateix, a nivell nacional, el consum
d'energia primària - el sector més responsable de les emissions de gasos d'efecte
hivernacle a tot el món - només va baixar
un 9,8 %, i la reducció d'emissions de CO2
es va situar al voltant del 6%. La conclusió
és que fins i tot amb una aturada sobtada
i intensa de l'activitat econòmica i una
reducció encara més gran de la mobilitat
- inclosa la internacional-, l'objectiu proposat en els compromisos de l'Acord de
París en matèria d'emissions no s'acabava
d'assolir. Això vol dir que, en un escenari

de creixement econòmic, aquests resultats ja no són possibles si no es produïen
canvis sòlids de paradigma en la producció d'energia i en la mobilitat.
No obstant això, amb la pandèmia, hi ha
algunes experiències positives pel que fa
a la mobilitat. Durant els períodes de confinament, més del 30% de les persones
treballaven des de casa utilitzant aparells
digitals, concretament el sector terciari i
l'educació. El comerç electrònic també va
registrar un important impuls, així com les
compres i serveis de proximitat, a nivell de
barri. L'anomenat «urbanisme de proximitat» mostra potencialitats, i on aquesta
situació ja existeix o es pot millorar s'espera que afavoreixi alguns canvis en la vida
quotidiana. En altres modes, com amb la
mobilitat compartida i/o amb l’ús de bicicletes, també registrem un cert creixement. Per exemple, a Lisboa l'ús de bicicletes públiques compartides va augmentar
més del 100 %, però la quota modal es va
mantenir en menys del 2 %.
Després de la pandèmia, segons les dades disponibles de 2021, els usuaris dels
sistemes de transport públic segueixen
per sota dels números de 2019 (menys un
30%), però el trànsit de cotxes ja és més
intens que els anys previs a la pandèmia.
La gent encara té por del transport públic
i, com que utilitzaven els seus cotxes per
fer viatges durant el període de pandèmia,
segueixen mantenint aquest hàbit.

Analitzant aquest període de dos anys on
els efectes de la pandèmia van ser més
intensos, sorgeixen algunes lliçons pel que
fa a les possibles polítiques de mobilitat.
En primer lloc, la percepció que la solució a
una part dels problemes de mobilitat (ne-

—

A Lisboa l'ús de

bicicletes públiques

compartides va
augmentar més del
100 %, però la quota
modal es va mantenir
en menys del 2 %
—

cessitats) es troba en l'urbanisme i en l'«urbanisme de proximitat», que contribueix a
una millor accessibilitat local als béns i serveis, per evitar després la necessitat d'una
mobilitat motoritzada. En segon lloc, és interessant explorar les potencialitats del comerç electrònic i del treball i la docència a
distància, combinades amb l'activitat presencial, per reduir els desplaçaments diaris
i aplanar les hores punta. Les instal·lacions
de mobilitat compartida i la millora dels
modes menys contaminants com caminar
i/o anar en bicicleta, també són polítiques
importants a desenvolupar.
Tanmateix, pel que fa al transport públic,
els problemes a afrontar són més comple-

la solució a una

part dels problemes

de mobilitat es troba
en l'urbanisme i en
l'«urbanisme de
proximitat», que
contribueix a una
millor accessibilitat
local als béns i serveis
—

xos. Per recuperar l'atracció i la confiança
dels usuaris necessitem més freqüència i
menys ocupació, així com una integració
modal i complementarietat més eficient
amb el cotxe particular. Tanmateix, això
significa inversió pública en un context

on la demanda disminueix o, almenys, és
inferior a l'època anterior a la pandèmia.
És una equació clara i difícil de resoldre. No
obstant això, també és evident que és el
principal repte pel que fa a la mobilitat urbana aconseguir un canvi de paradigma.

Versió en
anglès

Més de 30 Administracions
locals de tot Catalunya ja són
usuàries de Som Mobilitat.
Sumant mobilitats locals estem construint la
xarxa de mobilitat elèctrica compartida més
gran del sud d’Europa.
Com ho fem?

La mobilitat
elèctrica compartida
ja és una realitat!
25 municipis amb servei
50 aparcaments

Oferim serveis de mobilitat adaptats
a les necessitats de cada ajuntament

70 vehicles elèctrics
compartits

Ajudem les administracions públiques
a fer la transició cap a una mobilitat
+sostenible

T’hi sumes?

Fem possible un servei de carsharing
elèctric municipal
A més, sumem a la ciutadania i a les empreses
al projecte per ampliar vehicles en el municipi.

www.sommobilitat.coop

Opinió

—

Opinió
Lluís Alegre
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DIRECTOR DE L’ÀREA DE MOBILITAT DE L’ATM
MEMBRE DEL CONSELL DE L’EMTA

Cap a un transport
(públic) de zero
emissions: Èxits assolits
i reptes de futur

> ATM

Un dels aspectes clau que encara és necessari recordar és que el canvi climàtic i la contaminació
atmosfèrica són problemes que s’han d’abordar de manera conjunta. Primer perquè tots dos fenòmens són
conseqüència del nostre model energètic actual, i es calcula que s’agreujaran durant els propers anys si no
es prenen mesures urgents per contrarestar-los o les que es prenen són insuficients.

E

n aquest sentit, les mesures tàctiques que cal aplicar a curt termini,
com ara les normes i les restriccions
d’emissions, la conscienciació i l’educació, són comunes a totes dues problemàtiques en un grau important. D’aquesta
manera confluïm que la descarbonització
és l’element clau per trobar una solució a
llarg termini per a tots dos problemes.
Per tal de fer front a aquest repte, les entitats de transport públic hi tenen un paper

fonamental. El 2018, l’EMTA, (European
Metropolitan Transport Authorities), conscient que el transport públic és un dels
factors de canvi essencials per a la transició energètica, va adoptar el compromís
d’implementar en les flotes d’autobusos
vehicles de zero i baixes emissions amb urgència. Una declaració d’intencions ferma
amb la creació del grup de treball DAQ i
adaptada a la directiva europea sobre vehicles nets (CVD). Aquesta directiva va entrar en vigor l’agost de 2021 i estableix els

objectius nacionals per a l’adquisició pública de vehicles de transport per carretera i
serveis que utilitzen vehicles de transport
per carretera.

C

M

El transport públic només representa una
petita fracció de les emissions relacionades
amb el transport. Per això, aquest és un
gran trampolí per crear una demanda de
volum de flotes de vehicles nets i posar en
marxa el desenvolupament i la fabricació
d’aquests sistemes a gran escala.

Y

CM
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CY
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1.

2.

Desajust entre els requisits
operatius i les capacitats actuals
dels sistemes d’autobusos de zero
emissions:
L’autonomia dels autobusos elèctrics
de bateria continua sent limitada,
per la qual cosa els serveis d’autobús
que cobreixen distàncies considerables no es poden descarbonitzar
amb els sistemes d’autobusos elèctrics de bateria existents.
El cas és que sovint cal fer canvis de
vehicles per tal d’encabir-hi la càrrega i, per tant, es necessiten més
vehicles que no pas en un funcionament convencional.
Els autobusos elèctrics de pila de
combustible d’hidrogen, que s’adaptarien a distàncies llargues o a condicions de ruta complexes, no han
aconseguit consolidar-se dins el mercat per ser un sector encara massa
incipient.
Evolució lenta de la fabricació
d’autobusos de zero emissions
Les comandes d’autobusos de zero
emissions a Europa s’han anat duplicant any rere any des de 2017, però
els fabricants europeus han estat
lents a l’hora de complir amb els
compromisos anunciats. Així mateix,
la capacitat de fabricació continua
sent insuficient, la qual cosa fa que
els terminis de lliurament dels vehicles siguin desproporcionats. En
aquest sentit, necessiten acumular
experiència per poder oferir estimacions de costos més precises i seguretat en la planificació.
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3.

Falta d’evolució dels preus
dels vehicles d’emissions zero
Quant als preus dels autobusos elèctrics de bateria i de pila de combustible d’hidrogen, aquests han anat
disminuint, però l’evolució dels preus
per part dels fabricants tradicionals es
manté en un nivell alt, excessivament
per sobre dels preus actuals dels autobusos elèctrics de combustibles fòssils.

4.

Finançament estructural i oportunitats de finançament insuficients
La transició cap a un transport públic
de zero emissions és un esforç estructural.
Els mecanismes de finançament
en descarbonització continuen depenent dels projectes i de cada cas
concret.

5.

Opinió

6.

Càrrega de treball addicional i
costos generals ocults
L’adquisició d’autobusos de zero
emissions implica grans càrregues
de treball addicional i costos operatius i de risc per a les autoritats de
transport públic. El funcionament
d’aquests transports nets requereix
negociar amb un cercle significativament més gran d’agents. A més a
més, els costos per a una major assistència legal i uns processos d’adquisició més complexos són a càrrec
de les autoritats de transport públic
i gairebé no es tenen en compte dins
els programes d’ajuda.

7.

Pressió pressupostària extraordinària a causa de la pandèmia de la
COVID-19
El volum de passatgers del transport
públic i els ingressos per la venda de
bitllets es van reduir considerablement durant la pandèmia i encara
no s’han recuperat del tot. En aquest
punt, les autoritats de transport han
assumit les pèrdues, que els han
creat una pressió pressupostària extraordinària.

Ajuda financera vinculada a la
propietat d’actius
L’ajuda per a l’adquisició de vehicles
de zero emissions es dirigeix principalment a la propietat legal dels
actius, i moltes autoritats de transport públic operen amb baix capital
i deleguen la compra de vehicle a les
seves empreses operadores.
Pel que fa als operadors, aquests
només poden sol·licitar ajuda un
cop tenen assegurat el negoci; és a
dir, després de guanyar un concurs
públic. Com a conseqüència, ens movem amb uns terminis cada vegada
més llargs, des de la resolució del
concurs públic fins a la implementació del servei, degut, en part, per la
incertesa financera.

17/6/22

Per últim, cal recordar que les autoritats de transport públic haurien de ser
reconegudes i rebre un mandat clar
per part de les institucions europees i
les legislacions nacionals com a autoritats principals per a la descarbonització i la mobilitat sostenible, posant en
pràctica l’acord ecològic i l’estratègia
de mobilitat intel·ligent i sostenible
sobre el terreny.

14:27

COMPTEM AMB UNA GRAN EXPERIÉNCIA AL SECTOR DE
TRANSPORT URBÀ, INTERURBÀ I DISCRECIONAL
SISTEMES INTEL.LIGENTS DE TRANSPORT I INFORMACIÓ PER AL PASSATGER

INNOVATION
FOR YOU

Panell Tinta Electrònica - ePaper

Pantalla TFT 29" Panoràmica

Software - gestió de continguts

Mobilitat

Informació en temps real

Confort

Múltiples innovacions tecnològiques que obren la porta a un futur més connectat i un camí tranquil per al ciutadà.
www.bqbtechnology.com

Membre de

Seguretat

Tecnologia i+D+i
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7 reptes pendents per assolir l’objectiu:

Opinió

Fer possible
viure sense cotxe
Adrià Ramírez
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ PER A LA
PROMOCIÓ DEL TRANSPORT PÚBLIC (PTP)

M

alauradament, a l’hora de traduïr-ho en accions concretes, el
rumb encara és erràtic. En els
últims anys, per exemple, hem vist com
s’eliminaven els peatges sense tenir un
model alternatiu i, per tant, fent un efecte crida a utilitzar més al cotxe i a congestionar aquestes vies. Hem vist també com
Salou i Cambrils es quedaven sense tren
al centre, com la inversió en Rodalies era
ridícula durant 25 anys o com, en canvi,
es construïen i duplicaven carreteres.
Per la banda positiva, però, també hem
vist la pacificació de molts centres urbans,
la implementació de la xarxa de busos
interurbans Exprés.cat, el carril bus de la
C-32 per entrar a Barcelona des del Maresme, l’estudi de 4 trens-trams (Costa
Brava-Garrotxa, Bages, Ebre i Pirineu),
l’inici de la recuperació d’inversions a Rodalies i els nous horaris cadenciats a totes
les línies de Rodalies, i en els propers mesos i anys esperem veure el carril bus de
la B-23, la inauguració del TramCamp, el

—
Ens agradaria

ampliar aquestes

propostes. A nivell
nacional, amb
l’establiment d’un
sistema tarifari
integrat a tot
Catalunya
—

desdoblament parcial de la R3, el perllongament de les línies de FGC del Bages/
Anoia, les línies BRCat o la creació de ZBEs
a molts municipis de Catalunya.
Des de l’associació per la Promoció del
Transport Públic, ens agradaria ampliar
aquestes propostes.
A nivell nacional, amb l’establiment d’un
sistema tarifari integrat a tot Catalunya,
que acabi amb el greuge comparatiu de

—
A Catalunya (i al

món occidental en

general) comença a
haver-hi un consens
social fort sobre quins
haurien de ser els
objectius en quant a la
mobilitat
—
preus que pateixen comarques com les
de l’Empordà o les Terres de l’Ebre, amb
la creació d’un sistema de peatges públics, tant a les vies d’alta capacitat com
a Barcelona, que ens permetin finançar
el transport públic, i amb la millora dels
serveis de tren i bus: més freqüències, viatges més ràpids i a més hores del dia.
A nivell local, com hi poden contribuïr
els ajuntaments? Ampliant voreres per
fer més còmode el caminar, construïnt
infraestructura ciclista, situant els aparcaments als afores, finançant sistemes
de cotxe compartit com SomMobilitat,
apostant per les línies de bus i tren que
tenen al municipi i plantejant sistemes
de transport a la demanda. En definitiva,
fent possible viure sense cotxe.
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A Catalunya (i al món occidental en general) comença a haver-hi un
consens social fort sobre quins haurien de ser els objectius en quant a
la mobilitat, quan parlem en abstracte: lluitar conta el canvi climàtic,
millorar la qualitat de l’aire que respirem, reduir el soroll i els accidents,
donar igualtat d’oportunitats per a tothom per accedir a una feina o
uns estudis, recuperar espai públic per al lleure o reduïr la congestió.

Pàgines empresarials

DIREXIS, SOLUCIONS
DE MOBILITAT PER
A LES CIUTATS

El grup empresarial Direxis vol servir la societat amb la proposta d’una
mobilitat inclusiva, segura i respectuosa amb el medi ambient, i vol ferho tenint en consideració valors ètics i compromisos de responsabilitat.

PUBLIREPORTATGE
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D

irexis és un grup format
per onze empreses amb un
únic objectiu: prestar serveis i donar solucions innovadores
en matèria de mobilitat i transport
a les ciutats i a la ciutadania. En
aquest sentit, els seus col·laboradors es mobilitzen per implementar solucions innovadores adaptades als territoris que serveixen.
Direxis presta serveis de transport
de viatgers, regular i discrecional
(TUSGSAL, TGO DX, MasatsTG DX
i OMB), així com altres serveis afins
que se’n puguin derivar: gestiona
transport sanitari (Nuevas Ambulancias Soria i Ambulancias Cuenca), serveis de grua (al municipi de
Rubí), proposa solucions tecnològiques mitjançant SortSystems i
disposa d’una empresa especialitzada en mitjans publicitaris (Teletransfer). A més a més, ofereix una
àmplia experiència en planificació
i gestió de la mobilitat (tant pública
com privada) a través de CINESI, la
consultoria de mobilitat i transport
del grup. L’agència de viatges TGTravel DX, és la darrera incorporació al grup d’empreses.

—

Direxis és la
marca que uneix
l’experiència i els
recursos d’empreses

diferents especialitzades
en mobilitat i, sobretot,
en transport de viatgers

—

El centenari de TGO DX
Aquest 2022, TGO DX ha celebrat
el seu centenari i s’ha consolidat
dins el GrupTG DX com a l’empresa de mobilitat de referència
a les comarques del Vallès Occidental, el Bages, el Baix Llobregat,
l’Anoia i el Barcelonès. Actualment, opera una xarxa de 225 km
de servei regular a deu municipis
i dona serveis discrecionals nacionals i internacionals, que superen
els 93.000 serveis.
Amb una aposta constant per la
innovació, la seguretat i el confort,
TGO DX no ha parat de créixer. El
2019 va absorbir Riba Gorina i, el

2021, es va fusionar amb Autos
Castellbisbal per guanyar eficàcia i
dimensió empresarial.

Innovació en tots els àmbits
Direxis aposta per la innovació juntament amb les persones – com
a motor per la millora continuada
dels seus serveis.
Volem destacar algunes de les innovacions que Direxis ha anat fent
durant els últims anys amb projectes dels diferents àmbits com ara
bus4.me, Orbita o la participació en
el projecte europeu eUltimate.

Bus4me
Bus4.me és una solució tecnològica que facilita la implantació i
gestió del servei de transport a la
demanda, un innovador concepte de mobilitat intel·ligent que
permet guanyar eficiència, flexibilitat i seguretat en els desplaçaments en autobús. És un servei
molt versàtil, ideal per a les empreses i els polígons industrials
que volen implantar el transport
a la demanda per promoure la
mobilitat sostenible entre els

Pàgines empresarials
Concretament, amb bus4.me, es
poden dissenyar rutes d’autobús
totalment personalitzades i adaptades a les necessitats del dia a dia
amb un temps rècord. Gràcies a
aquest sistema de transport innovador, es pot optimitzar constantment el servei per estalviar costos,
guanyar eficiència i millorar en
sostenibilitat.

Orbita
ORBITA és un producte exclusiu
de Teletransfer per millorar l’aire
a les ciutats, ajudar a cuidar el
medi ambient i avançar cap a la
sostenibilitat gràcies als suports
impresos. Mitjançant una tecnologia patentada, s’aplica sobre els
productes impresos una capa de
PureAirPrint, que converteix les
superfícies tractades en purificants i autonetejants. Un bus stan-

dard vinilat equival a 60 arbres.
A més a més, les campanyes s’imprimeixen en materials 100%
lliures de PVC, les tintes que s’utilitzen són sense solvents i es garanteix i certifica el reciclatge de
tots els materials.
El GrupTG DX aplicarà el PROTOCOL ORBITA als vinils publicitaris
de tota la seva flota. Aquest és un
pas més del grup per avançar cap
a una mobilitat més neta, verda i
sostenible.

Projecte eUltimate
Durant el darrer any, TUSGSAL,
Cinesi i 18 col·laboradors més de
5 països diferents han treballat en
el projecte eUltimate per desenvolupar una eina de suport a la presa
de decisions per ajudar les ciutats,
autoritats organitzadores i els operadors de transport públic en l’electrificació de línies d’autobús.
El projecte neix amb l’objectiu de
donar resposta a l’ampli espec-

tre de tecnologies elèctriques que
hi ha al mercat per tal d’assolir la
desitjada descarbonització del
transport. Instal·lacions de punts
de càrrega així com tipologia, models de vehicles segons condicions
del territori i planificació d’aquests
nous serveis electrificats són alguns dels aspectes als quals l’eina
dona resposta.
Direxis és un grup jove però que
suma l’experiència i els recursos
d’empreses consolidades especialitzades en mobilitat i, sobretot, en
transport de viatgers. Des dels seus
tres àmbits (mobilitat, salut i serveis)
basa la seva activitat en tres pilars:
•
PLANIFICAR xarxes de transport efectives, en col·laboració
amb l’Administració i les entitats
socials.
•
GESTIONAR l’organització operativa per assegurar al màxim el
benefici a les persones usuàries.
•
INNOVAR amb serveis de valor
afegit que milloren l’explotació.

direxis.es
Plaça d’en Joan Miró, 3 — Badalona
934 603 027

PUBLIREPORTATGE

seus treballadors. Alhora, bus4.me
també pot ser utilitzat per a operadors de transport i administracions públiques interessades a oferir
aquest servei. Actualment, ja s’utilitza en línies Clic.cat de la Generalitat de Catalunya i per empreses
de referència del sector de la mobilitat com TGO DX o MasatsTG DX.
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Carles Fàbregas, director general de Direxis; Albert Castellanos, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; Carme Pros, CEO del GrupTG
DX; Miquel Riera, alcalde d’Olesa de Montserrat; Federico Llobet, president del Consell d'Administració de Direxis i Mercè Rius, directora general de Transports i
Mobilitat de la Generalitat de Catalunya. > Direxis

PASAMOS DE LA
EMISIÓN A LA
eMISIÓN.

El nuevo MAN Lion’s City E.
100% eléctrico.
Simplemente electrizante.
www.bus.man

AMTU

Oberta la convocatòria de la
5a edició dels Premis MobiliCat
Jurat
El jurat dels Premis MobiliCat està
format per:
• La Il·lma. Sra. Aurora Carbonell,
presidenta de l’AMTU
• El Sr. Isidre Gavín, secretari de
Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
• El Sr. Pere Torres, director general
de l’ATM de l’Àrea de Barcelona
• La Sra. Maite Pérez, cap del Servei de Mobilitat de l’AMB
• El Sr. Oriol Juncadella, cap d’FGC
Operadora
• El Sr. Ramon Sagalés, vicepresident de la FECAV

L

a revista MobiliCat ja ha obert la
convocatòria de la cinquena edició
dels Premis MobiliCat. Aquests
premis estan destinats a reconèixer
la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors,
entitats o empreses relacionades amb
el transport públic, la mobilitat i les
seves infraestructures, realitzen a Catalunya.
Com a novetat, aquest any els Premis
MobiliCat inclouen una nova categoria:
Millor Iniciativa Municipal en Mobilitat,
adreçada a qualsevol ens local a Catalunya que hagi implementat un pla
de mobilitat o un projecte concret que
hagi suposat una millora per a la mobilitat dels ciutadans del municipi.
Així doncs, a partir d’aquesta
edició, els Premis MobiliCat tenen
4 categories:

• El Sr. Pere Calvet, degà del Col·
legi de Camins, Canals i Ports
•
•
•
•

Innovació en Mobilitat
Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible
Millor Iniciativa Municipal en Mobilitat
Premi d’Honor

Poden presentar-se a aquests premis les
organitzacions, empreses, entitats, administracions públiques o institucions catalanes que hagin desenvolupat un projecte en
l’àmbit de la mobilitat que estigui relacionat amb alguna de les tres primeres categories esmentades. El termini de presentació acaba l’11 de novembre de 2022.
En el cas del Premi d’Honor, és el propi
jurat dels Premis MobiliCat qui determina
quina persona és mereixedora d’aquest
reconeixement, en base a la seva trajectòria professional i a la seva contribució
al sector del transport públic. En anteriors ocasions aquest premi s’ha atorgat
a Francesc Sagalés, Jordi Follia, Jaume
Barceló, Pere Calvet i Ole Thorson.

• El Sr. Xavier Font, degà del Col·
legi d’Enginyers Tècnics
• El Sr. Vicenç Aguilera, president
de la comissió de Mobilitat del
Col·legi d’Enginyers Industrials
• El Sr. Josep Nadal, director del
Clúster de la Indústria de l’Automoció a Catalunya
• El Sr. José Manuel Barrios, president de la Societat de Tècnics de
l’Automoció
• La Sra. Dolors Clavell, vicepresidenta de l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

CONSULTAR
BASES DELS
PREMIS
MOBILICAT
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• El Sr. Pere Macias, coordinador
del Pla de Rodalies de Catalunya

AMTU

L’AMTU demana una cimera de
país per una nova mobilitat

Laura Vilagrà i Aurora Carbonell acompanyades d’altres representants polítics que van assistir a l’Assemblea General de l’AMTU > AMTU. Jordi Borràs.
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L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) va celebrar, el passat 16 juny, la seva
25a Assemblea General, que va tenir lloc a Terrassa, concretament en el Parc Audiovisual de Catalunya, i
que va reunir els diversos representants de les entitats associades. L’Assemblea va estar presidida per l’alcaldessa de Sitges i presidenta de l’entitat, Aurora Carbonell i Abella, i va comptar amb la presència de la
consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que va fer la cloenda. També van participar-hi, entre d’altres, la
tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Melgares, que va donar la
benvinguda als assistents, com a amfitriona de l’espai on es va celebrar la trobada, el Parc de l’Audiovisual
de Catalunya.

L

a presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, va demanar a institucions
i operadors implicats en la mobilitat, que es pogués celebrar una cimera
per poder debatre i definir objectius per
afrontar el necessari canvi de paradigma
en mobilitat, que permeti més i millor
transport públic, a la feina i en el lleure,
per deixar el cotxe a casa. En aquest sentit, Carbonell va reclamar “més oferta
de transport públic també en cap de setmana, per tal que aquest sigui un mitjà
concebut no només per anar a la feina
sinó també per a l’oci i, per exemple, per
sortir el cap de setmana”.
D’altra banda, la tinenta d’alcalde de
Territori i Sostenibilitat de Terrassa, Lluïsa
Melgares, va afirmar que “el dèficit en
transport públic que patim en municipis
com el nostre porta a col·lapsar altres corones, com és la zona 1”. Melgares també
es va referir a la repercussió que tindrà la
T-mobilitat per als municipis de fora de
l’àrea metropolitana, i va recordar que
“des de la Generalitat sempre se’ns ha

que “el món local és més flexible, pròxim
a les necessitats del canvi en la mobilitat, i per això s’avança a aquests canvis”.
En aquest sentit, Vilagrà va afirmar que
“des del govern volem ser col·laboratius
amb el món municipal i, per tant, ens posem al servei per col·laborar en aquesta
millora i reclamarem que s’executin les
inversions”. A més, va afegir “us demanem que seguiu sent els nostres ulls sobre
el terreny. Prenem nota de les propostes
que heu fet, ja que només així farem una
mobilitat més sostenible”.
(D'esquerra a dreta) Laura Vilagrà i Aurora
Carbonell > AMTU. Jordi Borràs.

promès que passaríem a la zona 2”.
En referència a la T-mobilitat, Aurora Carbonell també va recordar que “l’AMTU
sempre ha reivindicat que s’han d’eliminar les corones i s’ha de pagar per quilòmetre recorregut”.
Per la seva part, la consellera Laura Vilagrà va dir davant dels associats de l’AMTU

L’app Flexitransport Catalunya
Durant l’Assemblea també es va fer balanç
de les actuacions dutes a terme durant el
2021, d’entre les quals cal destacar la finalització de la primera fase de desenvolupament de l’app Flexitransport Catalunya,
que aviat estarà disponible per als usuaris.
Aquesta app permetrà que, en els municipis on l’AMTU gestiona un servei de transport a demanda, els usuaris puguin gaudir
d’un servei de transport molt més flexible i

AMTU
Assistents a l’Assemblea General en format híbrid
> AMTU. Jordi Borràs.

(d'esquerra a dreta) Joan Serra, Aurora Carbonell i
M. Dolors Vilalta > AMTU. Jordi Borràs.

Declaracions als mitjans de comunicació, Aurora
Carbonell i Lluïsa Melgares > AMTU. Jordi Borràs.

Assistents a l’Assemblea General de l’AMTU a
Terrassa > AMTU. Jordi Borràs.

eficient, gràcies als algorismes que permetran una assignació directa de passatgers
en cada vehicle, segons l’horari i l’origen
i destinació de la seva ruta. Els primers
municipis en poder utilitzar aquesta app
serien Alella, Santa Maria de Palautordera,
Santa Susanna i Esparreguera.

per tal que formi part del projecte global
Next Generation Catalonia. Concretament aquest projecte s’emmarcaria dins
l’àmbit de la mobilitat del futur. I també
ha presentat el projecte d’implementació
del transport flexible a la convocatòria
de “Proyectos tractores para afrontar el
reto demográfico y la lucha contra la despoblación” del Ministerio de Transición
Ecológica y reto demográfico2.

essent present actualment arreu del
territori i davant de les principals administracions públiques.
• Renovació del conveni anual de
finançament amb l’ATM de Barcelona, que permet assegurar les ajudes
econòmiques per realitzar millores
en el transport públic dels municipis
associats.
• Organització del primer Congrés Internacional de Mobilitat (IMC) a Catalunya, que va tenir lloc a Sitges i on hi
van assistir més de 700 persones. Enguany l’IMC tindrà una 2a edició, concretament els dies 25 i 26 d’octubre.
• Participació en projectes europeus
de mobilitat: NG, Horizon Europe,
EIT, UIA.

A Terrassa, durant el segon semestre de
l’any, també es posarà en funcionament
l’L-18, un servei de bus flexible similar
a l’L-12FLEX que està en funcionament
actualment, i que també es gestionarà a
través de l’app del Flexitransport.
L’AMTU ha presentat a la Generalitat el
projecte de desenvolupament i expansió
del transport flexible al territori català,

Altres accions
realitzades al 2021
Aurora Carbonell també va destacar, durant la seva intervenció, altres accions dutes a terme per l’AMTU durant el 2021:
• L’empoderament de l’entitat, fentla créixer en nombre d’associats, i

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

www.autocorb.com · 93 650 07 35
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(d'esquerra a dreta) Lluïsa Melgares, Joan Serra, Aurora Carbonell i M. Dolors Vilalta > AMTU. Jordi Borràs.

AMTU

La prova pilot MOBICO finalitza
amb èxit a la Conca d'Òdena
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D

urant sis mesos, la Conca d’Òdena
ha acollit amb èxit la prova pilot de
servei de vehicle elèctric compartit
MOBICO, amb una flota de 8 cotxes i 12
motos distribuïts pels municipis d’Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida
de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí. Qualsevol persona podia utilitzar els vehicles descarregant-se l’APP MOBICO als seus telèfons
mòbils i pagant només pels minuts d’ús
de cadascun d’aquests vehicles. Abans de
començar els sis mesos de prova, que va
arrencar el mes de novembre, es va obrir
el servei de manera gratuïta per a tothom
durant unes setmanes.
Durant la fase pilot, MOBICO ha tingut
a la Conca d’Òdena més de 500 usuaris
registrats que han fet un total de 1.039
viatges, distribuïts principalment en els
dies feiners. Pel que fa el perfil dels usuaris, el viatger tipus són homes d’entre 30
i 45 anys, tant en motos com en cotxes,
i la majoria de viatges han tingut com a
origen o com a destinació la ciutat d’Igualada.
El projecte és una iniciativa público-privada impulsada per l’Associació de muni-

Durant els sis mesos de la prova pilot s’han estalviat 2 tones de CO2 > MOBICO

cipis per la mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU), la Mancomunitat de la Conca
d’Òdena, l’Ajuntament de Castellolí, i les
empreses SEAT:CODE i Circuit Parcmotor,
amb la col·laboració del concessionari
Servisimó. Es tracta de la primera prova
pilot de mobilitat compartida a la Conca
d’Òdena, i ara els impulsors estan estudiant si el projecte té viabilitat per implementar-lo a la zona o a d’altres territoris.
La gestió i l’anàlisi de les dades recollides
permetrà disposar d’informació rellevant
sobre els desplaçaments dels ciutadans
de la Conca d’Òdena i planificar, així, una
possible infraestructura de càrrega de
vehicles elèctrics i/o híbrids endollables
si el servei MOBICO es reobre de manera

estable. La voluntat dels ajuntaments de
la Conca d’Òdena és poder donar continuïtat a aquest servei i, alhora, establir
una legislació per a possibles projectes
empresarials de mobilitat sostenible i
compartida que puguin sorgir en un futur
proper.
MOBICO ha suposat un estalvi per a la
butxaca dels consumidors i una millora
indiscutible per al medi ambient, tal com
ho demostren les 2 tones de CO2 estalviades durant els sis mesos de la prova
pilot. A més, és una eina que permet als
habitants de la Conca d’Òdena reduir els
200.000 desplaçaments diaris que habitualment es fan amb vehicle privat entre
els diferents municipis.

L'

Associació de municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) ha realitzat un estudi
per a l’Ajuntament de Sant Sadurní
d’Anoia amb l’objectiu de millorar el
servei de transport públic urbà del
municipi.
L’estudi ha detectat un ús important del
servei d’autobús que connecta amb l’estació de Rodalies i amb altres punts que
donen cobertura als serveis bàsics del

municipi. D'aquesta manera, es busca
una alternativa per donar resposta als
usuaris i facilitar-los el desplaçament a
través d’un nou servei.
Per realitzar aquest estudi l’AMTU ha
dut a terme una auditoria del servei actual, tant des del punt de vista operatiu i econòmic, així com del disseny de
la xarxa de les línies L1 i L2. La primera
de les línies, amb un itinerari circumscrit al nucli urbà i, la segona, amb un

AMTU

L’AMTU realitza un estudi per millorar el
transport urbà de Sant Sadurní d’Anoia
recorregut ampliat fins a punts més
perimetrals i dispersos (zones d’activitat
econòmica, urbanitzacions, etc.).
D’aquesta manera, l’equip tècnic de
l’AMTU ha assessorat a l’ajuntament
de Sant Sadurní d’Anoia durant tot el
procés de licitació del nou servei de bus
urbà. També, en la redacció dels plecs
tècnics i administratius, així com l'actualització del reglament del servei de
transport públic urbà.

L'AMTU ha traslladat les seves oficines
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A

quest passat mes de juliol l’AMTU ha traslladat la seva seu i
actualment es troba a l'Edifici
Delta del carrer Josep Umbert, 92-94,
de Granollers.
La nova seu de l'AMTU ocupa una superfície de 320m2 i compta amb unes
oficines de mobilitat i atenció a la
ciutadania a peu de carrer. En un futur
pròxim també serà un punt d’atenció i
informació de la T-mobilitat.
L’AMTU ha anat creixent, no només
en nombre d’associats, sinó també en
l’àmbit intern, ja que a mesura que
s’han anat incorporant més nombre de
serveis, també s’ha hagut d’anar incorporant més personal, amb l’objectiu de
donar un servei de qualitat i adaptat
a les necessitats que avui demanda
el sector de la mobilitat i el transport
públic.
En aquest sentit, cal recordar l’any
2014, quan l’AMTU va traslladar les
seves oficines al carrer Anselm Clavé
de Granollers, només hi havia cinc treballadors en plantilla. En aquests moments, en canvi, el personal laboral de
l’AMTU està composat per un total de
16 persones, és per això que l’Associació ha hagut de plantejar la necessitat de traslladar les seves oficines a un
espai més ampli i adaptat a la configuració actual de l’entitat i dels serveis
que presta.

Edifici Delta > AMTU

AMTU

Nous municipis s’adhereixen a l’AMTU
i ja suma 134 associats

E

n els darrers mesos s’han adherit
a l’AMTU nous ens locals com Sant
Martí de Tous, Deltebre, Reus, el Consell Comarcal de la Segarra, Sant Jaume
d'Enveja, Flix i La Torre de Claramunt,
sumant un total de 134 ens locals, entre
els quals hi ha 124 ajuntaments, 1 Entitat
Municipal Descentralitzada, 1 mancomunitat i 8 Consells Comarcals. L’entrada en
aquesta entitat, permetrà als ajuntaments beneficiar-se d’un assessorament
tècnic i especialitzat en la mobilitat i
transport urbà.
El director general de l’AMTU, Joan Serra,
explica que “des de l’AMTU comptem amb
un equip tècnic de primer nivell i que ens
ha permès, per exemple, ésser l’entitat de
referència a Catalunya en implantació de
serveis de transport a demanda”.

L’AMTU
L’AMTU és una associació d’ens locals
d’àmbit nacional, que treballa per la
millora de la mobilitat, del transport
públic i les seves infraestructures, especialment en el transport urbà, d’arreu de Catalunya.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, amb
l’alcalde de Reus, Carles Pellicer > AMTU

Un dels principals objectius de l’AMTU
és precisament donar suport tècnic i jurídic als seus associats. El departament
tècnic de l’AMTU elabora des de plans de
millora, a estudis de demanda i econòmic-financers, auditories, o seguiments
del servei, entre d’altres. A més, també
realitza projectes d’implantació de nous
serveis, ja siguin línies urbanes, serveis
interurbans o de transport a demanda
(TAD) i transport flexible.

El director general de l’AMTU, Joan Serra, amb
l’alcalde de La Torre de Claramunt, Jaume Riba > AMTU

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

AMTU

400 alumnes de Terrassa participen al
programa «Viatjo amb tu» de l’AMTU

Escola Creixen > AMTU

U

n total de 432 alumnes de diferents
escoles de Terrassa han participat
durant aquest curs escolar 2021-22
en l’activitat «Viatjo amb tu», que organitza l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). Aquesta
activitat educativa contribueix a apropar
la utilització del transport públic als nens
i nenes de cicle superior de primària, al
mateix temps que els dona les pautes i els
recursos necessaris per poder viatjar de
forma independent en autobús.
Durant el curs 2021-2022 han participat en el programa Viatjo amb tu 7

Escola Salvador Vinyals > AMTU

escoles de Terrassa: L’heura del Vallès,
Escola Creixen, Escola Goya, Escola
Nova Electra, Escola Salvador Vinyals,
Escola Sant Llorenç del Munt i l’Institut-Escola Antoni Ubach i Soler. L’activitat s’ha dut a terme conjuntament
amb l’Ajuntament de Terrassa i l’empresa operadora del transport públic a
la ciutat, TMESA.

majoria d’aspectes d’aquesta activitat.
Així per exemple, consideren amb un
9,3 que l’activitat és útil per als alumnes, i també valoren amb un 9 que l’activitat fomenta l’autonomia dels nens
i nenes a l’hora d’utilitzar el transport
públic. A més, també valoren amb un
9,27 la idoneïtat dels continguts aplicats durant el curs.

La valoració que els docents de les escoles
fan de la realització de l’activitat és molt
bona. En aquest sentit, preguntats per la
seva experiència amb l’activitat, els docents valoren per sobre de 9 sobre 10 la

Entre d’altres, els docents han comentat que «els nens i nenes s’han sorprès
del que han après. Alguns ja agafaven
el bus, però hi havia moltes coses que
no sabien».

tres mitjans de transport públics. i conèixer
les diferents maneres de desplaçar-se pel
seu poble o ciutat.
L’activitat es duu a terme en dues parts.
En la primera, els alumnes aprenen de forma teòrica, els elements que conformen
un viatge en transport públic. I en una segona part, realitzen un viatge en autobús
dins del seu municipi, per posar en pràctica
tot allò que han treballat a classe.

Si voleu participar d’aquest programa
o en voleu més informació sobre
l’activitat del programa «Viatjo amb
tu!» podeu enviar un correu electrònic a
educatius@amtu.cat.

Viatjo amb tu!
Amb el programa educatiu «Viatjo amb
tu» els nens i nenes de cicle superior de
primària aprenen a planificar un viatge, en
una edat en què ja comencen a anar sols
a l’escola.
A més, aquesta activitat també permet als
alumnes familiaritzar-se amb les línies i parades d’autobús del seu municipi, identificar els diferents tipus de bitllets i títols que
existeixen per desplaçar-se en autobús i al-
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Escola Creixen > AMTU

AMTU

Flexitransport Catalunya

L

es necessitats pel que fa a la mobilitat, i en especial al transport públic,
han canviat durant els darrers anys
atès un conjunt de factors que abasten,
per exemple, la densitat de població en
les diferents zones del territori, la necessitat de reduir gasos contaminants i cos-

tos d’operació del transport públic, etc.
Com a resposta a aquesta nova realitat,
l’AMTU té com a objectiu la implementació d’una Xarxa de Transport Flexible
de Catalunya, Flexitransport. Una xarxa
de vehicles sota demanda per donar
resposta, de la manera i forma a les ne-

cessitats específiques dels usuaris. Per
tal de garantir aquest desplegament
l’AMTU ha posat en marxa l’aplicació
de la Plataforma de Gestió de Flexitransport, «F», en un sistema en el núvol i amb un desplegament progressiu
en el temps de la xarxa.

—
La Plataforma F

El Sistema F consisteix, bàsicament, en:

és una eina de gestió

• Un conjunt de punts de recollida ja siguin prefixats
(físics) o geo-localitzats (virtuals) per a l’usuari.
• Rutes variables i optimitzades (sense horaris predeterminats)
en funció de la demanda del moment.
• Servei d’Atenció al Client per gestionar sol·licituds
i possibles incidències en el servei.
• Explotació de les dades recollides amb l’única finalitat de
millorar el servei a partir de l’aprenentatge adquirit.

de transport flexible,

altament adaptable a
qualsevol modalitat de
transport a demanda/
TAD i amb una gran
personalització per
tipologia d'usuaris
—
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Estructura i configuració

Centre de Control

Atenció al client

APP client

APP conductor

Esquema funcional del sistema «F»
Usuaris

• Alta i gestió
dels usuaris

Xat

• Xats entre gestors del
servei i conductors

Rutes

OTP

• Alta i gestió de serveis
• Assignació OTP
• Assignació de vehicles
• Assignació de conductors
• Assignació de zones d'operació
• Creació de la matriu de zones
• Model de servei amb parades
fixes, servei amb parades
lliures, servei híbrid AND,
servei OR.
• Parametrització flexible (temps
real, antelació reserva, desviació
permesa per compactacions,
penalitzacions, etc.

Zones

• Creació de zones
mitjançant eines
GIS de manera molt
intuitiva

• Gestió de les incidències
dels usuaris dels serveis

• Creació i gestió de
punts de parada

Serveis

• Crear i gestionar les OTP
• Crear i gestionar vehicles
• Crear i gestionar conductors

Incidències

Parades

• Visualització i
flitració de rutes

Administració
• Administració
• Facturació

Analisi

• Mapes de calor
• Gràfiques i estadístiques KPI

Simulador

• Modelació i
parametrització

Control, gestió i explotació de
les dades dels usuaris i dels
seus usos de manera diferenciada i amb total garantia de
compliment de GDPR, General
Data Protection Regulation
(EU) 2016/679 (GDPR).
Gestió econòmica del servei
amb una eina de facturació.
Ús de diferents tipologies
de servei, de menor a major
flexibilitat, adaptables a les
necessitats del territori i als
recursos disponibles:
> Punt fix a punt fix
(point to point)
> Porta a punt fix i a l’inrevés
(door to point)
> Porta a porta (door to door:
sense punts fixos de parada)

Establiment d’algorismes de
càlcul i optimització de rutes
en funció de cada tipologia de
servei:
> Algorisme flexible: flota
operativa amb 1 o més vehicles, en temps real o amb
reserva prèvia.
> Algorisme flexible amb roda
d’assignació: flota operativa
amb més d’un vehicle, amb
distribució equitativa de la
càrrega de treball i del benefici entre els operadors/
conductors.
> Algorisme transport flexible
bus urbà a demanda: flota
operativa amb 1 o més vehicles, recorregut flexible amb
punts de parada fixos.
> Algorisme transport regular
bus urbà: recorregut, punts
de parada i horaris fixos.

Configuració de cada servei en
funció de diferents paràmetres -més de 50-, per:
> Zones:
- Obertes (amb serveis
interns)
- Tancades (els serveis
només es
permeten de zona a
zona i no internament)
- Mixtes
(els serveis interns només
es permeten en un sentit)
> Flota de vehicles
- Model
- Capacitat: Nombre
de viatgers, Espai PMR
i maleter.
> Conductors
- Nom/Llicència
- Tipologia d’usuaris
(Universal, bonificat,
menor, acompanyant,
nombre d’usos
permesos...)
Oferir anàlisis que permetin
entendre el rendiment que
s’extreu del sistema, tant pel
que fa a l’operació com econòmicament, a partir d’estadístiques descriptives, com per
exemple:
(i) Cost per quilòmetre per
OTP i servei, (ii) viatges per
dia absoluts i de mitja per servei i per OTP, (iii) compliment
dels KPIs per OTP, etc.

Persones usuàries
del servei (clients)

Operadors

Flexibilitat per sol·licitar un viatge per part de les persones
usuàries:
> En temps real

Gestionar zones
d’actuació per OTP

> Amb reserva prèvia
> Amb modificació
de data i/o hora
> Segons viatges recurrents

Multicanalitat
> Via telefònica (Call Center i
Centraleta virtual)
> Via web
> Via App Usuari
- Registrar-se en el sistema
com a client.
- Demanar, cancel·lar i
modificar serveis.
- Comunicar-se amb el
conductor del servei
si hi ha connexió.
- Disposar de títols
de transport operatius.
Ex. Targeta Ciutadana
- Veure l’històric de serveis
rebuts, emmagatze
mant-ne els x darrers i
obtenint la resta per
internet si hi ha connexió.
- Veure l’històric d’incidències comunicades i estat
de la seva resolució.

Gestió de tarifes segons preus
acordats per trajecte i per
àrea, de forma manual per
una OTP i automàtica per totes les OTP des d’AMTU i des
de cada OTP.
Oferir regles específiques per
OTP que es puguin determinar
des de l’OTP i des de l’AMTU
com: màxim nombre de parades per ruta, temps mínim
per petició de servei, temps
de treball per conductor, mida
del maleter mínim, nombre
mínim de seients per vehicle.
Mantenir l’històric de transaccions del sistema amb cada
operador a efectes de facturació, auditoria, comptabilitat i
GDPR. Eina de facturació
APP conductor:
> Registrar-se al sistema com
a conductor pertanyent a
una OTP.
> Tenir l’itinerari a realitzar
amb els punts de recollida
i de baixada de cada client
per una ruta concreta.
> Refusar serveis.
> Tenir un sistema de navegació que permeti veure el
següent punt de recollida
o baixada a realitzar en el
mapa i que permeti navegar.
> Mostrar l’històric de serveis
realitzats.
> Comunicar incidències als
clients per l’aplicació.
> Comunicar incidències al
personal d’Atenció al Client i
Operació.
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Titular del servei
Administració local, organisme públic o privat, etc.

AMTU

Punts forts per a cadascun dels beneficiaris

Mobileye® Shield+ Connect™
Sistema avançat de seguretat activa a bord
Ajuda a evitar accidents i protegeix els usuaris més vulnerables
Mobileye Shield+™ és un sistema avançat de seguretat activa a bord,
especíﬁcament dissenyat per evitar col·lisions i protegir vianants i ciclistes, que els
conductors d'autobusos i vehicles grans troben diàriament a les ciutats.

Avís d'usuari
vulnerable

Monitoratge de la
distància de seguretat

Detecció
diürna i nocturna

Avís enfront de
col·lisions frontals

Avís de desviament
de carril

Actualitzacions
Over-the-Air

mobileye.com/ﬂeets

Indicació de límit
de velocitat

Càmeres laterals
Calefactables

Detecció de
punts cecs

Shield+ Connect està pensat per a
ser instaŀlat en tota mena de vehicles
pesants de transport de persones o
mercaderies en entorns urbans, amb
l’objectiu d’aportar encara més seguretat, tant als conductors com als vianants. Alhora, és un element que ofereix l’oportunitat de reduir els costos
d’operació.
Es tracta d’un sistema avançat d’assistència a la conducció basat en visió artificial i inteŀligència artificial. Els seus
sensors altament inteŀligents analitzen
la carretera identificant altres vehicles,

Un pas més
Shield+ Connect ja ha demostrat la seva
eficàcia en diferents entorns urbans.
D’aquí la importància de potenciar i establir coŀlaboracions publicoprivades a
l’hora de facilitar la instaŀlació d’aquest
tipus de dispositius. Amb aquest objectiu, el 2018, Mobileye signava un acord
de coŀlaboració amb la Direcció General de Trànsit (DGT).
Fruit d’aquest acord i anticipant-se a la
nova normativa del 6 de juliol d'aquest
any, ja s’ha posat en marxa el projecte
de l'Ajuntament de Barcelona i la DGT
Autonomous Ready, a través del qual es
compta amb més de 500 vehicles 'segurs' a les flotes de Correus, Aquaservice i Seur, entre d'altres.

—
Els sistemes més avançats de
prevenció activa per a una
millor conducció i seguretat
—

motocicletes, vianants i bicicletes, i
permet detectar les situacions de risc
que es produeixen tant a la part frontal
com als angles morts del vehicle. Quan
el sistema detecta alguna situació de
risc, alerta el conductor amb senyals
visuals i acústics per evitar l’accident o,
si més no, mitigar-ne els efectes.
Amb Shield+ Connect no només s’està dotant el vehicle d’una tecnologia
ADAS (Sistemes Avançats d'Assistència a la Conducció o Advanced Driver
Assistance Systems en anglès) d’última
generació, sinó que a més s’aporten altres funcionalitats d’alt valor afegit.
Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona i la DGT, gràcies a Autonomous
Ready s’han alertat més de 500.000 coŀlisions potencials.
Des d’octubre del 2020 fins a octubre del 2021, el programa va permetre
alertar els conductors del risc potencial de coŀlisió amb 8.371 ciclistes i del
risc potencial d’atropellament a 73.915
vianants. Els dispositius també han
alertat de 439.164 possibles coŀlisions
per abast.
A més, aquesta tecnologia ja ha estat
implementada amb èxit a les flotes
d'autobusos urbans i interurbans d’altres ciutats espanyoles com Tenerife, Saragossa, Terrassa, Vitòria i les
Balears.

és un sistema avançat

d’assistència a la conducció
basat en la visió i la
inteŀligència artificials
—
QUÈ APORTEN LES SOLUCIONS
ADAS CONNECTADES A LA
TEVA FLOTA?

1

Minimitzen els
accidents per
angles morts

2

Milloren la
productivitat dels
conductors

3

Possibiliten rutes
més eficients

4

Estalvien
combustible

5

Redueixen
l’impacte
ambiental

6

Milloren l’eficàcia
en la supervisió
dels vehicles

7

Redueixen
costos en
assegurances

8

Permeten una
anàlisi intel·ligent
i automàtica de
perills en punts cecs
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Conducció i reducció de costos

—
Shield+ Connect

Amb Shield+ Connect
milloraràs la seguretat
viària derivada de l’activitat
de la teva flota d’autobusos

info@sistemasadas.es 
Tel. +34 91 307 63 58
www.sistemasadas.es

PUBLIREPORTATGE

Des del 6 de juliol, els camions i autobusos europeus de nova
homologació hauran de dur integrats sistemes d’avís d'angle
mort. És una millora, però es pot anar un pas enllà. Per millorar
la seguretat de la via pública mitjançant la prevenció activa
d'accidents, Mobileye ha desenvolupat Shield+ Connect. Amb
aquesta tecnologia, el líder global en sistemes anticoŀlisió i
antiatropellament posa a disposició de les flotes públiques i
privades un sistema realment eficaç contra la sinistralitat.

Pàgines empresarials

Contra la sinistralitat,
evita els angles morts

FGC

Ferrocarrils commemora el
centenari de l'arribada del
tren elèctric a Sabadell

L'

arribada del primer tren elèctric a Sabadell, fa ja cent anys, va representar més
que la construcció d’una nova comunicació ferroviària directa amb Barcelona: va
ser un dels grans passos per a l’electrificació
de la indústria i la vida quotidiana catalana.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC), el passat mes de juny, va commemorar aquesta efemèride amb una exposició
històrica, en el vestíbul de l’estació de Can
Feu | Gràcia, i amb l’edició d’un llibret que
repassa la història Vallès, consultable al
web d'FGC.
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Marta Farrés i Marta Subirà en l'acte d'inauguració de l'exposició> FGC

La presidenta de Ferrocarrils, Marta Subirà,
i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, van
inaugurar l’exposició en un acte on també
van poder visitar un tren històric d’FGC: una
unitat de la sèrie 400, construït a mitjans del
segle passat als antics tallers de Sarrià i popularment conegut com a ‘Granota’.

1 de juny de 1922: arriba el tren elèctric a Sabadell

L'

arribada del nou ferrocarril elèctric a
Sabadell es va produir l’1 de juny de
1922. La primera circulació va ser rebuda
amb gran alegria pels veïns de Sabadell,
que l’esperaven des de feia tres anys,
quan el ferrocarril elèctric havia arribat a
Terrassa. L’any 1922, la línia va començar
a prestar servei únicament fins a l’estació
situada al barri de Gràcia, mentre que la
prolongació fins al centre encara trigaria
una mica més ja que per pressions municipals aquesta es va haver de construir
subterrània. Finalment, l’estació de Sabadell-Rambla es va inaugurar el 21 de
setembre de 1925.

Imatge de la inauguració de Sabadell Estació l’any 1922 > FGC

Aquest nou ferrocarril es va concebre
com un reflex del model dels clàssics
trens interurbans nord-americans, amb
línies que enllaçaven una bona part de
les ciutats dels Estats Units amb les localitats properes.

A partir de l’any 1979, la gestió de la
línia per part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va permetre
desenvolupar un ambiciós pla de modernització que va incloure nous trens i

una important millora en les freqüències. El següent impuls va arribar als anys
2016 i 2017, quan va entrar en servei el
perllongament de Sabadell: 5,2 nous
quilòmetres de línia i cinc estacions.

FGC
Marta Subirà i Marta Farrés també van poder visitar un tren històric d’FGC > FGC

Marta Subirà

Marta Farrés

PRESIDENTA DE FGC

ALCALDESSA DE SABADELL

«El ferrocarril ha estat i és un eix vertebrador de la
mobilitat sostenible al Vallès Occidental, al conjunt
del país i volem continuar essent tractors d’aquesta
vertebració territorial, econòmica, social i ambiental»

«La història de Ferrocarrils és la història d’un
servei essencial que ha estat i continua essent
fonamental per al desenvolupament de la
nostra ciutat i del conjunt de la comarca»

Marta Subirà
PRESIDENTA DE FGC

«A Ferrocarrils volem
construir un entorn laboral
inclusiu, respectuós amb
les diferències i que
permeti a cada persona
ser ella mateixa»
Marta Subirà (Presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) signant la Carta de la Diversitat > FGC

F

errocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) s’ha adherit a la Carta de
la Diversitat, un decàleg europeu de
principis que entitats i institucions signen
amb caràcter voluntari per visibilitzar el
seu compromís amb el foment de la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral.
L’acte d’adhesió a la iniciativa, promogut
per la Fundación Diversidad i la Representació de la Comissió Europea, es va celebrar el passat mes de maig i una trentena
d’entitats, entre elles Ferrocarrils, van

signar o reafirmar el seu compromís amb
la Carta. Concebuda com una eina de
divulgació entre els països de la Unió Europea, actualment el document compta
amb més de 13.000 empreses signants a
Europa i més de 1.500 a l’Estat espanyol.

un dels eixos d’actuació de l’actual Estratègia d’Activisme de Ferrocarrils, un full de
ruta que l’entitat segueix per posicionar-se
com una empresa activista en matèria de
responsabilitat social i en la contribució a
l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Amb aquesta adhesió, Ferrocarrils confirma que respecta les normatives vigents en
matèria d’igualtat d’oportunitats i antidiscriminació i assumeix diferents reptes per
promoure activament la inclusió i la diversitat. De fet, el foment de la diversitat és

És en aquest marc d’actuació on Ferrocarrils duu a terme diferents accions per
involucrar el personal en el foment d’un
entorn respectuós amb les diferències, ja
sigui dins la pròpia organització o a nivell
de les persones usuàries.
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Ferrocarrils s'adhereix a la Carta de la Diversitat

Polítiques Digitals i Territori

Territori aposta pel transport públic i
posa en marxa noves línies d’autobús
El Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori ha posat en marxa noves línies d’autobús durant els últims mesos. Han estat actuacions per afavorir la descarbonització de la mobilitat i la millora
de la connexió del territori amb equipaments com hospitals o universitats.

Nova llançadora a Premià de Dalt > Polítiques Digitals i Territori
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Accés a l’Hospital de Sant Boi
A principis d’any van començar a funcionar les dues noves línies d’autobús que
connecten diversos municipis del Baix
Llobregat amb el Parc Sanitari Sant Joan
de Déu – Hospital de Sant Boi de Llobregat. Es tracta de la Línia 574, que enllaça
Corbera de Llobregat, La Palma, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei i l’Hospital
de Sant Boi; i de la Línia 575, que enllaça Vallirana, Cervelló, Sant Vicenç dels
Horts, Santa Coloma de Cervelló, Sant Boi
de Llobregat i l’Hospital de Sant Boi.
Són dos nous serveis que donen resposta a la mobilitat generada pel fet que la
població d’aquests municipis ha passat
a tenir com a centre hospitalari de referència el Sant Joan de Déu - Hospital de
Sant Boi en lloc del Complex Hospitalari
Moisès Broggi.

Els Campus de Manresa i
Igualada, connectats
El Departament també ha reestructurat
la Línia 7 d’autobús, que enllaça Manresa
i Igualada, i n’ha ampliat el trajecte fins al
Campus universitari d’Igualada – UdL. L’autobús arriba ara als centres universitaris de
les respectives ciutats, tal com demanava

El vicepresident Puigneró i el conseller Argimón > Polítiques Digitals i Territori

el territori. Abans, el servei només connectava amb el Campus de Manresa.

perquè atén els desplaçaments interns i
disposa de nombroses parades.

La Línia 7 també ha unificat en una de
sola les línies T6, T7, T7A i T8. Amb aquesta modificació, el servei augmenta de 3 a
7 el nombre d’expedicions d’anada i tornada entre les dues capitals de comarca.

Els horaris, en aquest cas, estan pensats
per facilitar l’accés a la Universitat Rovira
i Virgili i per afavorir els desplaçaments
laborals. L’autobús també facilita el desplaçament a l’Hospital Universitari Sant
Joan de Reus.

Noves línies a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant
Des de l’abril, estan en marxa dues noves
línies d’autobús que connecten, respectivament, el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb Tarragona i Reus.
Concretament, una de les línies connecta L’Hospitalet de l’Infant, Miami Platja
(Mont-Roig del Camp), el Complex Educatiu de Tarragona (CET) i l’Estació d’autobusos de Tarragona. Els horaris estan
coordinats amb l’inici i finalització de les
classes del CET.
L’altre servei connecta L’Hospitalet de l’Infant, Miami Platja (Mont-Roig del Camp) i
Reus. Es tracta d’un autobús que redueix
fins a un 40% el temps de trajecte. La comunicació entre aquests municipis només
es podia fer amb la línia que connecta Tivissa i Reus, que és molt més lenta

Noves línies i reforços per
accedir a Barcelona
El Departament va posar en marxa a
principis d’any la nova Línia 807, que comunica Argentona i Cabrera de Mar amb
Barcelona. Es tracta d’un autobús directe
que ofereix 6 expedicions per sentit de
dilluns a divendres. El trajecte uneix la parada situada entre els carrers Joan XXIII i
la Plaça Molina d’Argentona amb la Plaça
Tetuan de Barcelona.
D’altra banda, el Bus exprés e4, que
enllaça Ripollet i Barcelona, ofereix des
d’aquest passat mes de febrer 90 expedicions per sentit de dilluns i divendres,
quan abans en feia 79.
El Departament també va incorporar al
març un segon vehicle a la Línia 902, que
uneix Olesa de Bonesvalls amb Barcelona.

Polítiques Digitals i Territori
Viatge d'autoritats en un dels autobusos del Projecte Connect

Nou servei d'autobús entre el municipi de Vandellòs i l'Hopsitalet de l’Infant

> Polítiques Digitals i Territori

> Polítiques Digitals i Territori

Un nou autobús llançadora, el 862, circula des de principis de maig per Premià de
Dalt amb un recorregut amb inici i final a
la parada de l’illa Fantasia, on hi ha l’enllaç amb la línia directe d’autobús C-3/4
que va cap a Barcelona.

i l’Obac. Són les línies que s’ofereixen els
caps de setmana i festius a la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, finançades al 50 % pel Departament de la Vicepresidència i la Diputació.

Als parcs naturals, en autobús

Les tres línies del Montseny, que es van
testejar en una prova pilot durant la
tardor passada, son la Línia 576 que enllaça l’estació R2 Nord de Palautordera
amb el poble de Montseny; la Línia 442
que va de Vic a Viladrau i la Línia 484
que uneix Vic i Collformic.

A la primavera van entrar en funcionament quatres noves línies del Bus Parc,
tres al Parc Natural del Montseny i una
al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt

La línia del Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac és la M12
que va de Terrassa a Castellbell i el
Vilar per Rellinars.

ConnECT, a banda i
banda dels Pirineus
Les 5 línies d’autobús creades en el
marc del Projecte ConnECT es consoliden a les dues bandes de la frontera i
continuaran oferint el servei arran de
la bona acollida. Es tracta de les línies
C1, C2, C3, C4 i C5, que des del segon
semestre del 2020 connecten l’espai
transfronterer català, format per les comarques de l’Alt Empordà, el Ripollès,
la Cerdanya i la Catalunya del Nord. Fins
aleshores, els autobusos no travessaven
la frontera. El projecte ConnECT està coordinat per la Generalitat de Catalunya,
la Región Occitanie i el Conseil départemental des Pyrénées-Orientals.
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És un reforç que ha suposat 8 noves expedicions per sentit els dissabtes i festius
entre les parades de Begues Parc i Gavà
Rambla Lluch.

Notícies

Una empresa sud-coreana de components de bateries
obrirà a Catalunya la seva primera fàbrica a Europa

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i el CEO d’Iljin, Jeon-Sik Yang, junt amb el seu equip i
representants polítics > Empresa i Treball, Generalitat

E
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l conseller d’Empresa i Treball, Roger
Torrent i Ramió, va anunciar el passat
mes de maig que l’empresa sud-coreana ILJIN Materials, fabricant de components de bateries, invertirà 600 milions
d’euros i crearà 500 llocs de treball a Catalunya amb l’obertura de la seva primera
fàbrica a Europa, concretament a Montroig del Camp (Baix Camp). Torrent ho
anunciava des de Seül després de trobar-se
amb directius de la companyia, una de
les úniques empreses mundials dedicades
a la fabricació de làmines de coure per a

bateries de vehicles elèctrics i productes
electrònics.
Aquest projecte d’inversió «greenfield»
l’han gestionat els equips a Barcelona i
l’oficina a Seül d’ACCIÓ -l’agència per a la
competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball-. L’oficina
va identificar l’interès de la companyia
sud-coreana per expandir-se a Europa i va
treballar la proposta durant tot l’any 2021
juntament amb l’Ajuntament de Mont-roig
del Camp. Es tracta de la inversió industrial de tipus “greenfield” més elevada dels

últims 20 anys a Catalunya (és a dir, d’una
companyia que no tenia presència prèvia
al país).
El conseller Torrent va explicar que la
planta de producció d’ILJIN que s’ubicarà a Mont-roig del Camp comenci a estar
operativa l’any 2024. Tindrà una superfície
de 30.000 m2 entre la fàbrica, les àrees
de magatzem i un edifici tècnic. ILJIN, fundada l’any 1968 i amb seu central a Seül,
compta amb 1.100 treballadors. Des de
la seva fundació, només disposava d’una
planta de producció a Iksan (Corea del
Sud), però fa pocs anys va construir una
nova fàbrica a Malàisia.
L’empresa es dedica a la fabricació del producte elecfoil, una làmina de coure -patentada per la multinacional- que és més fina
que un cabell humà i que és un element
bàsic per a les bateries de liti. Aquest fet
converteix la inversió d’ILJIN en estratègica
i d’alt valor afegit per a Catalunya, ja que
és un component clau per la composició
del càtode de les bateries elèctriques utilitzades als vehicles elèctrics i en aplicacions
d’emmagatzematge d’energia.

El port de la Ràpita és el primer en disposar
d'un carregador elèctric de vaixells nàutics

S

ant Carles Marina, una de les dues
dàrsenes esportives que forma part
del port de la Ràpita, s’ha convertit
en la primera instal·lació nàutico-esportiva a Catalunya i l’Estat en disposar d’un
punt de càrrega per a vaixells nàutics
elèctrics. Aquest equipament s’engloba
en l’estratègia política del departament
de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori per la descarbonització
de les activitats, alhora que se suma als
objectius estratègics del Pla de ports de
Catalunya Horitzó 2030. A més, amb
aquest equipament es fa un pas més per
convertir el port de la Ràpita en el primer
«Green port» dels ports que són competència de la Generalitat, un fet que vol
afavorir l’arribada d’un nou turisme sostenible que navega amb vaixells elèctrics.
El carregador elèctric, col·locat i finançant
per l’empresa britànica Aqua SuperPower,

ha tingut un cost de 40.000 euros. El dispositiu té una potència de 75 kW i disposa
de dos punts per carregar simultàniament
dos vaixells. El temps de càrrega és d’aproximadament una hora, però tot dependrà
de la capacitat de bateries que tingui cada
vaixell. El carregador funciona amb una
aplicació que es pot descarregar des de
qualsevol dispositiu mòbil.
La prova del carregador s’ha fet amb un
vaixell d’esbarjo, 100% elèctric, de 8 metres d’eslora que porta per nom X Shore,
construït a unes drassanes de Suècia. Un
mercat en creixement que a Catalunya
té una drassana on construeixen llanxes
elèctriques, i a les Balears hi ha una empresa de construcció naval que es dedica
també a fer embarcacions menorquines
elèctriques.
Les instal·lacions de Sant Carles Marina
se sumen a la tendència d’altres ports

esportius britànics, italians o de la Costa
Blava francesa com ara, Mònaco o Canes
i també Venècia, que treballen per reduir
la dependència dels combustibles fòssils i
les emissions de gasos d’efecte hivernacle,
amb la instal·lació d’un carregador elèctric
per a vaixells d’esbarjo.

Primera instal·lació nàutico-esportiva que té
un carregador elèctric de 75 kW de potència per
incentivar l’arribada de vaixells “zero emissions”
> Generalitat de Catalunya

Noticies

La Generalitat invertirà 40 MEUR
en la nova estació d'autobusos de Lleida

La instal·lació disposarà de 28 andanes > Empresa i Treball, Generalitat

intercanvis amb aquest mode de transport, potenciarà la mobilitat col·lectiva i
proporcionarà uns serveis més moderns
i de més qualitat a les persones usuàries.
L’accés principal a la instal·lació se situarà
a la plaça Berenguer IV, on es formarà
un nucli d’intercanvi de diversos modes
de transport: autobusos interurbans i
urbans, tren d’alta velocitat i convencional, taxi, mobilitat a peu i també vehicle
particular. Així mateix, la construcció de
la nova estació contribuirà a millorar urbanísticament aquesta zona.
Les andanes i dependències tècniques

de l’estació ocupen una àrea de més de
9.100 metres quadrats; una part està
integrada per l’edifici dels Docs i la resta
es completa amb una zona de nova construcció a la parcel·la sense edificar adjacent al carrer Comtes d’Urgell. En total,
aquest espai disposarà de 28 andanes.
Actualment, l’estació d’autobusos de
Lleida registra 1,4 milions de viatgers
l’any. Segons el projecte ara en informació pública, la inversió estimada per a
l’obra és de 40 MEUR, finançats pel Departament de Territori a través dels Fons
Next Generation.

Palamós tindrà una nova estació d’autobusos

La instal·lació disposarà de 28 andanes > Empresa i Treball, Generalitat

E

l Departament de la Vicepresidència
i Polítiques Digitals i Territori ja ha
sotmès a informació pública el projecte de la nova estació d’autobusos de
Palamós. La nova estació comportarà una
inversió de 2,5 MEUR, millorarà la capacitat i comoditat del trànsit de les línies
interurbanes de la demarcació de Girona
i de la comarca del Baix Empordà, i molt
particularment, la circulació per l’interior
del municipi de Palamós. A més, la nova

estació i el seu conjunt actuaran com a
element catalitzador d’una nova configuració urbana del sector.
Actualment, Palamós disposa d’una estació d’autobusos situada al carrer López i
Puigcerver, al centre urbà, en una localització que dificulta la circulació dels autobusos, com a conseqüència d’una trama de
carrers estrets i concorreguts de trànsit
viari que fa difícil l’accés còmode d’aquests
vehicles de transport de viatgers. Una de-

sena de línies interurbanes d’autobús operen en aquesta estació, que va registrar
l'any passat més de 625.000 viatgers.
Les obres de construcció de la nova
estació es preveu que es licitin a finals
d’aquest any i els treballs començaran
abans de l’estiu de l’any que ve. La nova
instal·lació entrarà en funcionament durant el 2024.
Les andanes i dependències tècniques de
l’estació ocupen una àrea de més de 9.100
metres quadrats; una part està integrada
per l’edifici dels Docs i la resta es completa amb una zona de nova construcció a la
parcel·la sense edificar adjacent al carrer
Comtes d’Urgell. En total, aquest espai disposarà de 28 andanes.
Actualment, l’estació d’autobusos de Lleida registra 1,4 milions de viatgers l’any. Segons el projecte ara en informació pública,
la inversió estimada per a l’obra és de 40
MEUR, finançats pel Departament de Territori a través dels Fons Next Generation.
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l Departament de Territori ha iniciat
el procés d’informació pública del
projecte de la nova estació d’autobusos de Lleida, que s’ubicarà a l’entorn de
l’antiga farinera de la Meta i els Docs, al
costat de l’estació de ferrocarril de Lleida
per potenciar la intermodalitat del transport públic. Aquesta estació, que ocuparà
una superfície de prop d’11.600 m2, donarà resposta a la important demanda
de mobilitat actual i futura de la ciutat.
La instal·lació es construirà al costat de
l’estació del tren de la ciutat. D’aquesta manera, la nova estació facilitarà els

Notícies

Acció Climàtica convoca 6 milions d’euros
en ajuts per dissenyar i implantar ZBE en
municipis de més de 20.000 habitants
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ZBE en municipis d’entre 20.000 i 230.000 habitants > Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

E

l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert la
convocatòria de subvencions als ens
locals de Catalunya per dissenyar i implantar zones de baixes emissions (ZBE)
per als anys 2022, 2023, 2024 i 2025
en municipis d’entre 20.000 i 230.000
habitants. El crèdit per a aquest primer
any, el 2022, és de 4,5 milions d’euros.
Els ajuts provenen del Fons Climàtic, que
es nodreix amb la meitat dels ingressos obtinguts amb l’impost sobre les
emissions de CO2 dels vehicles de tracció
mecànica.
D’aquesta manera, el Departament
dona compliment al compromís de donar suport als municipis en la definició
i l’execució dels projectes relacionats
amb les ZBE, que va assumir la consellera Teresa Jordà i Roura el passat mes de
març, durant la celebració de la tercera Cimera de la Qualitat de l’Aire, quan
el Govern, ens locals, organitzacions i

agents socials i econòmics van subscriure l’Acord per a la millora de la qualitat
de l’aire a Catalunya. En virtut de l’Acord,
les ZBE s’ampliaran a municipis de més
de 20.000 habitants abans d’acabar
l’any 2025. Fins llavors, i d’acord amb la
normativa estatal, només els municipis
de més de 50.000 habitants, i els de més
de 20.000 habitants on se superen els
valors límit de qualitat de l’aire regulats,
han d’establir ZBE.
Per afavorir polítiques que ajudin a
buscar alternatives a la utilització de
vehicles en els centres urbans, la Generalitat considera necessari ajudar els
municipis i altres ens locals, que han
d’afrontar aquest repte al més aviat
possible per contribuir a la millorar la
qualitat de l’aire.
Les actuacions subvencionables en
aquesta convocatòria inclouen la redacció de projectes de disseny de ZBE, d’in-

formes tècnics o d’estudis de viabilitat,
per un import màxim de subvenció de
25.000 euros, i la implantació de ZBE,
amb un màxim d’ajut de 200.000 euros,
sense superar el 85% del cost total de les
actuacions.
La previsió és que, abans d’acabar el primer semestre de l’any 2023, es defineixi
l’àmbit d’aplicació de les ZBE per als municipis de més de 50.000 habitants. Per
a la resta, serà abans que acabi el primer
semestre de l’any 2024. Seguidament,
s’establirà i es donarà a conèixer el cronograma d’implementació previst, que
podrà ser gradual, en què es contempla
un primer estadi les situacions d’episodi
ambiental de contaminació atmosfèrica i es preveuen períodes específics i
transitoris d’adaptació a les restriccions.
També es definiran mesures complementàries, les característiques, la gestió i la
comunicació de les ZBE.

Finalistes als
Premis MobiliCat
en la candidatura
Innovació en
Mobilitat

Hola YupCITY!
Benvinguts a la revolució
Llancem el nou ecosistema de pàrquings carregadors
urbans per a les infraestructures de micromobilitat a les
ciutats. Aparcaments sostenibles de vehicles de mobilitat
personal amb sistemes de càrrega i alta seguretat.
YupCITY som facilitadors en la implantació del Plans de
Mobilitat Sostenible de les ordenacions municipals.
Oferim projectes que s’adapten als seus programes de
mobilitat personal i d’economia sostenible.

Mobilitat

Sostenibilitat

Innovació

Per a tots

Un únic planeta

Sempre conectats

2021

L’ordre gràcies a TRAP

L’aparcament de patinets elèctrics que
permet ordenar i aparcar els patinets de
manera segura, fàcil i còmoda.

La seguretat gràcies a SOCA

El parking de bicicletes més segur del
món, gràcies al sistema multitancament
amb APP, keypad i RFID

YUP BARCELONA
https://yup.city / www.yupcharge.com

Notícies

Desplegament de la T-mobilitat

Targeta T-mobilitat > ATM

D
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es del passat mes de
juliol, la T-mobilitat,
el nou sistema per viatjar a la xarxa de transport
públic de l’àrea de Barcelona,
permet recórrer ja tot l’àmbit
ferroviari de les tres primeres
corones tarifàries de l’ATM
de Barcelona, i fer transbordament entre les xarxes dels
FGC i Rodalies, a més de tots
els serveis de transport públic
de la zona de tarifa metropolitana (36 municipis de l’AMB)
entre els quals, el Metro i el
TRAM.

Aquestes important pas
d’expansió fora de la zona
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, permet poder
utilitzar la T-mobilitat tan les
dues línies de FGC (Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia),
com en les línies de Rodalies
de Catalunya. Aquest darrer
operador ferroviari incorpora
al nou sistema de validació
sense contacte totes les estacions que es troben dins de
les corones 2 i 3 del Sistema
Tarifari Integrat: un total de
35 estacions.

L’últim títol en incorporar-se
a la T-mobilitat va ser la T-16,
que, tot i que inicialment funciona només a la zona tarifària
1, arribarà progressivament a
la resta de zones del Sistema Tarifari Integrat durant el
2023. Aquest títol bonificat es
va sumar als altres més majoritaris com la T-casual o els abonaments T-usual (també FM/
FN) i T-jove (també FM/FN),
així com la T-familiar. El total
de persones registrades amb
el nou sistema sense contacte
el passat mes de juny va superar les 200.000.
Una de les notícies més esperades va ser l’arribada el mes
de maig del títol més emprat
pels viatges de transport públic; la T-casual. Aquest títol
unipersonal de 10 viatges va
implementar-se al nou sistema
per a poder viatjar entre els 36
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB) de
la zona 1. Com tota la resta de
títols, es pot carregar en la targeta i el mòbil (Android). Pro-

gressivament, el sistema anirà
incorporant els darrers títols
integrats que falten i començarà l’expansió cap a la resta de
zones del sistema tarifari integrat, per, finalment, arribar a
tot el territori català.
La implantació de la T-mobilitat Catalunya suposarà la
supressió de les corones tarifàries. Els preus dels viatges passaran a establir-se amb un sistema quilomètric, a partir de
la distància entre l’origen i destinació, amb bonificacions per
a la recurrència en l’ús. Aquest
sistema simplifica el ventall de
títols, estandaritza les bonificacions i introdueix mecanismes
de postpagament.
El passat mes de maig, el Govern va licitar la maquinària i el
sistema de bitlletatge per implantar la T-mobilitat Catalunya a les ATM de Lleida, Girona
i Tarragona per un import de
21.620.851 euros. Es tracta del
sistema digital de taquillatge
que permet viatjar amb targeta recarregable o mòbil.

Neix el nou Observatori de la Mobilitat de Catalunya

L'

Autoritat del Transport Metropolità i la
Generalitat posen en
marxa un nou Observatori
de la Mobilitat de Catalunya
(OMC),una plataforma digital renovada que busca integrar en una única pàgina
web de referència tota la informació relacionada amb
la mobilitat de Catalunya.
El nou portal, dona continuïtat als existents actualment
-OM Generalitat i Observatori de l’ATM de l’àrea de
Barcelona- nascuts sota els
antecedents de les Lleis de
9/2003 de la Mobilitat i la
Llei 21/2015 del finançament

del sistema de Transport de
Catalunya. La primera llei
ja defineix l’OMC com a instrument de recollida, difusió
d’informació i instrument
d’avaluació i seguiment de
les polítiques de planificació.
La segona llei determina que
el Govern de la Generalitat
haurà d’elaborar una comptabilitat ampliada de la mobilitat i fer un seguiment complet i integrat de les fonts de
finançament del sistema de
Mobilitat.
Així, l’OMC es configura com
a l’eina que ha de donar
resposta a aquestes determinacions i esdevenir una

Plataforma digital > Polítiques Digitals i Territori

nova plataforma referent
que permeti fer seguiment,
avaluació i presa de decisions
amb relació a la gestió de les
polítiques de mobilitat. De
la mateixa manera, el portal

vol difondre la informació de
manera entenedora i accessible per a les persones usuàries i assegurant la fiabilitat
d’una base de dades actualitzada i contrastada.

C

om cada any, Catalunya se sumarà del 16 al 22 de setembre a la
Setmana Europea de la Mobilitat,
sota el lema «Combina i mou-te!». En
aquest sentit, ajuntaments, entitats i
associacions ultimen els seus programes
d’activitats amb l’objectiu de promoure
la mobilitat sostenible i segura, millorar
la qualitat de l’aire i recuperar l’espai
públic per a la ciutadania.
Els objectius principals de la Setmana
són sensibilitzar la ciutadania sobre

els impactes ambientals del transport
i informar-la sobre les seves diferents
modalitats, impulsar l’ús dels mitjans
de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la
mobilitat a peu i els vehicles elèctrics i
reflexionar sobre com afecta a la nostra
salut l’ús excessiu del transport motoritzat. I aquest any amb un especial interès
per la greu crisi energètica mundial, que
està també alterant i afectant l’actual
model de mobilitat.

SETMANAEUROPEADELAMOBILITAT
16−22 SETEMBRE 2022
Combina i mou-te!

Noticies

SETMANA EUROPEA
DE LA MOBILITAT 2022

#Mobilitat2022
territori.gencat.cat/setmana-mobilitat

Jornada a Sitges sobre
«Mobilitat i Turisme amb visió de gènere»

La Jornada s’iniciarà amb l’obertura a càrrec de la H. Consellera d’Igualtat i Feminismes, la senyora Tània Verge, i la Il·lma.
Alcaldessa de Sitges i presidenta de l’AMTU, la senyora Aurora Carbonell. Es proposen 2 taules, una primera sobre mobilitat
amb visió de gènere, on ja han confirmat
la seva assistència la Directora General de
Transport i Mobilitat del govern, la senyora Mercè Rius, o la Directora de la Unió
de Polígons Industrials de Catalunya, la
senyora Sílvia Solanelles, entre d’altres; i
una segona taula sobre turisme amb visió
de gènere, on ja hi ha confirmada la presència de la Directora General de Turisme
del govern, la senyora Marta Domènech o
la Presidenta de la Federació d’Hosteleria
i Turisme de les comarques de Tarragona,
la senyora Berta Cabré.

> AMTU, Arxiu.

E

l 16 de setembre al matí, i en el marc
de la Setmana Europea de la Mobilitat, es farà a Sitges una jornada sobre
«Mobilitat i Turisme amb visió de gènere.
Què necessitem i aportem les dones per/
als nous models de transport i oci», organitzada per l’Associació de municipis per

la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i
l’Ajuntament de Sitges.
La temàtica vol abordar com des dels
diferents actors que gestionen, regulen i
proposen models de mobilitat i la indústria del turisme, tenim en compte o no,

Després de les dues taules, la Secretària de Feminismes del govern, la senyora
Montse Pineda, farà una valoració de tot
el debatut durant el matí, i la Presidenta
de l’AMTU, la senyora Aurora Carbonell,
clourà la jornada.
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i podem aportar millores des d’una visió
feminista de la realitat. I per això hi participaran des de responsables de l’administració pública com directores generals
o alcaldesses, a empresàries del sector,
usuàries o acadèmiques.

Notícies

Implantació de noves mesures
de gestió del trànsit a l'AP7

Reunió del Govern > Servei Català de Trànsit

E
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l Govern ha adoptat un conjunt de
mesures que permetran millorar la
gestió del trànsit i la velocitat amb
l’objectiu de reduir l’accidentalitat i les retencions a les carreteres catalanes.
El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha explicat que “l’AP7 concentra el
20% de les víctimes mortals de tota la

xarxa viària catalana”. Davant d’aquesta situació, s’han adoptat un conjunt
de mesures, entre les quals destaca
l’habilitació a l’AP7 de carrils addicionals durant les operacions de cap de
setmana. En concret, 40km de carril
addicional sud a l’AP7. També s’ha
implantat un carril addicional a la C32

nord, de Llavaneres fins a Montgat.
A més a més, es dotarà l’AP7 d’un carril
addicional nou i segur entre Parets i Sant
Celoni, i per això cal que el ministeri dugui a terme l’ancoratge que requereix
aquest carril addicional.
Altres mesures adoptades són l’establiment d’una limitació de la circulació de
camions per la dreta i a 80km/h en el
tram de l’AP7 de dos carrils al sud del
país, i al tram central de l’AP7 els dies
d’especial confluència de trànsit.
Per controlar la velocitat, el departament
d’Interior licitarà aquest 2022 la instal·lació del sistema de velocitat variable ala
C58 i la iniciació dels projectes per instal·
lar sistemes de velocitat variable a l’AP7
centre - entre Santa Perpètua i el Papiol-,
a l’AP7 Nord -entre Sant Celoni i la Roca
del Vallès-, i a la C33 -entre Parets i el Nus
de la Trinitat).
Alhora, Elena insisteix en la proposta
feta pel Govern de reduir a 110km/h la
velocitat a l’AP7 i a 100km/h en trams
on hi ha acumulació d’accidents a la part
central de l’AP7/B30, una decisió que depèn del Ministerio.

Trànsit posa en marxa un pla de xoc
per reduir la sinistralitat a l'AP-7

AP-7 > Servei Català de Trànsit

E

l Departament d’Interior, a través del
Servei Català de Trànsit (SCT) i la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, han activat el passat mes de juny un
pla de xoc específic per reduir la sinistralitat a l’AP-7.
El conseller Joan Ignasi Elena ha destacat

que preocupa especialment l’augment de
víctimes mortals en accident de trànsit
a l’AP7, amb 13 persones mortes des de
principi d’any, una xifra que representa
un 20% de la mortalitat d’enguany.
L’alta sinistralitat d’aquesta via, també
de col·lectius vulnerables: motoristes,

ciclistes i vianants, i el fet que l’AP-7 va ser
la via que va registrar més accidentalitat
durant el mes de maig, amb un total de
22 accidents amb morts o ferits greus,
han portat l’SCT, conjuntament amb els
Mossos d’Esquadra, a desplegar un pla de
xoc específic en aquesta via per reduir-ne
les xifres de sinistralitat. Aquestes mesures donen continuïtat a les accions a
peu de carretera materialitzades durant
el mes maig al conjunt de la xarxa viària
catalana.
Concretament, les mesures d’aquest pla
de xoc específic a l’AP-7 per reduir les xifres de sinistralitat són:
Controls de velocitat per reduir la velocitat mitjana de conducció.
Controls integrals en vehicles de transport
per detectar conducció sota els efectes de
l’alcohol o les drogues, i per assegurar el
compliment dels temps de conducció i de
descans.
Reforç de la inspecció aèria per detectar
possibles infraccions.

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

Noticies internacionals

El vaixell «Götheborg of
Sweden» arriba a Barcelona
«Götheborg
of Sweden»
El Götheborg of Sweden va ser un
vaixell de mercaderies de la companyia sueca de les Índies Orientals fundada a Göteborg l’any 1731.
La companyia va comerciar amb la
Xina i va completar un total de 132
viatges amb 37 vaixells fins que va
cessar el 1813.
El 1993 es va restablir la Companyia Sueca de les Índies Orientals
per tal de reviure, gestionar, operar i desenvolupar l'art de la construcció naval i la navegació suec.
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l vaixell «Götheborg of Sweden»
és una rèplica del Götherborg
original, el veler de fusta d’alta
mar més gran del món. Actualment
està fent una ruta des de Göteborg
fins a la Xina, i en aquest recorregut
està previst que proper 27 d’octubre
arribi al Port de Barcelona on s’hi estarà fins el 23 de març de 2023.
Un cop el Götheborg arribi a Barcelona es duran a terme diferents
activitats culturals amb l’objectiu de
reforçar les relacions entre el nostre
país i Suècia. Es podrà visitar i conèixer la historia de les companyies de
les Índies Orientals i les aventures
del Götherborg original que va navegar tres vegades cap a Àsia.
L’objectiu d’aquesta expedició és
promoure el comerç suec-asiàtic i
crear noves oportunitats de negoci
de manera sostenible. Durant l’expedició el vaixell farà diferents parades
a ports i ciutats, i en aquestes escales es convida a milers de visitants a
visitar i veure com és un vaixell del
segle XVIII.

L’any 1995 es va començar a reconstruir
el Götherborg d’acord amb els mètodes
i materials utilitzats en el veler original
i, va acabar de construir-se 10 anys més
tard. El vaixell té una llargada de 47 metres, una alçària d’11 metres i pesa 788
tones. Mentre l’exterior es manté fidel a
l’original, l’interior és modern. El vaixell
disposa d’un sistema elèctric i d’hèlix propulsades per motors dièsel.

Ruta
El passat 8 de juny de 2022, va sortir de
Göteborg. Primer va navegar pel nord
d’Europa i el mar Bàltic, després va travessar el mar del Nord i va passar pel canal
de la Mànega i pel golf de Biscaia. Durant
aquests mesos ha parat a diversos ports
de la Mediterrània i s’hi estarà durant l'hivern 2022-2023.
Per la primavera del 2023 entrarà al
Canal de Suez, i es dirigirà cap al Mar
Roig i Djibouti. Després de creuar l'oceà
Índic, el vaixell arribarà a l'Índia. A partir
d’aquí, comença la gira a l'Àsia Oriental
i el veler Götheborg es dirigirà cap als
principals mercats de Singapur, Vietnam,
Hong Kong i finalment la Xina.

Per a més
informació
escanejeu
el codi QR

Noticies internacionals

X Shore, el vaixell elèctric

X

Shore, la startup sueca que està fabricant embarcacions 100% elèctriques, ha donat a conèixer dos dels
seus nous models, Eelex 6.500 i Eelex
8.000. Aquests models es distingeixen
dels altres per la seva velocitat punta i la
seva gran autonomia.
L'electrificació del sector del transport,
inclosa la indústria marítima, és essencial
per reduir les emissions globals i permetre
una economia global amb zero carboni
net per a l'any 2050. Així doncs, X Shore,
està al capdavant d'aquesta transició,
amb l’objectiu de crear i fabricar vaixells
elèctrics d'un alt rendiment per ajudar a
contribuir amb el medi ambient.

Model EELEX 8000 > X Shore

gueix la mateixa línia que la marca.
Konrad Bergstrom, el CEO i fundador, va
crear la marca el 1996, tanmateix no es
va donar a conèixer a mundialment fins
el 2016, després de la seva primera aparició a la fira d'Estocolm. Per a Bergstrom,
Tesla ha suposat una inspiració, ja que se-

El model Eelex 8.000 es caracteritza per
arribar a velocitats de més de 30 nusos i
per poder recórrer distàncies de fins a 100
milles nàutiques a velocitats més baixes.
A banda del motor 100% elèctric, la mar-

ca també s’enfoca en materials
de baix impacte i
amb l’eliminació
de substàncies
perilloses per al
medi ambient.

PREMIS MOBILICAT

Premis MobiliCat 2021:
Candidatures presentades
El passat mes d'abril, en el marc de la Jornada Catalana de la Mobilitat que es va
celebrar a Reus, va tenir lloc el lliurament dels Premis MobiliCat 2021 amb l’objectiu de
reconèixer la tasca que ajuntaments, organitzacions, institucions, emprenedors, entitats
o empreses relacionades amb el transport públic, la mobilitat i les seves infraestructures,
fan a Catalunya.

CANDIDATURES

PREMI A LA INNOVACIÓ EN MOBILITAT
El Premi a la Innovació en Mobilitat està destinat a reconèixer aquell projecte, empresa emergent, o aplicació creada per una persona, entitat o empresa catalanes, que hagi destacat per
presentar una solució innovadora en l'àmbit de la mobilitat. En aquesta edició, el guanyador
va ser Bussle, l'app que ha desenvolupat l'Hospital Sant Joan de Déu i MitBarcelona.

L'accessibilitat plena en el transport públic continua sent un desafiament important tant per a les
administracions públiques com per
als operadors i els proveïdors de
serveis doncs, malgrat els progressos assolits, persisteixen obstacles
que impedeixen a les persones
amb capacitats diverses realitzar
els seus desplaçaments de manera
còmoda i segura.
BUSSLE és una eina dissenyada per
l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i MITBarcelona S.L., i té com
a objectiu millorar l'accessibilitat
cognitiva al transport públic per a
les persones amb TEA a través de
l'assistència pas a pas, la gestió de
l'ansietat i prevenció de les situacions de sobrecàrrega sensorial, de
manera combinada amb la informació del servei de transport públic
disponible en temps real i sempre
monitoritzades per un tutor/a per
preservar-ne la seva seguretat.
Les dues entitats, reconegudes
per la seva expertesa en el seus
respectius sectors professionals
(Salut Mental i Mobilitat respectivament), col·laboren per assolir els
següents objectius:

BUSSLE és una eina que té com a objectiu millorar l'accessibilitat cognitiva al transport públic per a les
persones amb TEA > APP BUSSLE

• Augmentar l’accessibilitat cognitiva del transport públic per a
les persones amb TEA i d’altres
dificultats cognitives, apostant
per una eina tecnològica amb
vocació d’estàndard, i enfocada
en una primera fase al transport
urbà en autobús a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per poder
ser escalable a d’altres perfils
d’usuaris i modes de transport.
• Disposar d’una App basada en l’ús
de pictogrames i cronòmetres en
pantalla per donar acompanyament visual a les accions habituals en l’ús de l’autobús urbà.
• Tot això serà possible integrant
a BUSSLE la informació en temps

real disponible obtinguda a partir dels sistemes SAEi (sistema
d’Ajuda a l’Explotació i Informació) dels operadors de transport,
així com d’altres fonts d’informació disponibles.
• Com a element central d’aquest
projecte, cal recordar que Catalunya i l’Estat disposen de lleis que
garanteixen el dret a l’accessibilitat de tota la ciutadania.
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APP BUSSLE

PREMIS MOBILICAT

CANDIDATURES

Algunes de les entitats, empreses i/o ajuntaments que també van presentar la seva candidatura en alguna de les categories (Premi a la Innovació en Mobilitat i el Premi a la
Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible) van ser l’Ajuntament de Ripoll i l’Ajuntament de
Santa Maria de Palautordera. Concretament, aquests dos ajuntaments es van presentar
a la categoria «Premi a la Millor Iniciativa en Mobilitat Sostenible».

Pla Director de la
Bicicleta de Ripoll
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l Pla Director de la Bicicleta de
Ripoll va ser encarregat per
l’Ajuntament d’aquesta vila a
l’empresa Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat SL, amb el plantejament de la millora de les condicions de mobilitat en bicicleta al seu
nucli urbà. Aquest PDB vol donar totes les eines per facilitar i augmentar l’ús de la bicicleta com a mode
de transport a Ripoll, fent que sigui
apte per a tothom, segur, competitiu amb la resta de maneres de
moure’s i solvent per als usuaris. Té
l’objectiu principal d’augmentar el
nombre de desplaçaments en bicicleta a la vila, fent-la més inclusiva,
amb menys emissions i més saludable. Aquests són els criteris amb els
quals s’està abordant el disseny de
l’espai públic pedalable:
• Facilitar els itineraris aconsellats
per a bicicletes i dotar-los de
continuïtat.
• Augmentar la permeabilitat entre els diferents barris, eliminant
barreres físiques artificials.
• Fomentar la seguretat viària,
condicionant les seccions i les
interseccions per tal de garantir
una mobilitat segura.
• Millorar la senyalització específica per a ciclistes, etc.
El PBD està en constant evolució a
Ripoll. Algunes de les modificacions que s’han dut a terme recentment han estat la implementació de
senyalització per indicar els trams
compartits entre cotxes i bicicletes en les zones d’un màxim de 30

El PDB vol donar totes les eines per facilitar i augmentar l’ús de la bicicleta com a mode de
transport a Ripoll > Ajuntament de Ripoll

km/h; o l’adaptació de l’enllaç per
dins el poble entre la Via Verda que
va fins a Sant Joan de les Abadesses
(La Ruta del Ferro) i la nova Via Verda fins a Campdevànol, que ha comportat nova senyalització vertical i
horitzontal i canvis en aparcaments.
També cal destacar que aviat Ripoll
rebrà 250.000 euros dels Fons
Next Generation, que es destinaran
a seguir millorant la interconnexió
de les tres Vies Verdes que conflueixen a la vila i enllaçar-les amb les
estacions de tren i d’autobusos.
Això ha de permetre millorar la
connectivitat amb els polígons industrials, fent una clara aposta per
la bicicleta com a opció no només
turística sinó també per als despla-

çaments diaris de casa a la feina.
Una altra iniciativa que s’està començant a dur a terme a la vila és
el Bicibús perquè els nens i nenes
vagin a l’escola amb bicicleta. Ara
mateix, una associació de famílies
d’un dels centres educatius ha iniciat el projecte i l’Ajuntament hi dona
suport. L’objectiu és estendre’l cada
cop a més escoles i famílies.
Per tant, Ripoll va avançant mica
en mica i sense pausa cap a una
mobilitat més sostenible!

PREMIS MOBILICAT

Centre de dinamització de turisme
sostenible a l’antiga
estació de ferrocarril
de Santa Maria
de Palautordera

L’Ajuntament, conscient d’aquesta problemàtica va endegar un Pla
d’actuacions per l’edifici i el seu entorn, mitjançant un conveni de cessió d’ADIF d’una durada de 50 anys
a favor del consistori, per a garantir
la pervivència i seguretat de l’edifici
i, amb l’objectiu de crear un Centre
de dinamització de turisme sostenible que afavoreix l’ús del transport
públic. Un centre que ha de garantir
la seguretat de les persones i usuaris, que crea llocs de treball, que incrementa l'ús del transport públic,
que fa viable noves connexions,
suposa un increment de l’impacte
econòmic i turístic als municipis del
seu entorn, i diversifica els accessos
de visitants a l’entorn del Parc Natural del Montseny.
Per tal d’aconseguir-ho, s’han dut i
s’estan duent a terme els diferents
projectes:
1. Construcció d’un carril bici (via
ciclista) paral·lel a al carretera BV5301 des de l’Estació de ferrocar-

Fotografia de l’Estació de ferrocarril abans de les obres de rehabilitació > Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Fotografia de l’Estació de ferrocarril després de les obres de rehabilitació > Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera

ril al nucli urbà de Santa Maria
de Palautordera situat a 2 km de
distància.
2. Construcció d’una Via verda que
connecta el carril bici (via ciclista)
paral·lel a al carretera BV-5301 des
de l’Estació de ferrocarril al nucli
urbà de Santa Maria de Palautordera situat a 2 km de distància amb la
ruta del Camí de la Tordera.
3. Construcció d’un cobert d’aparcabicicletes a l’aparcament de l’Estació de ferrocarril de Santa Maria
de Palautordera.
4. Augment de les freqüències de
les expedicions del servei de transport de bus urbà de l’Estació al
municipi.
5. Implantació d’un bus per l’ampliació del servei d’accés al Parc Natu-

ral del Montseny en transport públic des de l’Estació de ferrocarril.
6. REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE
L’ESTACIÓ DE FERROCARRIL I DE
L’EDIFICI DE MERCADERIES, executades la Fase Prèvia de Consolidació i
Reforç Estructural i de la Coberta de
l’edifici de l’Estació, Fase A de Restauració de façanes i tancaments
exteriors de l’edifici de l’Estació i la
fase B1 de Rehabilitació i condicionament de la Planta Baixa de l’edifici de l’Estació. Pendent d’executar
la fase B2 corresponent a la Rehabilitació de la Planta Primera i l’escala de l’edifici de l’Estació i la fase B3
de Rehabilitació de l’edifici de Mercaderies situat davant de l’andana
de l’Estació de ferrocarril.
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L'

edifici de l’Estació de Ferrocarril de Santa Maria de
Palautordera és una construcció ferroviària singular que forma
part del “Catàleg de Bens d’Interès
Arquitectònic, Natural i Cultural a
Protegir” segons el planejament
vigent POUM del municipi. L’edifici
està en desús des de la dècada
dels 1980, quan RENFE va deixar
de prestar els serveis propis de l’estació als usuaris, tot i mantenint el
servei ferroviari com a abaixador de
Santa Maria de Palautordera.
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