
El canvi necessari per a un futur 
viable



• La contaminació és la responsable directa d’unes 
467.000 morts prematures a l’any a Europa, la 
primera causa de morts prematures a la Unió 
Europea. (1)

• L’elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes 
directes sobre la salut de les persones que la 
comunitat científica ha pogut parametritzar amb més 
de 3.000 morts prematures anuals a l’entorn 
metropolità, a més dels efectes nocius sobre els 
malalts crònics. 

La qualitat de l’aire a la metròpolis
La contaminació atmosfèrica presenta repercussions rellevants en la salut dels conciutadans 
metropolitans. Si bé la qualitat de l’aire està millorant lentament, la contaminació atmosfèrica 
continua essent el major perill per a la salut ambiental al nostre territori.

Situació actual

(1) L’últim informe sobre qualitat de l’aire de l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) publicat al 2016 

Concentracions de NO2 a Europa durant  2014 (EEA,2016a)



• La contaminació atmosfèrica, tal i com adverteix la 
Organització Mundial de la Salut, és el principal factor 
ambiental de risc de mortalitat evitable. 

• La contaminació és la primera causa de morts 
prematures a la Unió Europea. (1)

•  A Espanya moren 12 vegades més persones per la 
mala qualitat de l’aire que per accidents de trànsit.

Durant l’últim decenni ha augmentat la conscienciació sobre els efectes perjudicials dels contaminants 
atmosfèrics sobre la salut humana, afavorint la creació de noves normatives, lleis i polítiques europees 
i estatals dirigides a reduir les emissions d’aquests contaminats.

L’escenari global 

(1) L’últim informe sobre qualitat de l’aire de l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) publicat al Novembre de 2015 

Promig del nombre de mesos que es redueix l'esperança de vida a causa de 
les partícules (PM

10
 o PM

2.5
). Font: Comissió Europea

Problema global



Impactes sobre la salut 

Les morts prematures causades per la mala 

qualitat de l’aire a Espanya: 

• 25.500 morts prematures s’atribueixen 

a les partícules fines

• 5.900 morts prematures al diòxid de 

nitrogen 

• 1.800 morts prematures a l’ozó. 

• Segons l’EEA i l’OMS els efectes sobre la salut són: efectes sobre el sistema 

nerviós central (PM), asma i funció pulmonar reduïda (PM), malaltia pulmonar 

obstructiva crònica (PM), efectes sobre el sistema reproductiu (PM), efectes al 

fetge, a la melsa i a la sang (NO
2
), càncer de pulmó (NO

2
 i BaP), efectes 

cardiovasculars (PM, SO
3
, O

3
) etc.



5

Davant dels negacionistes, evidències:

En els darrers anys s’han multiplicat les evidències que relacionen salut i contaminació. 
Més concretament, els estudis relacionen la contaminació atmosfèrica amb diverses 
patologies: 

• El darrer treball de ISGlobal de Barcelona indica que un increment 5 μg/m3 de PM
10

 a 
l’aire respirat resulta la perduda de gairebé un any de vida. (Environment 
International. 2016.)

• Es constata una afectació negativa en el desenvolupament del infants sotmesos a 
contaminació atmosfèrica a les escoles (Projecte BREATHE) i una major hiperactivitat 
i dèficit d’atenció en els adolescents (Environment International,2016)

• La contaminació atmosfèrica és la causa de diverses afectacions cerebrals com ictus o 
accidents cardiovasculars (OMS), malalties degeneratives (J Alzheimers Dis. 2015) i 
diversos problemes de salut mental (JAMA Psychiatry. 2013 Jan).

• Es constaten múltiples evidencies de l’efecte en l’aparell respiratori, com càncers de 
pulmó (OMS), pneumònies (OMS), afectacions pulmonars diverses (Thorax 2009 64) i 
obstruccions pulmonars cròniques (OMS).

• Per últim, també es destaquen diversos estudis sobre impactes en el sistema 
reproductor (CREAL-ISGlobal) i sobre afeccions coronaries (Circulation 2010 i OMS)



Escenari metropolità

• La contaminació de l’aire al territori metropolità de Barcelona és 

un dels principals reptes que afronta l’administració 

metropolitana. La mobilitat terrestre és el causant principal de la 

contaminació atmosfèrica. 

• A l’àrea metropolitana de Barcelona, tot i que les emissions de 

contaminants atmosfèrics s’han reduït notablement en els darrers 

anys (sobretot per la disminució del trànsit i la crisi econòmica), es 

superen els límits de concentració en mitjana anual de NO
2
 (i en 

el cas de les PM
10

 es troben a prop) establerts per la Unió Europea 

i també els establerts per l’Organització Mundial de la Salut.

L’elevada contaminació atmosfèrica té uns efectes directes sobre la salut de les persones 
que la comunitat científica ha pogut parametritzar amb més de 3.000 morts prematures 
anuals a l’entorn metropolità, a més dels efectes nocius sobre els malalts crònics. 

Estat de la qüestió a Barcelona



Les causes de la contaminació atmosfèrica

El transport és un dels principals contribuents de les emissions de NOX i de PM10 a bona part dels 
municipis de l’AMB que pertanyen a les ZPE. Tanmateix,  no és l'únic focus contaminant:

Immissions totals de NO
2
 als municipis de l’AMB que pertanyen a les 

Zones de Protecció Especial de l’ambient atmosfèric.

• S’ha comprovat que la influència de la mobilitat sobre 
la contaminació atmosfèrica és més del 50% a nivell de 
l’àmbit de Zona Protecció Especial, però puja fins al 70 
o el 80% en les zones més denses de la conurbació de 
Barcelona.

• A continuació, cal destacar la contribució del sector 
industrial. A la ciutat de Barcelona, les immissions 
provinents de la industria poden suposar fins a un 15% 
del conjunt.

• No obstant això, no podem oblidar de les emissions del 
sector domèstic (provinents de els calefaccions, aigua 
calenta,...), o de la indústria, ...



Conclusió 🡪 hem de canviar la 
manera com ens movem!! 

I ho hem de fer JA



Jerarquització de la mobilitat
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Els vianants



Font: Anuari de la 
seguretat viària 
2015 - SCT

32
393





Principal problema...

1.Cruïlles
2.Passos de vianants 





Contenidors tapen visibilitat





Contenidors tapen visibilitat

No hi ha pas de vianants





No hi ha pas de vianants





Plaça d’aparcament lliure pot tapar visibilitat



PROBLEMA = 
VISIBILITAT



Nou Criteri de Seguretat prioritari 🡪 VISIBILITAT



La bicicleta













Els millors invents dels últims 2 segles, segons  els votants de la 
BBC…

Bicicleta - 59%
Transistor - 8%
Internet - 4%
Motor de combustió interna- 3%
Nuclear power - 1%
…

Els motius...
Sensillesa en el disseny
Ús universal 
Condició de mitjà de transport ecològic i democràtic

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4513929.stm

… per què? …

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4513929.stm


Els 10 motius de perquè 
la bici és el millor invent…
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1. Consumeix   poca energia

< x40

< x3



2. Econòmic de construir

< x 100



2. Econòmic d’adquirir i mantenir

< x 100



3. Econòmic mantenir (assegurança + manteniment mitjà)

< x 10



4. Cost per l’ús

<



5 i 6. Cost ambiental i sonor

<

0
&



7. És saludable



8. És ràpid

<
15km / h 15km / h 8 km / h 



9. És segur

< x 13

Quantitat d’energia despresa en un impacte 



Diferencia d’energia despresa en
una col·lisió amb un objecte immòvil
o un vianant

Fórmula de l’energia cinètica

Ec =  ½ mv2

Bicicleta:
Velocitat: 20 Km/h  = 5,5 m/s
Pes Vehicle: 15 Kg
Pes persona: 80 Kg.

½ . (15+80) . 5,52 = 1436 jouls 

½ . (120+80) . 13,82 = 19.044 jouls

Comparativa xoc amb vianant 

entre bici i moto 🡪 

1.436 / 600= 2,3 🡪

13 vegades més!

Persona fent footing (runner):
Velocitat: 10 Km/h  = 2,7 m/s
Pes persona: 80 Kg.

½ . (15+80) . 2,72 = 600 jouls 

Comparativa xoc amb 
vianant de runner i bici 🡪 

19.044 / 1.436 = 13.3 🡪

2,4 vegades més 

Moto:
Velocitat: 50 Km/h = 13,8 m/s 
Pes vehicle: 120 Kg
Pes persona:  80 Kg



10. És divertit! 
☺



PMMU. DIAGNOSI. Síntesi

Hem de fomentar la bicicleta per totes les 
seves avantatges tant individuals com 
col·lectives

1. Més carrils bicis
2. NO a la obligatorietat de CASC (sí recomanable)
3. No a la obligatorietat de matrícula/assegurança (sí 

recomanable)
4. Fiscalitat positiva (a França paguen diners per anar en 

bici a la feina)
5. ....



El Transport 
Públic



El paper del TP sobre la mobilitat actual



TRANSPORTE PÚBLICO 14% TRANSPORTE PRIVADO 41%
Motivos Nota Motivos Nota

Dificultad para encontrar 
aparcamiento o congestión

5,89 Ahorro en el tiempo de 
desplazamiento

5,96

La distancia a las paradas o estaciones 
(factor proximidad)

5,40 No hay alternativas para realizar el 
desplazamiento en transporte público

5,81

Menor tiempo de desplazamiento 5,33 Tenerse que desplazarse a sitios 
distintos de forma consecutiva

5,74

Menor impacto ambiental 5,16 El confort 5,49
Frecuencia de paso 5,05 Poca frecuencia en las alternativas en 

transporte público
5,07

La fiabilidad y puntualidad del servicio 5,04 Disponer de aparcamiento en destino 3,94

El menor coste 4,51 Las alternativas en transporte público 
tienen demasiados trasbordos

3,56

El bajo riesgo de sufrir un accidente 4,13 La seguridad o sensación de protección 2,63
El confort o bienestar 4,11 El menor coste 1,79
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Font: EMQ 2006 (PTOP)

Factors que inclinen la balança



L’urbanisme és el gran condicionant…

El més gran consum 
energètic és producte del 
model urbanístic i 
territorial. Un model 
dispers: 
+ necessitat de 
desplaçaments motorizats
+ ús del vehicle privat
+ ocupació de sòl

La mobilitat es pot 
modular amb polítiques de 
sostenibilitat, algunes 
pal·liatives i d’altres 
estructurals. 
Fotos: Google Imatges.



La política d’infraestructures no acompanya

Quilòmetres d’infraestructures a Catalunya.
Tots suportem més cotxes dels que voldríem.



Qui governa els carrers?

Font: Ajuntament de BCN Font: PTP



Qui governa els carrers?



Parlem de la lliga (DE)

El cas de Freiburg



Sostenibilidad como 
explotación turística?





Ya existen “barrios sin coches”

•Origen: 2006, a partir de unas casernas militares abandonadas
•Previsión: 5000 habitantes
•Viviendas sin aparcamientos. Todas las plazas (400) se encuentran en 
el perímetro del barrio. Las paradas del tranvía son más accesibles que 
el aparcamiento.
•50 aparcamientos limitados dentro del barrio para carga y descarga 
(20 minutos)
•Prioridad al coche multiusuario (carsharing).
•La calle principal es una zona de juegos y alberga una riera
•Precio de venta de los pisos: 370 euros /m2
•Calefacción central con biomassa y apoyo de de solar tèrmica
•Energía fotovoltaica en los tejados. 
•No tienen subterráneos
•Carril bici hasta el centro y tráfico pacificado
•Tranvía con prioridad semafórica hasta el centro. Conectado con 
Cercanías 
• Bus de aportación

85 vehicles / 1.000 habitants



Factor ocupació

Factor tecnològic

Factor seguretat

Factor cost / preu



20%

Factor ocupació

Factor tecnològic

Factor seguretat

Factor cost / preu



Som davant la fi del transport públic col·lectiu?

Vehicle autònom, un gran 
desenvolupament tecnològic…

• Multiusuari (vs. VP)
• Accés a més població 

(vs. VP)
• Porta a porta

(vs. TP)
• Menys congestió? Quin 

cost?

Incrementarà l’ús del VP o del 
TP? Quina serà la frontera? 
Quan serà una realitat?



El cotxe autònom és un taxi sense conductor!



Un cotxe continuarà essent un cotxe…



Fuente: Google



Compte, el futur no és el que 
era!

Font: Google Imatges



Compte amb les novelties!

Foto: Pinterest. Ed Hurst



Font: El Periódico de Catalunya

Les ciutats del futur aposten per les persones



Tenir passat no vol dir no tenir futur



El tramvia és NORMAL

• Més de 330 xarxes de tramvia i 10.000 km de vies a 
Europa. 

• La aparició del bus elèctric és una bona notícia per millorar 
les flotes, però no ha frenat  la implantació de tramvies al 
món. (urbanrail.net)

• Més de 60 ciutats l’han reimplantat o ampliat des de 2010.



L’origen del tramvia: més capacitat menys cost energètic



La pregunta és “quina mobilitat volem”?



La Diagonal és l’eix més gran de BCN pitjor servit

La Diagonal té 11 parades de metro, però cap servei longitudinal d’alta capacitat



T. públic de qualitat sense afectar el vehicle privat?



El bus té un problema de capacitat i rapidesa. Què fem?

TRAMVIA
• Requereix inversió
• Alta capacitat
• Obres que 

replantegen la 
mobilitat actual

METRO
• Requereix moltíssima 

inversió i terminis
• Molt alta capacitat
• No afecta al trànsit 

rodat (això és bo?)

MÉS AUTOBUSOS?
• Baixa inversió inicial
• Poca capacitat
• Pot captar nous usuaris sense 

replantejar la mobilitat actual?



Barcelona ja compta amb 
una de les xarxes de metro 
més denses d’Europa.

El metro que ens falta no és 
a la Diagonal, és entre els 
intercanviadors de Sagrera, 
Sarrià, Zona Universitària i 
Torrassa. 

Quan es completi la línia 9 i 
10 es trencarà l’actual 
esquema radial. 

El Metro ha de ser una 
resposta de capacitat no una 
infraestructura per no 
molestar el cotxe.

El metro que ens fa falta no és a la Diagonal



El metro que ens fa falta no és a la Diagonal



Què es pot pagar amb 105 M€

3,8 km de tramvia (enllaçant 9 
municipis i 29 km ja fets), 
incorporant 117.000 usuaris 
diaris al transport públic elèctric.

Una estació de metro. L’estació 
amb més usuaris de la línia 9 té 
5.000 passatgers diaris.

Un edifici singular...



Amb 
25-40’’ 
de verd 

cada 
90’’

Posar més autobusos: la solució a la capacitat?

337346H8

El tram Via Augusta > Francesc Macià té pràcticament un autobús té 55 minuts cada hora, pràcticament un 
autobús per minut. El tram Glòries – Verdaguer no té cap autobús.



El transport públic col·lectiu és més eficient en ciutat

https://www.youtube.com/watch?v=o14ImCAEynE

https://www.youtube.com/watch?v=o14ImCAEynE


L’elevada densitat: un argument a favor del tramvia

L’elevada densitat de 
població assegura la 
demanda del tramvia.

L’excessiva concentració 
de cotxes només es pot 
canalitzar en transport 
públic si donem 
alternatives de capacitat: 
més ferrocarril, més 
tramvia i més autobusos 
articulats.



TP en un carril: més rigidesa vol dir més capacitat

40 viatgers / vehicle
800 viatgers / hora

60 viatgers / vehicle
1.200 viatgers / hora

100 viatgers / vehicle
2.000 viatgers / hora

140 viatgers / vehicle
2.800 viatgers / hora

• El tramvia central equivaldrà a un carrer urbà 
de 12 carrils de circulació. 

• La capacitat del transport públic és 
proporcional a la seva rigidesa!

200 viatgers / vehicle
4.000 viatgers / hora

300 viatgers / vehicle
6.000 viatgers / hora

400 viatgers / vehicle
8.000 viatgers / hora

600 viatgers / vehicle
12.000 viatgers / hora





Temes tècnics, democràcia i representativitat...

A la consulta de 2010 es va votar Bulevard o Rambla, i va guanyar “Cap de les dues anteriors”. A les 
darreres municipals partits pro-tramvia guanyen amb escreix aquella opció.

Consulta Diagonal 2010. Bulevard o Rambla?

Tramvia al programa: 373.046
BeC: 176.594 vots 
ERC: 77.081 vots 
PSC: 67.475 vots 
CUP: 51.896 vots 
(condicionat a fer-ho públic)

Contra el tramvia: 220.188
CiU: 159.222 vots
PP: 60.966 vots
No es pronuncien: 77.279
CS:  77.279

137.454
vots

Eleccions municipals 2015



Temes tècnics, democràcia i representativitat...

L’enrenou polític contrasta amb la bona 
imatge que té el tramvia entre els 
usuaris, any rere any, a l’enquesta de 
mobilitat en dia feiner de l’ATM.

És el transport públic millor valorat des 
de què es va implantar.

Per primera vegada l’any 2015 un 
transport públic supera en valoració al 
cotxe.



• El 70% de la mobilitat barcelonina 
es local, ja sigui entre barris de la 
ciutat o amb municipis de l’entorn 
dotats de metro i tramvia. 

• Les Rodalies són molt importants 
però no són l’única resposta 
necessària.

Efectes més enllà de la Diagonal: àrea metropolitana



Efectes més enllà de la Diagonal: àrea metropolitana



Efectes més enllà de la Diagonal: recursos per a NXB

Barcelona necessita la flota d’autobusos per cobrir centenars de quilòmetres de servei a tota la ciutat. 
Concentrar-los a la Diagonal és ineficient per partida doble: genera més desigualtat entre barris i fa que hi 
circulin més lentament. Els autobusos, convenientment redistribuïts, permetran disposar d’altes freqüències a 
tots els barris.



Fotos TRAM

El tramvia millora l’accessibilitat i l’entorn



El tramvia millora l’accessibilitat i l’entorn

Fotos TRAM



El tramvia millora l’accessibilitat i l’entorn

Fotos TRAM



Font: El Periódico de Catalunya

El tramvia millora l’accessibilitat i l’entorn



El tramvia és econòmic d’explotar

Cost per passatger (€)



El carrer és un espai que es comparteix
El transport públic és convenient per a TOTS

Font:  Plataforma Diagonal per a 
Tothom

El tramvia és futur



El tramvia és futur



PMMU. DIAGNOSI. Síntesi

Vehicle 
privat



PMMU. DIAGNOSI. Síntesi

S’ha de desinscentivar l’us del vehicle 
privat pels seus efectes negatius a la 
societat:

1. Dificultat per aparcar –> increment zones blaves i verdes
2. Sí a peatges 🡪 triple pagament:

a) Amortització infraestructura
b) Manteniment
c) Externalitats dels vehicles motoritzats

3. Congestion Charge a les entrades de Barcelona i altres ciutats is ho 
requereix.

4. Prohibició d’aparcament de motos a totes les vorers. Motos a calçada 
o en aparcaments soterrats.

5. Zona Blava i verda per a motos. Les motos no son part de la solució, 
son part del problema. 

6. ...



Gràcies per la seva atenció. Vols fer-nos costat?


