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Mobilitat sostenible 3 Nous serveis

E

stem massa acostumats a
creure que les infraestructures poden assumir tanta
flexibilitat com sigui necessària pel que fa als seus calendaris fins que es converteixen en realitat o no. El cas de l’ampliació i connexió del tramvia per la Diagonal
de Barcelona és un d’aquests exemples. Fa massa temps que estem debatent sobre un projecte que ja està
prou analitzat tècnicament, i dilatant en el temps la decisió definitiva sobre la seva execució. Al marge
de la pèrdua d’oportunitats que això pugui significar, un projecte
com el del tramvia no pot perdurar
indefinidament en el núvol de la
discussió pel simple fet que les urbs
i la societat evolucionen en les seves
necessitats i en els seus hàbits, i allò
que es va plantejar anys enrere probablement no serà el mateix que necessitarem demà. Les institucions
han d’aprendre a programar i planificar les infraestructures encara
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Anàlisi

Lluís Inglada
Director de Territori i Sector Públic de l’Institut Cerdà

Un debat que no
pot ser permanent
El projecte del tramvia
per la Diagonal no
ha d’acumular
més retards segons
convingui a interessos
dels uns i dels altres

que siguin polèmiques i a decidir
sobre elles, executant-les quan pertoca.			
Mirem, si no, el que ha passat
amb el Corredor del Mediterrani,
que per a molts ja no és ben bé el
millor model que avui necessita la
competitivitat del país, perquè la
seva execució arriba tan tard que
corre el risc de no respondre a la totalitat de les expectatives actuals.
De fet, a data d’avui ni tan sols sa-

bem quan es farà.
El risc és què el tramvia per la Diagonal també ens quedi obsolet pel
retard continuat i excessiu sobre la
seva decisió. I ja sabem que els equilibris polítics i pressupostaris són
essencials en aquestes qüestions,
però hauríem de posar al davant
els requeriments i les necessitats
reals de les ciutats i del territori a
l’hora de plantejar les infraestructures.			
No és estrany, doncs, que hi hagi qui ha començat a posar el crit
al cel i a encendre llums d’alarma
a l’hora d’alertar sobre un retard
que passa de taca d’oli. Ja és prou
difícil posar-se d’acord en el model
de tramvia que volíem per introduir en el debat el factor temps, anarlo allargant tant com convingui a
uns o a d’altres.
El tramvia continua sent una
aposta ferma de moltes ciutats europees i Barcelona encara manté
un traçat urbà favorable, com és

Autobusos exprés uniran l’àrea
metropolitana amb Barcelona
DANNY CAMINAL

Les primeres línies
sortiran de Badalona
i Castelldefels a
partir de la primavera
L’AMB aprova vigilar
amb un sistema de
càmeres els cotxes
contaminants
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Projectes frustrats
Fa temps, la Diputació de Girona
va impulsar una exposició amb alguns projectes singulars d’equipaments i d’actuacions que mai han
arribat a veure la llum. Potser el
tramvia de la Diagonal acabarà formant part d’una futura mostra de
la Barcelona que mai veurem, encara que això, en cap cas, seria desitjable perquè voldria dir que hem
sumat un nou fracàs per al desenvolupament de la ciutat. Es tracta
d’una cosa tan simple com prendre
una decisió i no allargar-la indefinidament. H

rà recorreguts més directes i amb
poques parades, és millorar la velocitat comercial i arribar més ràpid al destí. «No eliminarà les línies
convencionals. Serà un servei complementari», assenyalen fonts de
l’AMB.
El Metrobús (les seves línies
s’identificaran amb una M), que
s’implantarà en municipis que limiten amb Barcelona, tindrà un interval de pas màxim de 10 minuts. Es
contempla incloure en determinats
serveis autobusos articulats de més
capacitat. També es posarà en marxa durant la primavera i la primera línia serà la M28, que farà la ruta
Can Ruti, Badalona, Santa Coloma i
Sant Andreu Comtal. A l’oferir una
freqüència de pas competitiva amb
la del metro es traslladarà a l’àmbit
metropolità la filosofia de la xarxa

El Metrobús aplicarà
la filosofia de la
xarxa ortogonal d’alta
capacitat desplegada
a la capital catalana

L’

Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) va presentar ahir, durant el
quart Consell de la Mobilitat, dues mesures per potenciar
la mobilitat sostenible en l’entorn
de Barcelona. La primera és la implantació, durant el primer semestre d’aquest any, d’un sistema de
càmeres per llegir les matrícules
dels vehicles que entrin a la zona de
baixes emissions (ZEB) i comprovar
si compleixen els requisits per circular en episodis d’alta contaminació. La segona, l’entrada en servei a
partir d’aquesta primavera de les
dues primeres línies de dos nous
serveis d’autobús metropolità:
l’AMB Exprés i l’AMB Metrobús. Les
dues primeres línies sortiran de
Castelldefels i Badalona.
L’AMB va presentar als agents
socials implicats i a més de 150 experts la implantació durant aquest
2018 del nou sistema de control
tecnològic de lector de matrícules, en coordinació amb els ajuntaments de Barcelona, l’Hospitalet,
Cornellà, Esplugues i Sant Adrià de
Besòs. A més de càmeres fixes i mòbils, el nou sistema comptarà amb

el cas de la Diagonal. El projecte ja
havia aplegat les aportacions tècniques i els suports necessaris i no
s’entendria que, per la feblesa política actual, tornés al calaix on
es guarden totes aquelles infraestructures que mai acaben sent realitat.

33 Operaris col·loquen un panell informatiu de la zona de baixes emissions a prop del tanatori de l’Hospitalet.
panells d’informació variables
que, per exemple, alertaran l’usuari, identificant la matrícula del seu
cotxe, de l’etiqueta ambiental de la
DGT que li correspon i si pot circular o no en cas de contaminació.
PROVES PILOT / «L’objectiu

d’aquestes mesures és avançar en els compromisos adquirits en el desplegament dels sistemes automàtics de
control i gestió, i informar paral·
lelament la ciutadania sobre les
emissions dels seus vehicles i possibles restriccions als més conta-

minants», va explicar Antoni Poveda, vicepresident de Mobilitat i
Transport de l’AMB. Durant el primer semestre d’aquest any es faran les proves pilot a les rondes de
Barcelona. Fins al mes de juny, s’estudiarà l’emplaçament de les càmeres i la definició de la plataforma de gestió.
Des de l’1 de desembre del 2017,
en situació de contaminació no poden circular, de 7.00 a 20.00 hores en dies laborables, els turismes
que no tinguin etiqueta ambiental.
A partir de l’1 de gener del 2020,

aquestes condicions seran permanents.
Les noves línies metropolitanes
d’autobús AMB Exprés (que s’identificaran amb la inicial E) s’implantaran als municipis metropolitans
més allunyats de Barcelona per
connectar amb la capital. La primera línia serà l’E95, que connectarà
Castelldefels amb Barcelona i es posarà en marxa a la primavera. Més
endavant, altres línies enllaçaran
municipis com Gavà, Viladecans i
Sant Boi de Llobregat.
L’objectiu de l’Exprés, que fa-

ortogonal de gran capacitat que s’està desplegant a l’interior del municipi de Barcelona. Els recorreguts de
les noves línies, va avançar l’AMB,
estan dissenyats amb punts d’intercanvi amb la nova xarxa barcelonina, i amb un tractament especial en
la senyalització.
LLUITA CONTRA LA CONTAMINACIÓ / Pove-

da va recordar que, mentre la Comissió Europea amenaça amb denunciar Espanya davant el Tribunal
de Justícia de la UE per incomplir
els límits màxims d’emissions de
diòxid de nitrogen i de partícules PM10, l’àrea metropolitana de
Barcelona «està compromesa» en
projectes com el presentat ahir per
lluitar contra la contaminació, i va
reclamar als governs d’Espanya i
de Catalunya plans d’actuació similars. H

