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1 INTRODUCCIÓ 
L’objectiu  d’aquest  annex  és  descriure  la  relació  existent  entre  cadascun  dels  agents 

involucrats en el projecte del Trambaix  i del Trambesòs. S’estudia des de el òrgans  i partits 

polítics,  fins  a  l’opinió  pública,  passant  per  associacions  de  veïns,  comerciants,  empreses 

constructores i immobiliàries entre d’altres. 
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2 ELS ACTORS POLÍTICS:  

2.1 Alcaldes dels Municipis per on discorre la traça del Trambaix 

Barcelona 

L’Alcalde  de  Barcelona  des  de  1982  fins  a  1997  va  ser  Pasqual Maragall    i Mira  del  Partit 

Socialista  de  Catalunya  (PSC).  Durant  aquest  període  es  van  fer  els  estudis  previs  i  la 

construcció de la proba pilot. 

No va  ser, però,  fins a el 27 d'abril de 2000, el Consell d'Administració de  l'ATM adjudica  la 

Redacció del Projecte,  la Construcció  i  l'Explotació del tramvia en el corredor Diagonal  ‐ Baix 

Llobregat de l'àrea de Barcelona, al Grup Trammet. Durant aquest període, en que es licita, es 

concedeix, es construeix  i entre en marxa el Trambaix,    l’alcade de Barcelona és  Joan Clos  i 

Matheu ( 1997‐2006) també del PSC. 

L’Hospitalet de Llobregat 

Des  de  1979  fins  a  1995  l’Alcalde  de  l’Hospitalet  de  Llobregat  va  ser  Juan  Ignacio  Pujana 

Fernández  del  PSC.  De  la  mateixa  manera  que  Pasqual  Maragall  va  viure  una  època  de 

propostes  i estudis preliminars, però no va ser fins el mandat de Celestino Corbacho Chaves 

(1995 al 2007) del PSC, que es va crear i posar en marxa el Trambaix. 

Esplugues de Llobregat 

En aquest municipi durant la època prèvia l’alcalde va ser Antonio Pérez Garzón ( 1983‐1995). 

La decisió  final  i posada  en marxa  va  corre  a  càrrec de  Lorenzo Palacín Badorrey  ( 1995  – 

2003). La consolidació del Trambaix  l’ha viscut des de 2003 Pilar Díaz Romero com alcaldesa 

del municipi. Tots tres, del PSC. 

Cornellà de Llobregat 

Cornellà de Llobregat ha estat governat durant 19 anys, des de 1985 fins a 2004 per  l’actual 

president de  la Generalitat de Catalunya, José Montilla Aguilera. Des de que ell deixés el seu 

càrrec  per  passar  a  formar  part  del Govern  Espanyol  com  a Ministre  d’Indústria,  Turisme  i 

Comerç, al 2004 l’alcalde de Cornellà ha estat Antonio Balmón Arévalo (PSC). 

Cal destacar que el  tinent Alcalde d’Urbanisme de Cornellà durant  la època de discussió del 

Tramvia és  José Luís Morlanes  (entrevistat per aquesta  tesina), que alhora era President del 

Consell del Baix Llobregat i va ser molt influent en les decisions finals. 

Sant Joan Despí 

Es pot dir que a Sant Joan Despí, un únic alcalde ha viscut totes les fases del Trambaix, menys 

la maduració de  la  infraestructura. Aquest alcalde és Eduard Alonso Vázquez que va presidir 

l’alcaldia des de 1983 fins a 2006. En la actualitat, l’alcalde és Antoni Poveda Zapata. Tots dos, 

del PSC. 

Sant Just Desvern 

Ramon López i Lozano va ser alcalde de Sant Just Desvern entre 1991 i 2004.  En la actualitat 

l’alcalde és Josep Perpinyà i Palau. Tots dos, del PSC. 
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Sant Feliu de Llobregat 

Des  de  1979  fins  a  l’any  2000  l’alcaldia  de  Sant  Feliu  de  Llobregat  va  estar  presidida  per 

Francesc Baltasar i Albesa d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV). També ICV va ser el següent 

alcalde, Ángel Merino Benito( 2000‐2004). Actualment  l’alcalde és Juan Antonio Vázquez del 

PSC. 

D’aquesta visió dels alcaldes dels diferents municipis per on discorre  la traça del tramvia, cal 

destacar que tots ells pertanyen al partit polític del PSC, amb l’excepció de Francesc Baltasar i 

Albesa d’Iniciativa per Catalunya Verds. 

2.2 Alcaldes dels Municipis per on discorre la traça del Trambesòs 

Barcelona 

Vegi’s pàgina 2 

Sant Adrià del Besòs 

Des de  l’any 1996  fina  a  l’actualitat  l’alcalde del municipi de  Sant Adrià del Besòs  és  Jesus 

Maria Canga Castaño del PSC 

Badalona 

Joan Serra del PSC és  l’actual alcalde de Badalona després que al 2008  la Alcaldessa Maite 

Arqué renunciés al seu càrrec per ocupar el seu escó de Senadora.  

Maite Arqué, militant del PSC ‐ PSOE des de els seus orígens, ha estat alcaldessa de Badalona 

entre  els  anys 1999  i 2008.  També ha  estat diputada  i presidenta del Consell Comarcal del 

Barcelonès entre 1999 i 2003 i presidenta de la EMT entre el 2003 i el 2008. 

2.3 El Govern de la Generalitat de catalunya 

Presidència 

Contràriament al que passa en els Ajuntament,  la Generalitat de Catalunya fou presidida per 

grup Convergència i Unió (CiU), des de 1980 fins a 2003, amb Jordi Pujol al capdavant. 

Posteriorment, i quan els Tramvies de Barcelona ja eren una realitat a punt d’entrar en servei, 

la  presidència  de  la  Generalitat  fou  adquirida  per  Pasqual Maragall  (  2003‐2006)  del  PSC. 

L’actual president és José Montilla, antic alcalde de Cornellà i militant del PSC. 

Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques 

Artur Mas  i Gavarró   va ser conseller de PTOP entre els anys 1995  i 1997. El van seguir Pere 

Macias  (1997  –  2001)  i  Felip  Puig  i  Godes  (2001  –  2003).  Tots  tres  de  Convergència 

Democràtica de Catalunya. Des de 2003 el conseller de política territorial i obres públiques és 

Joaquim Nadal i Farreras, militant del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

2.4  Altres organismes políticoadministratius 

Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Barcelonès 

Els  consells  comarcals  són entitats  locals de  caràcter  territorial  formades per  l'agrupació de 

municipis contigus.  
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Segons  les  paraules  de  Jose  Luís  Morlanes,  expresident  del  Consell  Comarcal  de  Baix 

Llobregat,entrevistat per aquesta tesina: “el Consell Comarcal lo que hizo fue jugar un papel de 

coordinación, de estandarización de las soluciones y finalmente de liderazgo en cuanto a que la 

obra se ejecutara y se implementara.” 

Per  tant,  el  Consell  Comarcal  del  Baix  Llobregat  i  del  Barcelonès,  suposen  un  element 

important de poder que va donar suport en tot moment al tramvia. 

Síndic de Greuges 

El Síndic té la funció d'atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades 

davant l'actuació o la manca d'actuació de les administracions.  

L’ oposició ciutadana al Trambaix  informa al Síndic de Greuges, Anton 

Cañellas, en una entrevista al  Juny 2001. En  l’informe  final de  l’any, el 

capítol  L’EXPLICACIÓ  ALS  CIUTADANS,  PER  PART  DE  LES 

ADMINISTRACIONS,  DE  LES  SEVES  DECISIONS  DISCRECIONALS.  EL  CAS 

DEL  TRAMBAIX,  el  síndic  es  posiciona  a  favor  del  Trambaix,  amb 

l’observació de  la responsabilitat de  les administracions a  informar a  la 

població  dels  motius  que  porten  al  es  administracions  implicades  a 

optar per aquesta opció (2). 

3 ACTORS INSTITUCIONALS PÚBLICS I PRIVATS 

3.1  Entitats públiques de transport a Barcelona 

Transport metropolitans de Barcelona(TMB) 

Transports metropolitans de Barcelona és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril 

Metropolità de Barcelona,  S.A.  i  Transports de Barcelona, 

S.A.    El  plenari  de  l'Entitat  Metropolitana  del  Transport 

(EMT),  propietària  de  les  accions  de  les  dues  empreses, 

constitueix  l'òrgan  rector  que  determina  les  directrius 

empresarials que marquen la línia d'actuació de TMB (3).  

Transports  metropolitans  de  Barcelona  (TMB)  és  la 

principal  empresa  gestora  del  transport  públic  de  l'àrea 

metropolitana.  Els  transports  que  gestiona  són  (4):Xarxa 

d'autobusos,  Xarxa  de  Metro,  Funicular  de  Montjuïc, 

Transports d'oci i Barcelona Bus Turístic 

TMB  ja  existia  abans  que  el  Trambaix  i  el  Trambesòs,  i 

gestionava,  gairebé,  la  totalitat  del  transport metropolita.  Cal  destacar  que  abans  de  que 

s’incorporessin els tramvies al teixit urbà de la ciutat, s’havia procedit a la integració tarifària. 

Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

El 19 de març de 1997 Generalitat, Ajuntament de Barcelona i l’EMT (Entitat Metropolitana del 

Transport) van acordar crear una entitat  jurídic – pública de caràcter consorciat denominada 

Figura 2: Mapa de  la xarxa actual de 
metro,  que  incorpora  les  línies  de 
Trambaix, Trambesòs i FGC. 

Figura  1:  Logotip  del 
Síndic de Greuges 
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Figura 3:Esquema societari de la concessionària TRAMMET integrada. (98)

““Autoritat del Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità de 

transport públic de  l’àrea de Barcelona” en endavant ATM,   amb  la  finalitat de constituir un 

ens  mitjançant  el  qual  les  administracions  públiques  poguessin  exercir  de  manera 

mancomunada les seves competències en matèria  de transport públic de viatgers (6). 

Per tant,  l’ATM és aquell organisme amb capacitat de  justificar  la necessitat dels tramvies de 

Barcelona, planificar la seva construcció, establir la tarifa, que formarà part del Sistema Tarifari 

Integrat i aportar les subvencions necessàries pel finançament del servei de la infraestructura. 

Entitat Metropolitana del Transport (EMT) 

L’ entitat metropolitana del transport (EMT) és una entitat local integrada per divuit municipis 
de l´ Àrea Metropolitana de Barcelona, creada per la Llei 7/1987 del Parlament de Catalunya 
per prestar de forma conjunta els serveis de transport públic de viatgers en el seu Àmbit 
territorial (8). 

En els serveis de transport públics competència de  l'EMT són 5  línies de metro  i més de 150 

línies d'autobús. Les línies són explotades per un total d'11 empreses operadores, dues de les 

quals són públiques i propietat de l' EMT (metro i autobusos de TMB) i la resta són privades. L' 

EMT manté amb les empreses operadores diverses modalitats de gestió depenent del tipus de 

servei (9). 

Institut Metropolità del Taxi 

L'Institut  Metropolità  del  Taxi  (IMT)  és  un  organisme  autònom  que  depèn  de  l'Entitat 

Metropolitana del Transport (EMT) des del 28 de maig de 1992. 

Si bé és cert que el preu de les llicències de taxi van caure un 40% l’any 2008 segons publica La 

Vanguardia  (10),  i  que  el  preu  de  les mateixes  ha  anar  disminuint,  no  tot  és  atribuïble  al 

Tramvia sinó a una xarxa de transport públic que mica en mica millora i que ofereix horaris de 

servei més amples ( Com la obertura durant tota la nit de dissabte del metro de Barcelona).  

4 TRAMMET: EMPRESA GESTORA DEL TRAMBAIX I EL TRAMBESÒS 
Tramvia  Metropolità,  S.A 

és l’empresa creada a 1999 

que  té  la  concessió  de  la 

xarxa  del  tramvia 

metropolità  de  Barcelona. 

EL  27  d’abril  de  2000 

guanyà  l’adjudicació  de  la 

redacció  del  projecte,  la 

construcció  i  posterior 

gestió  de  la  xarxa  del 

Trambaix. Posteriorment va 

guanyà la del  Trambesòs (8).  
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El  consorci  adjudicatari,  TRAMMET,  està  format  per  Alstom  amb  un  25%,  les  empreses 

constructores  FCC,  Acciona  Infraestructures  (Necso)  y  Comsa  amb  el  42%,  les  empreses 

transportistes FCC‐Connex, Sarbus i Soler i Sauret amb un 27% i les entitats financeres Banc de 

Sabadell  i  Société Genérale  amb  el  6%  restant  (13).  La  Figura  26,  que  es  pot  obtenir  de  la 

mateixa  pàgina web  del  TRAM  (14),  s’esquematitza  la  conformació  de  la  concessionària  de 

Tramvia de Barcelona. 

Tramvia Metropolità, S.A  ‐ TramMet gestiona el sistema Tramviari de Barcelona, que com es 

sabut  està  format  per  dues  xarxes  en  els  extrems  de  la  ciutat  de  Barcelona  i  la  seva  àrea 

metropolitana: El Trambaix i el Trambesòs. 

Dels  últims  apartats  podem  concloure  que  el metro  i  els  autobusos  urbans  a  la  ciutat  de 

Barcelona  són  gestionats  per  una  empresa  pública  (TMB).  Mentre  que,  els  autobusos 

nocturns, les línies interurbanes i el tramvia són concedits al sector privat. 

5 OPERADORS DEL TRAMBAIX I EL TRAMBESÒS 
L’operador és el responsable de  l’explotació, el manteniment  i  la renovació de tot el sistema 

durant  la  concessió: 25/27  anys. En  l’oferta es determina  la  remuneració per  a  la  fase pre‐

operació,  la remuneració anual de  l’operador  i  la fórmula de revisió. També, es contempla  la 

reposició de l’equilibri econòmic si hi ha canvis en el projecte constructiu o en el d’explotació. 

Durant  l’explotació,  l’operador  té  la  responsabilitat  d’assumir  el  risc  dels  costos  en  les 

condicions de  l’Oferta, El Projecte d’Explotació  i el Contracte d’Operació amb els objectius de 

qualitat exigits al Plec de Condicions. A més, pot ser penalitzat de manera molt significant per 

puntualitat  i  s’aplica  Bonus‐malus1  de  demanda.  En  la  següent  gràfica  es  representen  les 

relacions contractuals que s’estableixen durant l’explotació de les línies dels tramvies, tant del 

Trambaix com del Trambesòs (15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9Bonus‐malus  és  un  terme  usat  per  nombrosos  esquemes  que  alternen  recompensa  (  bonus)  amb 
penalitzacions (malus). 
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Detren 

Detren, Companyia General de Serveis Ferroviaris S.L, és una societat espanyola participada al 

50% per a FCC Versia( Fomento de Construcciones y Contratas) i Connex (Veolia Transports). És 

també coneguda com FCC‐Connex o fins i tot com FCC‐ Vivendi. 

Comença a operar el 27 de Febrer de 2002,  fruït de la agrupació de FCC amb el seu soci des de 

1998,  Vivendi  Environment  amb  l’objectiu  de  desenvolupar  el  transport  per  carretera  i 

ferrocarril a España i Sudamèrica.  

Són la filial de FCC, FCC‐ Versia i la filial del grup Velia Environment, Connex,  les que formen  

FCC Connex Corporation, S.L. Aquesta nova divisió agrupa per una part, totes les activitats que 

desenvolupava el grup espanyol a través de la seva filial Corporación Española de Transportes 

(CTSA)  i  per  l’altre,  activitats  en  el  transport  ferroviari,  entre  les  que  destaca  l’operació  i 

RELACIONS CONTRACTUALS DURANT L’EXPLOTACIÓ 

  Generalitat 

de Catalunya

ATM  Usuaris 

EMT Ajuntament  de 

Barcelona

Subvenció operació  Tarifes 

Tarifa técnica 

Companyia 

operadora 

Companyia 

adjudicatària 

Bancs 

 Crèdits
P+i 

Subvenció 

capital 

Contracte 

administratiu 

Cànon

Contracte

Contracte O&M 

Consorci d’operació i manteniment 

  Detren  Grup Sarbus 

FCC Versia 50% Veolia (Connex) 50% 

Gràfica 1: Esquema de les relacions contractuals del Trambaix durant l'explotació. 
Elaboració pròpia. Font (11) 
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manteniment de les xarxes de tramvia de Barcelona, Trambaix i la del Trambesòs, sota el nom 

de Detren. 

Detren  és  l’empresa  que  lidera  el  grup  privat  responsable  de  l’operació  i  el manteniment 

ambdues xarxes, la del Trambaix i la del Trambesòs. 

FCC. Versia, S.A 

FCC  Versia,  S.A.  es  una  empresa  del  grup  FCC  (  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas)  . 

Segons  s’explica  al web  de  FCC,  FCC  Versia  és  adjudicatària  de  la  construcció  i  explotació 

durant  25  anys  d’una  infraestructura  de  transport  que  uneix  el  sud  de  Barcelona  amb  les 

poblacions  de  la  comarca  del  Baix  Llobregat,  és  a  dir,  és  adjudicatària  de  la  construcció  i 

explotació del Trambaix  (16). A més, de  ser adjudicatària de  la  construcció  i explotació del 

Trambesòs durant 27 anys. 

Veolia Transports (Connex) 

Segons el mateix web de Veolia Transport  (18),  aquesta està  fortament  involucrada  amb  el 

titular  de  la  concessió  (Tramvia  Metropolità)  tant  en  la  construcció,  com  operació  i 

manteniment. Doncs posseix el 50% de Detren, la principal explotadora. 

Grup Sarbus 

Avui  el  grup  Saburs, no només  ven  autocars per  serveis discrecionals,  sinó que  també  s’ha 

especialitzat  en  concessions  públiques  de  diferents  línies  de  transport  pertanyents  a  altres 

administracions.  A  més  també  posseeix  una  àmplia  xarxa  de  concessionaris  de  venda  de 

cotxes, que factura 350M€.  

El grup Sarbus, juntament amb Detren són els responsables de la operació i manteniment del 

Trambaix i el Trambesòs (19). 

6 ACTORS ECONÒMICS I FINANCERS DEL TRAMBAIX I EL TRAMBESÒS 

Tipus de finançament 

El model de finançament de la xarxa de Trambaix, és un model de finançament privada/mixta i 

explotació  privada.  Això  vol  dir  que  la  Concessionària  construeix  i  explota,  però  amb 

aportacions públiques a la inversió i a la explotació (15). 

El  cost  total  de  la  inversió  en  el  Trambaix  és  de  266,8 milions  d’euros  que  aporta  Tramvia 

Metropolità.  La  recuperació  d’aquesta  inversió  s’efectua  per mitjà  de  la  venda  de  títols  de 

transport més  la participació de  la  compensació d’equilibri que  aporten  les  administracions 

públiques. 

Les despeses totals són: 

Construcció  266,8 Me 

Despeses Financeres  34,1 Me 

Altres  3,1 Me 

Total  304,0 Me 
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Per  altre  banda,  el  model  de  finançament  de  la  xarxa  del  Trambesòs,  és  un  model  de 

finançament  privada/mixta  i  explotació  privada.  És  a  dir  que  la  Concessionària  construeix  i 

explota, però amb aportacions públiques a la explotació (15). 

Trammet va signar el 4 d’Abril de 2003 un acord de finançament per el desenvolupament de la 

infraestructura  per  un  valor  total  de  247  milions  d’euros.  El  crèdit,  amb  un  termini 

d’amortització de 20 anys, es va firmar amb el Banc Europeu d’inversions ( BEI) per 125,10 m€. 

La resta de  la suma ( 121, 85 m€) es va subscriure, de  la mateixa manera que Trambaix, amb 

un grup d’entitats financeres que lideren Banc Sabadell i SG.  

7 LES EMPRESES CONSTRUCTORES DEL TRAMBAIX 
En  la  següent  gràfica  es  representen  les  relacions  contractuals  que  s’estableixen  durant  la 

construcció de les línies dels tramvies, tant del Trambaix com del Trambesòs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1  

7.1.2  

7.1.3  
 

 

RELACIONS CONTRACTUALS DURANT LA CONSTRUCCIÓ 

  Generalitat 

de Catalunya
EMT Ajuntament  de 

Barcelona

ATM 

Contracte administratiu 

Companyia 

Adjudicatària Bancs 

Consorci de construcció

 

Crèdits

Contracte Construcció 

Obra Civil  Material mòbil 

FCC 

Construcciones 

COMSA

Gràfica 2: Esquema de les relacions contractuals del Trambaix durant la construcció. 
Elaboració pròpia. Font (11) 

51%  25%  24% 

Acciona  Alstom 
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Alstom 

Per  una  banda,  Alstom  subministra  el  tramvia  i  els  sistemes  d’electrificació,  senyalització  i 

telecomunicacions,  aportant  un  total  de  37  vehicles  (  entre  Tambaix  i  Trambesòs)    de  la 

gamma CITAIS amb un disseny específic per Barcelona. 

Per l’altre, Alstom ha obtingut dos contractes de manteniment per ambdues xarxes de tramvia 

per  un  període  de  25  anys.  En  virtut  d’aquests  contractes,  efectuarà  el manteniment  del 

material rodant, per un valor aproximat de 179 milions d’euros (23). 

Les relacions que s’estableixen entre Alstom i el Trambaix van més enllà de la simple idoneïtat 

del  seu  producte  per  l’àrea metropolitana  de  Barcelona.  En  primer  lloc,  cal  recordar  que 

Alstom va ser una de les dues empreses que van participar en la prova pilot del Tramvia/metro 

lleuger a la diagonal, l’altre va ser Siemens. 

El 16 d’Abril de 2005  José Montilla, com a Ministre d’indústria, turisme  i comerç  inaugura el 

Centre d’Excel∙lència Tecnològica d’Alstom Power España que dóna treball a 75 persones. 

En segon  lloc,  l’any 1994 es va  inaugurà 

a  Sant  Perpètua  de  la Moguda  la  nova 

factoria  d’Alstom,  aleshores  GEC 

Alsthom,  que  es  convertiria  en  el  nucli 

de  “La Unitat de Passatgers d’Alstom  a 

Espanya”,  una  de  les  punteres  en 

disseny i material rodant, que construeix 

unitats  de  ferrocarril,  metro  i  tramvia 

pels 3 continents  (24). Al març de 2001 

el  Govern  Central  (  Partit  Popular)  va 

concedir  l’AVE a Catalunya a Siemens y 

Talgo  (25).PSC2  no  amaga  la  seva 

“felicitat” en ser aquesta empresa la guanyadora de la concessió i per tant assegurar‐se que de 

moment els llocs de treball es mantenen. (26)  

Per últim, en 1984, el grup NEYRPIC passa a formar part de l’actual Alstom, amb el que aquesta 

absorbeix la fàbrica de Cornellà de Llobregat especialitzada amb turbines elèctriques. 19 anys 

després, el tramvia passa per davant mateix de  la fàbrica. En  l’any 2005 el que fou aleshores 

Ministre  d’Indústria,  Turisme  i  Comerç,  José Montilla,  inaugura  en  el World  Trade  Centre 

Alameda Park de Cornellà el “Centre d’Excel∙lència Tecnològica d’Alstom Power España”, on es 

trasllada Alstom (27). En l’actualitat la fàbrica d’Alstom a la Ctra. d’Esplugues a estat derruïda i 

penja un cartell de  l’empresa d’excavacions  i construccions Benjumea. Els terrenys de  la que 

fou la NEYRPIC de Cornellà continuen qualificats com a Zona Industrial. 

                                                            
2 Pere Macías, aleshores Conseller de Política Territorial  i Obres Públiques, expressa el diari El País, en 
resposta  a  l’article  de  Oriol  Bohigas,  prestigiós  arquitecte  contrari  al  Tramvia,  que  “[...]Esta 
multinacional francesa, que permitió salvar tantos puestos de trabajo de la histórica Maquinista, y a la 
que  como Gobierno  queremos  ayudar  para  que mantenga  la  factoría  de  Santa  Perpètua,  construirá 
nuestros tranvías. A mí esto me hace feliz[...]” (26). 

Figura  4:  Tallers  a  Cornellà  de  Ll.  de  l'empresa  Alstom, 
davant del traçat del Trambaix. 
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Acciona 

ACCIONA   explica en el seu web com  les obres del “ferrocarril metropolità”   del Trambaix  i el 

Trambesòs “Des de  la Cimera Mundial del Desenvolupament Sostenible,  la cooperació públic‐

privada s’ha establert com a potent  instrument per accelerar  l’accés als drets de  la població” 

(29). 

Acciona  Infraestructures  (Necso)  juntament  amb  les  empreses  FCC,  y  Comsa  son  les 

constructores de l’obra civil de la infraestructura i es reparteixen el 42% de la UTE TRAMMET. 

FCC. Construcción S.A. 

Dins  de  l’àmbit  de  les  concessions  de  transport  urbà  ferroviari,  FCC  encapçala  el  grup  de 

constructors de la infraestructura del tramvia, a més de l’explotació ( Veure FCC Versia).  

COMSA‐EMTE 

La  companyia  espanyola  de  construcció  COMSA,  s’encarrega  del  manteniment  de  la 

plataforma  i  les  vies  (23).  En  l’actualitat,  sota COMSA‐  EMTE3,  expressa  en  el  seu web  que 

desenvolupa projectes de construcció i manteniment de la infraestructura, la superestructura i 

de naus i tallers i serveis annexes de tramvies, en concret, el de Barcelona (31). 

Cal destacar que  l’empresa EMTE S.A, EMTE SISTEMES S.A  I EMTE SERVICES S.A es  troben a 

l’Avinguda del Baix Llobregat amb la Ctra. d’Esplugues, és a dir, davant del la bifurcació de les 

línies de T1 i T2 amb T3, entre els límits de Sant Joan Despí, Cornellà i Esplugues de Ll. 

8 ELS  ACTORS  SOCIALS:  ASSOCIACIONS  A  FAVOR  DELS  TRAMVIES  DE 
BARCELONA 

Asociación Para la Promoción del Transporte Público (PTP) 

 
La  PTP  va  ser  presidida  des  de  la  seva 

configuració a  l’any 1993 fins el 2007   per 

Pau Noy ( antic dirigent de CCOO, membre 

de  IC‐V  i  observador  en  el  consell 

d’administració de TMB). 

Aquesta associació a defensat des del principi la necessitat i la viabilitat del tramvia. Al∙leguen 

que  el  tramvia  és  ràpid,  democratitza  el  carrer,  rendibilitat  l’espai,  és  el  més  segur,  és 

independent  al  col∙lapse,  és  més  accessible,  és  el  més  ecològic,  econòmic,  s’integra 

urbanísticament i és amic del vianant (32). 

La PTP a rebut però la crítica de les plataformes contra el tramvia que l’acusen de presentar‐se 

com una plataforma cívica amb  interessos  i arguments exclusivament ciutadanistes però que 

està àmpliament subvencionada per l’administració público‐privada (33). 

                                                            
3  El  7  de maig  de  2009  el  diari  expansió  publica  la  fusió  de  la  constructora  espanyola  COMSA  i  la 
companyia d’instal∙lacions  EMTE.  La  companyia  estarà  controlada un 70% per COMSA,  i un 30% per 
EMTE. 

Figura 5: Imatge corporativa de l'Associació PTP 
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Amics de la bici 

Amics  de  la  Bici,  són  un  grup  d'usuaris  i 

usuàries de  la bicicleta que  la fan servir per 

a  les  activitats  quotidianes  (  segons  el  seu 

web)  i  que  dona  suport  a  la  iniciativa  del 

tramvia des del primer moment. 

Elogien  la  intermodalitat,  la  facilitat  per 

accedir  amb  la  bicicleta  al  mateix,  la 

comoditat  ,  la  eficiència  i  la  baixa 

contaminació del mateix. 

El  seu  suport al  tramvia va  ser àmpliament 

mostrat el dia de la inauguració, on un grup 

de membres  de  l’associació  va  fer  el  viatge  inaugural  dins  del  tramvia,  i  l’altre,  per  fora, 

seguint‐lo per el parterre de gespa (35). 

9 ASSOCIACIONS EN CONTRA DEL TRAMBAIX 

Plataforma ciutadana “Volem el metro”, a Esplugues de Llobregat. 

A Abril de  l’any 2000 es constitueix  la Plataforma 

“Volem el Metro”, cristal∙litzant mobilitzacions des 

de l’any 1979.  

Aquell  mateix  any  comença  un  període  per 

presentar al∙legacions al projecte i el mateix dia es 

manifesta  la  plataforma  ciutadana  “Volem  el 

metro”  tallant  la  carretera  Laureà  Miró 

d’Esplugues.  És  la  primera  reacció  contrària  al 

Trambaix,  tot  i  que  no  és  recolzada  pels 

ajuntaments (36). 

Poc  després,  el  portaveu  de  la  plataforma,  el  conegut  perruquer  Josep  Pons,  senyala  que 

“molta gent no vol que arribi el tramvia perquè consideren que no serà efectiu i que serà una 

nova barrera als carrers”.  

L’alcalde  d’Esplugues,  Lorenzo  Palacín,  dona  suport  a  la  plataforma  “perquè  des  de 

l’Ajuntament  fa anys que es demana el metro”, però afegeix que  la prioritat municipal és  la 

construcció  del  Trambaix  “un  transport  públic  que  ajudarà  a millorar  urbanísticament  els 

carrers per on passi” (37).  

Plataforma per un Transport Públic de Qualitat, a Sant Joan Despí 

És  una  associació  formada  a  Sant  Joan Despí  un  any  després  la  formació  de  la  plataforma 

“Volem el Metro” i treballen conjuntament. 

Plataforma Progressem amb el Metro, a Sant Feliu de Llobregat 

Figura 6:Marta Pombo, d’amics de  la Bici, que aconseguí
seguir  el  tramvia  inaugural  entre  el  Baix  Llobregat  y

Figura  7:  Protestes  de  la  Plataforma  "Volem  el
metro" contra del tramvia, reclamant el metro. 
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Conformada a Sant Feliu de Llobregat al 2001, de  la mateixa manera que  les anteriors,  lluita 

per la defensa del metro i en contra del tramvia. 

En  Juny  de  2001,  les  tres  plataformes  pro‐metro  i  contra  el  Trambaix  entregues  16000 

signatures al Parlament de Catalunya. 

Associació Catalana Contra la Contaminació Acústica 

Aquesta no és pròpiament una associació contrària al Tramvia, sinó una entitat sense ànim de 

lucre,  independent,  quin  objecte  el  constitueix  la  lluita  contra  les  causes  i  els  efectes  dels 

sorolls. (38). 

En nombroses ocasions a donat comptes a  l’Administració pública  i a TRAMMET de  l’impacte 

acústic del tramvia, no pel nivell de soroll, que és inferior al autobús, sinó pel soroll estrident i 

irregular (39). 

10 ASSOCIACIONS EN CONTRA DEL TRAMBESÒS 

Federació d’Associacions de Veïns de Badalona ( FAVB) 

Un dels aspectes força discutits relacionats amb el pas del tramvia per Badalona va ser que el 

tramvia només arribava al barri del Gorg i el tram final tenia el mateix recorregut que el metro. 

La  FAVB manifestà  la  seva  preferència  per  l’arribada  de  la  línia  2  del metro  al  centre  de 

Badalona i al tramvia a Can Ruti. 

L’ATM no compartia les queixes de la FAVB i afirmava que “ es va redactar un projecte fruit de 

les reunions amb representats polítics de totes les poblacions i en el cas de Badalona no hi va 

haver  ni  una  sola  al∙legació”[...]”  si  s’ha  apostat  aquest  traçat,  és  perquè  és  rendible.  Si 

realment no  servís de  res,  estaríem  llençant 205 milions d’Euros”. Argumentava  el Director 

General de l’ATM (70). 

Plataforma de Veïns de la Rambla Nova del Poblenou 

El desembre de 2003, quan  ja s’havia acabat el termini per a  la presentació d’al∙legacions,  la 

plataforma de Veïns de  la Rambla Nova de Poblenou va manifestar el seu rebuig al traçat del 

Trambesòs. La línia T5 d’aquest tramvia passava per la Rambla Nova del Pobenou entre la Gran 

Via    i Diagonal. Feia poc  temps que el passeig  s’havia  transformat en  zona de vianants  i els 

veïns  consideraven que el pas del  tramvia  suposava  fer  “marxa enrere”,  i el  concebien  com 

“absurd i perillós”, ja que passava a prop d’una guarderia. També consideraven un problema el 

fet que  el  “projecte preveiés  fer  circular  cotxes pels  laterals del  tramvia,  en  ser una  via de 

vianants”. Segons l’entitat veïnal “ el que té lògica és que el tramvia arribi a Glòries per la Gran 

Via”. L’ATM contestava  que “ entre la Rambla i les Glòries la Gran Via s’estreny i el tramvia no 

hi cap; a més els contractes ja estan adjudicats i les obres en marxa” (70).  

Finalment, la línia T5 del Trambesòs arriba a Glòries per la Gran Via. 
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11 PROMOTORES D’EDIFICACIÓ 
Sense voler entrar en un seguiment exhaustiu,de la política  dels Ajuntaments en la creació de 

vivenda  en  els  canvis  propiciats  en  les  obres  del  Tramvia,  a  continuació  s’exposen  les  3 

empreses constructores que més obres d’Edificació han  fet  resseguint  la  traça del  tramvia,  i 

nous sectors propers requalificats. 

IberHogar 

El Grup IberHogar és una organització Immobiliària, fundada en 1963 per Antonio y Luis Gálvez 

Gil. La seva activitat com a promotors i constructors de vivendes, locals comercials, pàrquings i 

oficines, se centre en l’àmbit del Baix Llobregar, Barcelonés i Maresme.  

Aquesta empresa es va adquirir  terrenys al voltant de  la  traça del  tramvia abans de  la  seva 

construcció principalment en els municipis d’Esplugues i Cornellà de Llobregat (40). 

En  l’actualitat  encara  té  algunes  promocions  com  IberPedró,  davant  de  la  parada  tramvia 

Padró a Cornellà, Cornellà Estació Central i Cornellà Centre a les proximitats de node Cornellà 

Centre (Veure pàg. ¡Error! Marcador no definido.). 

Ruve 

L’empresa Ruve neix a 1987, i la seva primera etapa es centra en construccions a Esplugues. 

A  partir  d’aquesta  data  compra  terrenys  a  Esplugues, 

Cornellà  i  Sant  Feliu,  propers  al  que  en  un  futur  serà  la 

traçat del  tramvia. Amb  la construcció del  tramvia, alguns 

dels  seus  terrenys  són  expropiats,  però  en  d’altres,  es 

construeixen gran complexes residencials. 

Entre les promocions que encara avui dia té l’empresa vinculades al tramvia destaquen les de 

Cornellà Centre ( a 2 min de la parada del tramvia), Sant Feliu de Llobregat a la Carretera Reial 

Davant del Trambaix,  i a la Ctra. d’Esplugues a Cornellà (41). 

Aquesta  és  però,  la  constructora  que  s’ha  vist  més  salpicada  per  possibles  especulacions 

immobiliàries. 

Per una banda,en 1995, Antoni Pérez, aleshores alcalde d’Esplugues va concedir la llicència per 

a  la  instal∙lació  i  obertura  d’un  negoci  de  venta  de  cotxes  en  uns  terrenys  qualificats  com 

“equipaments” pel PGM4  . Posteriorment  va  ser  jutjat  i  condemnat a 8 anys  inhabilitat per 

prevaricació.  Un  dels  procuradors  de  Promociones  Ruve  (A.M.  de  Anzizu  F.)  va  ser  el 

procurador  de  l'alcalde  socialista  d'Esplugues  de  Llobregat,  Antoni  Pérez  al  judici  per 

prevaricació.  L’Auto‐Fira,  el  negoci  que  va  originar  la  denúncia  per  prevaricació  va  seguir 

funcionant en uns terrenys de Ruve en aquesta població (42). 

D'altra  banda,  l'any  2005,  La  Plataforma  Cívica  en  Defensa  de  la  Vall  de  Sant  Just  (PCDV) 

demanava  en  un  ple  municipal  que  s'aclarís  la  possible  relació  d'amistat  íntima  de  Anna 

Hernández,  regidora  d'Urbanisme  pel  PSC  i  dona  del  president  José Montilla  amb  un  dels 

                                                            
4 Actualment en aquest  terrenys es situa  la Deixalleria  i queden al costat de  la parada del  tramvia de 
Sant Martí de L’Herm. 

Figura  8:  Imatge  corporativa  de  la 
immobiliària Ruve. 
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administradors de l'empresa Promociones Ruve S.A. propietària d'un dels terrenys de la Vall de 

Sant Just.  

El  portaveu  de  la  PCDV,  Daniel  Ramírez  va  exposar  que  es  creia  que  apart  de  l'amistat 

manifesta  mútua,  l’administrador  de  Ruve  era  padrí  d'una  dels  filles  de  la  regidora.  La 

formulació de  la pregunta va provocat una reacció aspre de  l'alcalde Josep Perpinyà, que  va 

interrompre la intervenció del portaveu. 

A partir d'aquest fet, Anna Hernández va presentar una querella, que poc després va retirar. 

Per  tant  l’empresa,  a  més  de  construir  Blocs  de  Pisos,  s’ha  vist  involucrada  en  diverses 

polèmiques urbanístiques les últimes dècades. 

Sacresa 

El Grup  Sacresa de la familia Sanahuja es va crear a 1989 i és una de les principal empreses en 

Espanya  que  projecta,  construeix  i  promou  el  desenvolupament  integral  de  productes 

immobiliaris.  

Ha  construït habitats  integrals  connectats amb el  tramvia  com els del Pla de Sant  LLorenc  ( 

Vegi’s pàg. ¡Error! Marcador no definido.)  i es  la promotora  juntament amb ACS del polémic 

macroprojecte Caufec/Porta de Barcelona al barri de Finestrelles d’Esplugues de Llobregat que 

inclou vivendes, centre comercials, oficines i espais d’oci. En l’actualitat promociona al seu web 

la precomercialització de Ca n’Oliveres, un conjunt residencial a Porta de Barcelona. 

Sacresa és a més la promotora propietària de l’Illa Diagonal, on es va realitzar la prova pilot del 

Trambaix. 

EMDUCSA 

Emducsa, empresa municipal del desenvolupament urbà, és  l’empresea municipal urbanística 

de Cornellà encarregada de gestionar la creació d’habitatges i construir vivendes de preu taxat, 

de protecció oficial (44). 

Amb  la  reordenació urbanística dels últims anys a Cornellà  i  la obligatorietat de  construcció 

d’un  tant per cent del  total dels  terrenys edificables a vivendes de protecció oficial, aquesta 

empresa ha estat una de les més actives en la darrera dècada.Entre les promocions públiques 

actuals es troben pisos a la Carretera de d’Esplugues a Cornellà i a les proximitats de Cornellà 

Centre (45). 

12 ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS 
Les  Associació  de  comerciants  dels municipis  per  on  discorre  el  Tramvia,  es  dediquen  en 

general al desenvolupament de campanyes i promocions dirigides a fomentar el comerç local.  

Durant la època de construcció del Trambaix i el Trambesòs, no se’ls va conèixer una activitat 

important  en demanda de  la nova  infraestructura. Més bé,  sense  saber  exactament  el  que 

podria comportar el tramvia, continuaven amb la seva activitat diària i promocions típiques. 
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Per altre banda, l’opinió ciutadana té present que van fer més força el Corte Inglés de Diagonal 

i l’Illa, que no pas les associacions de comerciants per a la implantació del tramvia. 

13 ALTRES ACTORS DESTACABLES 

Siemens 

 

El 21 de  juliol de 1910  s’obre  la  fàbrica de 

Siemens Schuckert  Industria Eléctrica S.A a 

Cornellà, a partir d’un  capital  social de 4,5 

milions de pessetes. 

La producció estava orientada a tot allò que 

tingués a veure amb l’electricitat, contadors 

elèctrics,  relés, motors monofàsic  i  trifàsic, 

etc. 

Amb el pas dels anys es va renovar, adaptant a 

les  necessitats  contemporànies  i  obrint  nous 

mercats.  

En  la  actualitat,  la  Fábrica  de  Cornellà  s’ha 

convertit  en  una  fàbrica  internacional  de 

productes  ferroviaris,  amb  tres  línies  de 

productes  que  són:  motors  de  tracció, 

convertidors  i  senyalització  ferroviària.  A més 

és el centre logístic per a la línia d’Alta Velocitat 

Madrid‐ Zaragoza ‐ Barcelona (46). 

Siemens, de la mateixa manera que Alstom lluita per la concessió del Trambaix i participa en la 

prova pilot. Tot  i perdre  l’adjudicació de  la concessió,  les seves relacions amb el Trambaix no 

finalitzen, atès a que gran part dels terrenys de la tradicional fàbrica de l’empresa a Cornellà es 

situen a les proximitats de la traça del mateix. 

Al  2005,  part  dels  terrenys  de  la  Fàbrica  de  Siemens,  els  més  propers  al  Trambaix,  són 

requalificats, i l’empresa obté benefici de la seva venda. 

UB i UPC 

La Universitat  de  Barcelona  i  la Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  amb  els  seus  campus 

repartits a banda  i banda de  la diagonal, són un  important element de decisió a  l’hora de  la 

distribució de les places i el traçat del tramvia. 

És  evident  la  importància  del  flux  d’estudiants  que  puja  i  baixa  de  les  parades  de  Zona 

Universitària, Palau Reial, Pius XII i Maria Cristina. Però potser no és tant evident que el pas del 

Trambaix pel campus  sud de  la UPC va  ser motiu de debat  i anàlisis per  tal d’evitar que  les 

Figura  9:Vista  general de  la  fàbrica de  Siemens  als  anys
20. (99)  

Figura 10:  Imatge general de  la Fàbrica a  l'any
2004. (99) 
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vibracions de  la nova  infraestructura alteressin  les mesures dels aparells de  l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyers Industrials. 

Barcelona Regional 

Barcelona  Regional,  Agencia  Metropolitana  de  Desenvolupament  Urbanístic  i 

d'Infraestructures, S.A.  té per objecte  la prestació de serveis als seus socis  i als altres agents 

públics,  vinculats o dependents, en matèria d’intervencions urbanístiques, mediambientals  i 

infraestructurals de tota mena (47). 

Al 1997, sota la coordinació de l'Agència Barcelona Regional, i per iniciativa de l'Ajuntament de 

Barcelona, EMT i TMB, es construeix a la Diagonal un tram pilot  del tramvia. Al novembre de 

1997,  l'Entitat  Metropolitana  del  Transport  encarrega  a  l'Agència  Barcelona  Regional  la 

redacció del "Projecte de Concessió del tramvia ‐ metro lleuger Diagonal‐Baix Llobregat". 

 

 

 


