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Annex 5. Entrevista Ricard Riol Jurado 

Els càrrecs destacats de José Luís Morlanes Galindo relacionats amb el Trambaix són: 

 

 President de la PTP ( Promoció pel Transport Públic) 

 Membre de la Plataforma Diagonal per a Tothom. 

L’entrevista va tenir lloc el Dijous 8 d’Abril de 2010 i a continuació es transcriu la gravació de la 

mateixa. 

a. Quin  paper  va  jugar  la  PTP  en  la  implementació  del  Trambaix  i  el 
Trambesòs? 

Bé, en un primer lloc la PTP va fer el que normalment fa.  

De  cara  a  la  ciutadania  divulgar  que  era  un  benefici  pel  transport  públic.  A més,  amb  la 

casuística de que hi havia poquíssima informació sobre aquest transport públic. I vam haver de 

lluitar contra tots els tòpic “habidos y por haber”. Tòpic que creiem superats, però bueno, es 

veu que ara amb la Diagonal no estaven superats per part de tothom.  

I amb  la administració van  intentar millorar algunes coses del projecte  sense èxit. Com  són, 

alguns  errors  grans  que  es  van  cometre,  com  són:  algunes  vies  úniques,  alguns  traçats 

recargolats que  s’han demostrat poc eficaços anys després, per exemple  la  línia T3 de  Sant 

Feliu a Sant  Just, obliga a  fer un enorme  revolt per no utilitzar un vial bàsic, per  la por que 

havia a agafar un espai que és del vehicle privat.  

Perquè  en  la  primera  fase  del  tramvia  no  planteja,  ni  qüestiona  la mobilitat.  Sinó  que  el 

tramvia s’implanta en zones d’aparcament, aparcament  il∙legal, o alineant  les façanes amb el 

PGM. Però realment, la primera fase del tramvia, no inclou un replanteig de la mobilitat. I allà 

on havia replanteig de la mobilitat, no es va fer. 

Això ho van criticar, però el context no afavoria un debat de matisos i un debat de tipu tècnic 

sinó que el debat va ser molt més baix. Va ser “Tramvia sí, Tramvia no”. Malauradament. I amb 

això vam estar molt a favor de la implantació, perquè l’important en aquell temps era que es 

veiessin  els  resultats,  i  després  treballar  per  la  seva millora.  Sis  anys  després,  continuem 

mantenint el que demanaven en el període d’obres: S’ha de  fer  la drecera per Laureà Miró, 

s’han d’eliminar vies úniques,  s’ha de millorar  la gestió  semafòrica,  s’han de  sincronitzar  les 

ones verdes dels sis municipis que travessa el Trambaix. 

El Trambesòs no té tants problemes de velocitat comercial. Vies úniques té una molt petita  i 

bastant bé gestionada. Per tant, el Trambesòs estaria en una altre fase. Però el Trambaix, que 

té el doble de demanada, casi el triple alguns dies, sí que aquestes millores les té pendents des 

del principi i les mantenim. 
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b. Et  refereixes  a  que  la  nova  traça  del  Trambaix  dista  de  la  primera 
plantejada en que no creua La Ctra. Reial o Laureà Miró des del Pont 
d’Esplugues,  per  tal d’accedir  a  Sant  Just,  sinó  que baixa  fins  a  Sant 
Martí de l’Erm, per Sant Joan Despí, per després creuar per sota la B
23. I tot això es va aconseguir per la lluita ciutadana1. 

Sí, diguem que es van acovardir. Perquè el principi la idea era anar‐hi per allà. De fet, es va fer 

una  proposta  de  compartir  trànsit.  Si  el  que  els  preocupava  era  treure  un  carril  al  vehicle 

privat, es parlava de menys d’1km de trànsit compartit, d’una línia de 12km.  

Nosaltres enteníem que era una situació provisional, assequible, en el sentit de dir, bé,  tot  i 

que pugui tenir certa afectació en  la regularitat del sistema, val  la pena  l’estalvi. Per que pel 

camí que fa ara, son vies úniques amb un traçat molt sinuos, ple de corbes de radi petit perquè 

es un traçat en un encaix dolent.  

Perquè  vas  pel  darrera  del  municipi.  Per  una  zona  que  ara  està  agafant  més  vida,  amb 

l’Hospital Comarcal, però una zona que té més demanada de bus que de tramvia. El tramvia 

havia  d’anar  pel  corredor  històric.  Aquesta  proposta  de  trànsit  compartit  es  va  donar  a 

l’ajuntament d’Esplugues, però no va fer res. Ara que està el debat de la Diagonal, tornarem a 

insistir. 

No  pot  ser  que  a  la  diagonal,  on  sí  em  replantejat  la mobilitat,  es  faci,  i  a  esplugues,  una 

connexió de 1100metres en total no es faci. 

Sí, la PTP va tenir un paper doble. Defensa del transport públic de cara a la ciutadania, difonent 

coses que de vegades no es coneixen prou bé i negociació amb la administració i això es manté 

ara també. 

c. Com creu que ha afectat el Trambaix en els municipis del Baix per on 
discorre la traça? 

Home, va haver una regeneració urbanística important. Jo tinc el testimoni directe de que vist 

davant de  la parada de Can Rigalt a  l’Hospitalet  i hi hagut una regeneració urbanística sense 

cap dubte. Alguns ajuntament l’han aprofitat més que d’altres.  

Però  una  regeneració  en  el  sentit  de  tenir  carrers  amb  voreres.  Voreres  contínues,  no 

interrompudes. Passos de vianants alineats, que no estaven. En el meu carrer per exemple  i 

havia macadam, no havia vorera. Era una situació que a  l’any 2000, quan es comença  l’obra 

era  surrealista.  La  Ctra.  d’Esplugues  i  Ctra.  de  Cornellà,  era  una  avinguda  desagradable, 

d’aquelles  dels  anys  60,  on  l’autobús  s’apartava  en  un  apartador  d’autobusos  per  fer  les 

parades. Amb una secció de calçada enorme, gir a dreta, esquerra on  la gestió del trànsit era 

molt  poc  fluida,  plena  de  girs.  Tot  això  s’ha millorat molt  amb  la  reurbanització  integral  i 

conjunta en diversos municipis. Hi ha una integritat de projecte supramunicipals; i un transport 

de qualitat. 

                                                            
1 Veure il∙lustració entrevista Jose Luís Morlanes que també es refereix al mateix tema. 
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Això urbanísticament ha estat un canvi. És a dir, s’ha revaloritzat la zona. En aquest sentit hi ha 

qui acusa al  tramvia una màquina d’especulació, però no és més especulador que qualsevol 

transport  públic  que millora  l’accessibilitat  d’un  territori. Al  tramvia  se  l’han  col∙locat  tants 

barrets  perquè  ha  suposat molts  canvis.  Però  en  realitat  és  el  que  fa  el  transport  públic: 

regenera. I més un transport de qualitat com ha estat aquest. 

A nivell de popularitat bastant bé. A nivell de municipis, alguns grups d’Esplugues van liderar la 

oposició, i ara estan contents. Perquè és veritat que per la part per on circula està donant un 

bon servei. Respecte el nombre de viatger, Trambaix ha  tingut un èxit considerable son casi 

60.000  usuaris  dia.  Això  vol  dir  que  estem multiplicant  per  2,5  la  demanda  del  bus més 

important de Barcelona, que és el 74. En una zona que no és cèntrica. Jo crec que les dades de 

demanda  son molt positives.  I  sense una prioritat  semafòrica potent. Per  tant, un  tramvia a 

mig gas, que té aquests resultats és molt positiu de cara a la inversió que es va fer. 

d. I el Trambesòs? 

Trambesòs és fluix, té una demanda molt fluixa. Sobretot per la T5, que baixa molt la mitjana. 

La T4 és bona a nivell de demanda. És una  línia  curta que  té bastant moviment.  La T5 que 

anava a ser “el Ave de los Tranvías”, ha resultat al final que té una incidència relativa. Això no 

vol dir que sigui perquè va en túnel, però potser té cert efecte que no es vegi.  

Està  molt  valorat  la  qualitat  del  viatge,  el  tema  de  l’accessibilitat,  la  freqüència...És  un 

transport molt  agradable  i  això  ha  tingut  el  seu  pes. Nosaltres  no  l’hem  defensat mai  per 

agradable però és veritat que ho és. 

Per tant, (pels dos tramvies) balanç urbanístic molt bo, encara que no va fer replantejament de 

mobilitat  com  es  farà  a  la  diagonal  central  i  el  balanç  de  la  implantació  de  la  oferta  de 

transport públic encara més bo. Tenint en compte que està a mig gas. Sempre que el potencial 

pel qual es va dissenyar és molt més gran. De fet a  l’hora punta comença a tenir símptomes 

d’esgotament.  I no està exhaurit com a mitjà de  transport, va  tramvies simples, quan poden 

anar doble, ja que les andanes es van fer amb previsió per tramvies dobles. Per sort la ATM va 

fer un bon paper en aquest sentit. Les subcentrals elèctriques sempre es poden  incrementar 

més per tenir més vehicles en  línia  i el sistema no està encursetat, el sistema pot créixer  i té 

símptomes de que ho necessita. 

e. Diria que el Trambesòs va ser una còpia del Trambaix a l’altre banda i 
que el Trambaix té més demanda històrica? 

Home sí. És veritat que el Trambesòs és una idea més des de dalt que cap a baix. Ve de l’ATM. 

l’ATM té  la  idea de  fer  les dues xarxes una sola. Històricament  l’ATM ha tingut  la  idea d’una 

sola  xarxa de Tramvies per Barcelona. Però  sí que es  va  licitar  separadament, perquè en  la 

època del Clos, no es tenia clar tot això. I com que no es tenia clar, van dir, anem a fer la part 

que es té mig clara. La part del Fòrum, i la part del Baix, que ho han demanat històricament els 

alcaldes i gràcies això jo crec que ara estem a disposició de fer el tram de la diagonal central. 

 Perquè si ens haguéssim esperat a tenir un projecte íntegra de dalt a baix, ara estaríem sense 

poder demostrar  resultats. Ara podem demostrar  resultats a  la ciutadania. Si ens haguéssim 
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esperat  a  aquell  primer  pla  de  tramvia  per  la  diagonal,  que  és  de  la  pròpia  TMB,  l’any  89, 

potser ara estaríem esperant. 

I això és significatiu. Perquè a vegades es vol contraposar  l’autobús amb el  tramvia, quan es 

part d’una mateixa xarxa. El tramvia el vam proposar per zones on  l’autobús no podia donar 

més. Que  és  la  lògica  d’aquest  transport.  El  transport  públic  té  varies  solucions  segons  la 

demanda  i segons els territori. Estava clar que el bus estava exhaurit, però tampoc havia una 

demanada per alinear les 11 parades de metro de la diagonal amb una línia de metro interna. 

La diagonal té 10 parades de  metro actualment. Tampoc cal fer una línia de metro interna per 

alinear‐les. És a dir, no hi ha tanta, tanta demanda. A més, amb la línia 9 els desplaçaments per 

metro ja tindrà més opcions. Es podrà anar des del Fòrum a la zona Universitària en metro. I en 

l’actualitat ja pots anar des de Verdaguer a Zona Universitària amb metro, sense passar per la 

diagonal. Aquest plantejament es va revisar, perquè també és evident que no es porten 20000 

passatgers en hora punta. Per tant, el metro era una solució cara i poc eficient des del punt de 

vista econòmic. I a part, el tramvia el que té és que facilita la mobilitat de curta durada, que és 

la que hi ha a la diagonal, el 80% del transport urbà. 

Així que bé, en aquest sentit, es un transport adaptat a la demanda. 

f. Com  creu  que  podria  millorar  el  Transport  Públic  de  la  Regió 
Metropolitana?  Incloent  la  segona  corona, que en molts  casos és qui 
col·lapsa la ciutat? 

És cert, el que col∙lapsa Barcelona és  la segona corona. Això es sap per enquestes, que és el 

més científic que tenim ara de diagnosi. No tenim contadors a cada entrada exacte. Però sí que 

és veritat que de mobilitat  interna de Barcelona amb cotxe o moto només  té el 19%  i  tot el 

Boom de vehicles ve  la majoria de fora rondes, diguem. Aleshores aquí, arrosseguem dèficits 

històrics. Primer un dèficit urbanístic. S’ha urbanitzar d’esquenes al transport públic.  

Al  contrari,  l’Eixample es un pla associat a  la mobilitat per a  tothom. Cerdà no preveia que 

tothom  aniria  amb  el  seu  cotxe,  sinó  que  preveia,  el  que  ell  anomenava  locomotores 

domesticades, que eren  transport públic. No eren  vehicles privats. Un  xamfrà de  l’eixample 

està  pensat  perquè  giri  un  tramvia.  No  perquè  giri  un  carro  de  cavalls  que  podria  girar 

pràcticament sobre el seu eix. Va fer una ciutat inclusiva.  

L’ urbanisme que s’ha fet, no a la segona corona només, sinó fora de Barcelona en general, és 

un  urbanisme  anti‐transport  públic,  un  urbanisme  de  baixa  densitat,  que  dificulta  la 

implantació econòmica del transport públic.  

No estem demanant que la gent visqui en gratacels soviètics, sinó que es demana una densitat 

mitja.  Potser  planta  baixa  i  primera  planta.  Amb molta  zona  verda  y  un  transport  públic 

central. Això hi ha pràctiques urbanístiques a tota Europa, però aquí s’ha optat per la dispersió, 

la segregació d’usos, és a dir, zones comercials separades de zones residencials.  

Tot això a jugat en contra del transport públic, a més no hi ha hagut inversions potents. I  per 

exemple,  en  alguns municipis  com  Sant Vicenç  si  s’hagués  fet  el  carril Bus‐Vao, de  la B‐23. 

Òbviament no hi hauria un bus cada hora, com en  la actualitat, perquè amb  la mateixa flota 
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podria passar cada 30min, perquè entraria disparat. Aleshores, amb això ha faltat una política 

més orientada a l’exterior. Un pla de rodalies que arriba tard, i jo crec que arriba poc potent. 

És molt potent, però si tenim en compte el retard que portem, No. 

A  les  rodalies  s’han  de millorar moltíssim.  Els  Parcs&Ride  tenen  un  problema,  i  és  que  la 

rotació de vehicles dins d’un Parc&Ride és 1. Aleshores clar, fer 2000 places d’aparcament, per 

ingressar 2000vehícles més via transport públic. A Barcelona, no és fàcil trobar aquest espai. I 

Normalment es tendeix a fer aparcament de 200, 300 places. Bé, són 200 usuaris més al dia, 

no són més.  

Per  tant  és  una  política  necessària,  però  molt  insuficient.  Amb  el  Parc&Ride  difícilment 

donarem una solució global. Hi ha més tendència a  incrementar el paper de  l’autobús, que sí 

que pot anar a buscar a la gent a les urbanitzacions, als centres de la vil∙les...  

Que cada municipi pugui absorbir el seu  trànsit  intern  fins a un  intercanviador.  I aquí el bus 

que pugui  anar  amb  freqüència  i  rapidesa  a  algun  intercanviador proper  a  la  ciutat  com  fa 

Madrid. Madrid té més usuaris de bus que de rodalies. Això aquí sembla impensable. Pues ho 

hem de  fer, perquè  l’autobús  té un potencial molt gran a  la segona  i  la  tercera corona.  I  les 

rodalies, jo crec que han de fer un salt. No potser que triguis més a la corona 3 que fa 50 anys. 

Per   molta parada nova que es faci, normalment s’ha de ser responsable  i s’ha de donar una 

jerarquia de xarxa que no hem tingut. Però Alemanya, França i Itàlia hi ha semidirectes.  Països 

que a l’hora de planificar el transport públic, estan millor que nosaltres. Per tant, aquí ha faltat 

feina. Potenciar la xarxa, invertir‐hi molts diners. Sabem que és molt car, però també és molt 

car invertir en xarxa viària.  

De  fet, estem  invertir en projectes de xarxa viària antieconòmics per  la societat. Això es diu 

peatge a l’ombra. 

Una autopista contrària a la societat és un peatge a l’ombra. Que no té demanada, i s’estimula. 

En canvi, ningú el qüestiona. Quan planteges quadruplicar els accessos ferroviaris a Barcelona, 

de  la  línia  de  Regionals,  perquè  els  Regionals  s’encasquillen  amb  tants  rodalies  d’alta 

freqüència. Això sembla una inversió sense rendiment social. Quan, gent que ja estaven en la 

xarxa de  transport públic, està perdent  temps de  viatge,  i  s’estan desplaçant  cap a  la  xarxa 

viària un altre cop. 

Tot això nosaltres hem lluitat també. Però és cert que en el projecte de la diagonal central això 

afecta poc. Perquè el 80 o més % de la mobilitat és dels Barris, que utilitzen aquest carrer com 

a  via  de  pas.  El  podem  agafar  des  del  punt  de  vista  local  sense  por,  sense  oblidar  que  és 

necessari invertir en el transport públic de les 2a, 3a i altres corones. Però per altres motius, no 

per  la reforma de  la diagonal, sinó pel dèficit  infraestructural que té de bus  i de rodalies que 

s’han quedat encursatades.  

Les rodalies son molt útils per la primera i segona corona, on hi ha molt bona freqüència. Una 

alta freqüència per la tercera i més corones, tampoc és la solució, perquè el temps de viatge és 

llarg. El que ha faltat és una jerarquia de xarxa, que reduiria el temps de viatge. 

Cal planificar el servei. 
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El metro  del  Baix  Llobregat  és  un  exemple  de  servei  encurçatat. Martorell  ‐  Plaça  Espanya 

55min. Per anar a tot arreu. I no es pot avançar cap tren, perquè és que en realitat, el que es 

guanyaria seria poquíssim. Són molts baixadors. Jo crec que si l’autobús hagués estat potenciat 

no haguessin fet tants baixadors.  

Haurien fet una  jerarquia de xarxa, que és el que funciona. Es travar el que és  l’accessibilitat 

amb el que és la velocitat comercial d’una forma òptima. Això és fàcil de dir, però a l’hora de 

treballar amb  la xarxa s’ha de  tenir clar. Què és  lo  ràpid,  i que és  lo  ramificat  ( el que dona 

cobertura al sistema) I no ho pot fer el mateix servei, perquè una cosa està en contraposició de 

l’altre. I és un equilibri que s’ha de buscar amb la intermodalitat. 

Es comença a fer, però no es fa prou, perquè la gent es queixa molt de la velocitat comercial. 

La queixa màxima és això, temps de viatge. 

g. Tornant  a  la  Diagonal,  la  primera  pregunta  és:  Perquè  li  cal  una 
reforma a la Diagonal? 

Perquè no funciona. Tant senzill com això. No funciona ni per estar ni per circular. No funciona 

per  lo  qual  s’ha  de  replanificar,  com  tots  els  carrers  de  l’eixample.  50%  per  estar  50%  de 

mobilitat.  No  funciona  tampoc  des  del  punt  de  vista  de  seguretat  viària.  Perquè  la  seva 

disposició, com està tant tensionada de trànsit, té cruïlles triples, té unes vies respecte la xarxa 

ortogonal,  i  té un 140% més d’accidents que  la resta de  la xarxa bàsica. Això diu molt. Si no 

funciona bé perquè està congestionada. Per  la disposició aquesta que té de calçades  laterals, 

centrals, tampoc funcional. 

Si a més és insegura. Si a més el transport públic va a 8km/h patint un efecte acordió sever. Si a 

més els  vianants  tenen  l’espai  trinxat, no poden passejar, no poden  anar de  compres.  Si el 

ciclista  té  conflictes  de  coexistència  amb  els  vianants  i  el  transport  públic  per  haver  de 

compartir un  espai  comprimit.  Tot  això porta  en  crisi  la diagonal.  L’ajuntament  s’ha  resistit 

però al final ho ha hagut d’admetre. L’ajuntament s’ha resistit molts anys.  

Aleshores què tenim? Tenim la possibilitat de millorar transport públic a partir d’una connexió 

de tranvies, que és veritat que tensionen  la reforma. Això es veritat no ho negarem. Però es 

que dona  resposta a aquest efecte acordió. És un  transport que en una  fase  semafòrica et 

porta més passatgers sense efecte acordió. Això és una bona resposta tècnica d’acord amb la 

demanada. El tramvia anirà doble per la diagonal. Per tant podrà portar cada fase de verd 440 

persones. Actualment, per portar això amb autobús es necessiten o 6 autobusos estàndards o 

4 articulats. Això vol dir que quan el semàfor es posa verd passen el primer i el segon però el 

tercer ja es queda aturat i s’ha d’esperar una altre fase de verd. Per tant, no dona capacitat.  

A  les  parades  comercials  passa  igual.  S’han  fet  parada  doble,  però  a  vegades  la  demanada 

supera aquesta oferta.  I això el  tramvia ho  resolt. Per  tant és una oportunitat molt bona de 

reforma.  Cal  des  de  tots  els  fronts.  Després  l’autobús,  el  que  ha  de  fer  és  deixar  d’estar 

col∙lapsat a  la diagonal  i donar  servei a  la  resta de  la  xarxa. Cal  reubicar aquests actius, no 

treure’ls.  Reubicar‐los  en  les  línies  poc  afavorides  que  han  de  començar  a  funcionar  amb 

freqüència.  
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Perquè  sense  freqüència  el  transport  públic  no  és  atractiu.  I  línies  que  funcionen  cada  15‐

20min no són atractives. Per la gent gran sí, però per estudiants i treballadors no. Per tant, el 

fet de destinar part de la xarxa bus col∙lapsat a reforçar una retícula de bus fora de la Diagonal, 

conectada  amb  aquest  tranvia  també, que operi  a  altres  freqüències,  esdevindrà una  xarxa 

molt atractiva i potent. 

Per tant, s’ha de fer la reforma ja. 

h. Partint de la base de la que diagonal necessita una reforma, creu que 
les opcions presentades són adequades? 

Les dos propostes  són prou diferents perquè  la  gent pugui  votar. Una preveu  el moviment 

d’arbrat i l’altre no. Una preveu una rambla i l’altre preveu uns bulevards laterals. Aleshores es 

prou sucosa al consulta popular perquè la gent pugui votar una cosa diferent. 

La inserció dels modes ens preocupa en una proposta en concret sobretot. 

Afortunadament el tramvia pren una circulació axial en el carrer, per tant, no te girs a la dreta 

que li afectin perquè havia algun dibuix d’algun gabinet tècnic amb el tranvia pel lateral, amb 

totes les afectacions de girs a la dreta. Per on va ara el carril bici, havia pintat un tramvia. Això 

per suposat es va combatre des de aquí, des de l’ATM, des de tot arreu, perquè això era pitjor 

que no fer‐ho. Tots els tramvies s’han d’ubicar a l’eix de la calçada i això s’ha de respectar. 

La proposta rambla té  l’inconvenient de que es dificulta  la construcció d’agulles en diagonal. 

Són molt  important en un  servei  ferroviari per poder donar  servei parcial en  cas d’avaria o 

manifestació. Les dues vies han de tenir connexió ferroviària. Però bé, de totes formes, encara 

que hi ha la rambla pel mig a la B. Aquestes agulles es poden fer en algunes places.  

En la proposta A ens preocupa  l’ampla de les andanes. No es pot fer una andana central de 3m 

per un transport d’alta capacitat. Col∙lapsa. Això col∙lapsa des del primer dia i en la majoria de 

parades  de  la  línia.  Això  garantiré  que  des  de  aquí  ho  combatrem.  Perquè  la  part  de  les 

parades tingui un disseny diferent. No afecta al gruix de la diagonal. Afecta a 4 punts singulars, 

però  sí  que  és  veritat  que  la  parada  és  tant  important  com  el  vehicle.  Sense  una  parada 

adequada, la gent no pot entrar i sortir. 

I si això no porta gent, per molta velocitat comercial que porti el vehicle, això no serveix per 

res.  Això  és  per  portar  persones.  Aleshores,  evidentment,  les  condicions  d’evacuació  dels 

vehícle han de  ser  ràpides perquè pugui estar poc  temps  a  les parades  i  sigui un  transport 

eficaç. Necessitarem andanes laterals, no centrals i prou dimensionades.  

En el cas de la Rambla (B) s’evacuen en la pròpia rambla i hi ha prou espai. Però en la opció A 

és indispensable que en la zona de parades es refaci el projecte. O dit d’una altre manera, que 

el projecte constructiu tingui en compte aquests aspectes operacionals que la proposta més de 

caire estètic d’aquesta consulta no les té. 

Igualment  considerem  que  s’ha  de  fer  la  consulta  perquè  ens  permetrà  saber  si  la  gent 

prefereix passejar per unes voreres grans o en una rambla envoltats de trànsit. Bé, que la gent 
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decideixi.  I  a  partir  d’aquí  s’haurà  d’ajustar  tècnicament  però  sense  variar  el  sentiment 

popular. 

i. Tot  i  la manca de profunditat en  les propostes. Per quina s’inclina  la 
PTP? 

Creiem que la opció A té dos coses molt positives. Primer, pel fet de no moure l’arbrat pacifica 

molt les coses, tant de la gent, que està molt sensibilitzada en aquest tema, com de costos i de 

terminis. Ara bé, tal i com s’ha plantejat, ens dona uns problemes operatius importants.  

Nosaltres hem estudiat, que si la gent vota mantenir l’arbrat i fer voreres laterals, amb alguns 

reajustes, de la idea es pot fer un bon projecte. Es poden garantir andanes laterals, dos carrils 

de  circulació  per  sentit,  un  carril  bici  segregat  i  unes  voreres molt  grans.  Això  sí,  hem  de 

sacrificar la simetria. Quedaria una vorera de casi 10m i l’altre de 17. I Dos carrils per circulació, 

i un  carril  central pel RetBus  i  el  tramvia  en  andanes  laterals.  És  a dir, una disposició molt 

funcional que millora  l’espai públic de manera espectacular. Perquè passar a vorera de 10  i 

17m, la més gran al costat muntanya, que és el més solejat, és molt bo.  

Vam presentar aquesta proposta a  la oficina  tècnica, que no  la va considerar. Suposo que el 

tema de simetria va marcar molt. Atès la sensibilitat que tenen els arquitectes per la simetria. 

Que jo crec que no aporta tant a l’ésser humà. S’ha de ser cartesià fins a cert punt. Si al final, 

una petita flexibilitat aporta tantes millores, jo crec que es bo considerar‐la. Però si al final surt 

la A, crec que la podríem arreglar. 

La B s’ha d’arreglar menys perquè és més funcional, però si surt  la A també es pot arreglar,  i 

crec que el resultat final seria més bo. 

j. Creo que el carril de serveis de  la Opció A és adequat? O esdevindrà 
una barrera? 

Sí, estic d’acord. Que els preguntin al cambrers de Rambla Catalunya. Sí, tot això en la proposta 

que  nosaltres  van  fer  s’intenta  solucionar.  Començant  des  de  la  banda mar,  el  trànsit  de 

càrrega i descàrrega o veïnal i el trànsits de pas queda entre els arbres, des de la façana fins a 

la primera  línia d’arbres de vorera, que  ja pots posar  terrasses, pots mirar aparadors  i pots 

caminar.  

L’Espai central, si venim del costat mar tindria el tramvia en via doble i andandes laterals, i en 

l’espai  que  queda,  en  la  part  central  hi  hauria  els  carrils  de  pujada. Aleshores,  tota  la part 

muntanya, el que és la calçada lateral, com el bulevard actual, s’integren en una vorera gran de 

17m. És una secció que permet bastant de capacitat, perquè són dos carrils de vehicles en cada 

sentit.  El  tramvia  pel  centre  esbiaixat  cap  al  costat mar,  en  la  calçada  central  actual,  i  una 

distribució  asimètrica  bastant  interessant.  Però  ja  et  dic  que  no  es  va  acceptar.  Podria  ser 

dificultós  perquè  els  arbres  no  estan  completament  alineats  i  alguns  d’ells  s’haurien  de 

reubicar. Però en general és més pràctica. 

Veure la Il∙lustració 1. 
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Il∙lustració 1:Proposta de Adequació de la Diagonal de la PTP a la que es refereix Ricard Riol durant la entrevista. 

Això és asimètric fins a cert punt, perquè en el fons. També podries aplicar solucions similars 

que no són tant asimètriques, però que afecten més al trànsit. 

Veure la Il∙lustració 2. 

 

 

Il∙lustració 2: Altres propostes de la PTP per a la inserció dels modes de la Opció A. 

Quan  no  hi  ha  parada  de  bus,  en  la  nostra  proposta  (Il∙lustració  1)  pots  generar  uns 

quadrilàters  que  siguin  parcs  infantils.  És  a  dir,  és molt  flexible.  I  bé,  són  2,5  però  també 

podrien ser de 3m.  

k. A  diferència  de  la  opció  A,  vosaltres  pinteu  el  carril  per  a  vehicles 
separat del carril que crec serà per taxi i autobús. Potser també per a 
Retbus? 

El Retbús sí que aniria per la plataforma del tramvia. És un bus especial, només pararia on para 

el  tramvia  i  tindria  un  espai  per  fer‐ho.  En  el  Retbus  hauries  d’entrar  i  sortir  per  totes  les 

portes, com el tramvia. No calen vehicles especials, simplement un articulat que obri totes les 

portes i una distribució semblant el tramvia. 
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El problema del Retbus es que no pugui comportar‐se com un tramvia. A efectes dinàmics,  la 

plataforma s’haurà d’ampliar   una mica perquè el gàlib dinàmic de  l’autobús és major que el 

del tramvia. Però aquí hi ha un marge per fer‐ho. 

Aleshores, el Retbus, s’ha de sincronitzar en freqüència amb el tramvia. Ha de ser un autobús 

seleccionat. Si tenim una ona verda de 90segons, vol dir que tens una oportunitat de passar 

cada 90s. Com que no es pot omplir  tota  la  capacitat, perquè  cal  tenir un marge per petits 

detalls  o  incidències  que  sempre  es  tenen,  es  considera  que  el  transport  públic  amb 

plataforma reservada, és bo que deixi un forat en blanc entre cada servei. Per tant circularia 

cada  180segons,  el  transport  públic  per  la  plataforma.  Amb  una  obertura  de  semàfor,  es 

calcula que aproximadament dos vehicles podrien anar simultàniament.  

Si  fem  servir  el  tramvia  doble,  pues  casi  ocupes  tot  l’espai,  perquè  encara  que  és  un  sol 

conductor  i una  sola ona  verda,  el  temps  també  conta.  Però bé,  es podria  incloure un  bus 

articulat al darrera.  I això hauria de ser de forma que es pogués passar  l’autobús en aquests 

90s. Si no  li dona temps a passar, que pogués aprofitar aquesta fase que  li queda  lliure. Però 

només una línia. Perquè si hi ha dos línies, la freqüència de cada línia no seria cada 3min, seria 

cada 6min. Si el tramvia passa cada 3 min vol dir que aprofita una de cada dos ones el Retbus. 

Aquest vehicle ( cada  línia de Retbus) s’aniria acoplant cada dos tramvies. Sinó es col∙lapsaria 

la xarxa. 

Finalment s’ha incorporat, i va venir d’aquí, perquè el que no podem fer a la Diagonal és fer un 

Retbus,  Tramvia,  Carril  Bus  convencional,  carrils  de  circulació...i  tot  sense  una  gestió  clara, 

perquè sinó tornarem a tenir el problema d’ara. 

El Retbus s’ha de considerar com un tramvia però de baixa capacitat. Un Retbus que no servirà 

per la mobilitat interna, sinó que serà de connexió. Concretament és un eix que ve de les corts, 

a  Francesc Macià  s’incorpora  i  a Verdaguer. Aleshores  aquest  bus  d’alta  freqüència  i  d’alta 

qualitat no podia  consumir un  carril per  ell  sol.  Si  això  semafòricament  està  tractat,  es pot 

integrar. Així sí, aquest bus quan entra aquí es comporta com un tramvia, obre totes les portes 

i està integrat en un sistema semafòric. No arriba quan vol. No passa davant del tramvia, sinó 

que va al darrera. 

La veritat ha estat un petit miracle, tenint en compte que són medis de transports de diferents 

operadors i amb sistemes de control diferents. Es un gran pas en la gestió del transport públic. 

Aquest altre carril ( referint‐se en el que està dibuixat un autobús) No necessariament ha de 

ser sempre carril bus. Pot ser en certs moments carril bus, en altres de càrrega  i descàrrega. 

Això no és transport exprés. És transport de veïns, de barris, de serveis... La Diagonal com a via 

per creuar Barcelona no s’està plantejant en cap cas.  

Que una mica és el que es planteja en la proposta A. El que passa és que en la secció de la A, és 

que està tot encaixonat. Aquí si un cotxe  fa  la càrrega  i descàrrega cap el pot avançar. En  la 

nostra proposta hi ha una  flexibilitat d’operació. A més en  la A,  si un autobús o  taxi  té una 

avaria, el que sortirà perjudicat serà el tramvia, perquè té una plataforma invaible. 
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Però tot això quan passi a projecte constructiu, hem d’actuar. I aquí ha d’actuar el Col∙legi de 

Camins,    i  els  professionals  de  l’Escola  de  Camins.  Perquè  pot  aportar  una  visió  més 

pragmàtica. No es pot deixar una reforma tant gran, a un sol sector ( arquitectes). Igualment 

falten moltes coses per definir: les andandes, s’integren el modes, la càrrega i descàrrega... Jo 

crec  que  és millor  treure‐la  de  la  façana.  No  treure‐la.  Es  una mobilitat  súper  important, 

aquesta sí que dona diners, no la del vehicle privat, és la que manté viu el teixit econòmic de la 

ciutat. I aquesta i el transport públic van de la mà. Però amb una cosa que funcioni.  

Però bé, nosaltres tot això no ho estem propagant a la ciutadania. Ara el que cal és votar una 

reforma, votar el sí, i després els tècnics han de fer la seva feina. I hem de pressionar per una 

solució pràctica. Però ara mateix, el perill és que no es vulgui reformar la Diagonal. Ara mateix, 

si mires els diaris hi ha una tendència de conservacionisme d’una cosa que no funciona, i amb 

això no hi passem. Per tant, ara diguem que tenim un objectiu estratègic polític, que no pas de 

concretar això. Això tenim dos anys per concretar‐ho, i és en aquest període on hem de fotre 

molta canya.  

Perquè això no funciona (referint‐se a la A) i això tampoc és una panacea ( referint‐se a la B), 

perquè els maquinistes no veuen si un gos o un nen surt de  la rambla. El carril bici continua 

trepitjant  les parades dels  transport públic...és  el  que hi  ha  a baix.  Per  això  et deia, una A 

rectificada  crec  que  és  la més  funcional  i  la  que  dona més metres  d’espai  aprofitable  per 

vianant. 

Si surt  la B, faran  la B  i punt. S’haurà de mirar com  i quan es fan  les agulles,però si surt  la A, 

caldran modificacions. 

l. Com a membre de la plataforma Diagonal per a tothom quin creu que 
es el parer d’aquesta plataforma? 

Sobretot  aquest  objectiu  estratègic.  Impulsar  la  reformar,  dir  que  la  Diagonal  actual  no 

funciona. També es veritat, que aquestes propostes, tot i els defectes que tenen, funcionarien 

millor  que  el  que  tenim. Aconseguim  una  artèria  que  té  transport  urbà. Només  el  8%  dels 

vehicles que entren per zona universitària passa Pau Claris, és a dir són transports molt urbans 

i el que està fent la plataforma és reivindicar un altre model. Reivindicar el canvi modal, no els 

desviament.  

Volem que  el  gruix de  la mobilitat  s’ha de  convertir  cap  a  la mobilitat  sostenible.  I  això  és 

possible?  Sembla  una  quimera  quan  ho  planteges,  però  és  totalment  possible.  Ho  han  fet 

moltes ciutat al voltant d’Europa, cal convertir  la mobilitat.  I amb  la potència de  l’eixample, 

que té dotació viària descomunal, podem  fer el canvi a  la mobilitat sostenible d’una manera 

més decidida, sense pors, per aquesta quadrícula que tenim.  

Barcelona té una oportunitat amb  l’eixample de Cerdà, el Retbus  i amb  la unió dels tramvies 

ideal per generar una oferta totalment nova. És a dir, gent que ara agafa el cotxe, tindrà un bus 

cada 3 min. Un xarxa que es podrà  llegir en un mapa, que estarà en el mateix mapa que el 

tranvia i el metro. Una línia 9 que entrarà en servei en el mateix termini. La línia 9 culmina la 

xarxa de metro a  la ciutat, per  totes  les connexions  internes que  té. Després de  la  línia 9, el 
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dèficit del metro no serà la manca de línies, serà la manca de qualitat dels transbordaments, i 

la connexió  litoral, és a dir Drassanes  ‐ Barceloneta. Això vol dir que tindrem dotació per  fer 

aquest canvi modal. Ara toca la eficiència i la gestió. 

Estem amb esperances perquè ha canviat el discurs megaestructurero i ara és un discurs més 

auster  i  de  gestió. Que  és  el  que  fan  els  països  rics.  Es  fan  infraestructures  però  amb  una 

estratègia clara. 

m. Perquè la unió segur, per la diagonal? 

A sí, segur, però amb arguments.  

L’argument  és;  Primer,  és  veritat  que  l’eixample  admet  tramvies  per  altres  indrets.  I  si  la 

demanada o  justifica, endavant. Però no podem  repetir  l’error d’Esplugues, de desviar una 

línia de tramvia per camins no directes.  I actualment en Diagonal, a part de ser  la unió més 

directe  de  les  dues  xarxes,  comunicant  dos  realitats  comarcals,  té  una  dotació 

d’intercanviadors en  totes  les  línies de metros, que amb menor distància  respecte  la actual 

xarxa Trambaix Trambesos comunica amb més línies de metro diferents. 

Si t’anessis cap al carrer Urgell, no arribaries fins a  la  línia 4 fins a un gran nombre de km de 

recorregut.  Si  ven  del  Besòs  i  ten  vas  per  la  gran  via  et  passarà  el mateix. No  arribaràs  a 

diverses línies de transport amb rapidesa. 

Però aquest efecte és més notable des del Baix. Si anem pel carrer Urgell connectem amb  la 

línia 5 que  ja has connectat amb Cornellà. Torna a connectar amb  la  línia 5 a hospital clínic  i 

amb la línia 1 a Rocafort, crec. Però deixes de connectar amb ferrocarrils i tot això. Per tant, és 

importantíssim anar a buscar aquests  intercanviadors, estalviar minuts a  la gent. Un agafa el 

plànol del mapa de metro  i  és  evident que  aquestes  connexions de  la Diagonal  estan molt 

mancades. Clar, venint Urgell et deixes molt de banda, i després has de pujar tot això ( referint‐

se a altres carrers de pujada). Això no es competitiu. Potser podria ser una altre línia. 

De  moment  Urgell  el  que  hauria  d’estrenar  és  el  carril  Bus.  Aleshores,  el  tema 

d’intermodalidad  i  de  distància,  la  fusió  de  les  dues,  és  important  unir‐les  per  la Diagonal. 

Tercera i no més important que la intermodalitat i la distància. És un carrer que necessita una 

reforma, pel que hem comentat abans, perquè el transport públic està col∙lapsat. Per tant és 

aquest sistema el que ha de fer això. 

I amb aquests tres motius jo crec que es tanca per part nostra del que serà la primera unió de 

tramvies per Barcelona. La segona unió, pot venir per Urgell o per Ronda de Sant Pere. Podria 

anar fins a l’intercanviador de plaça Catalunya el Trambesòs per Ronda Sant Pere, i com aquest 

és un  carrer bastant buit, no  seria  cap  trauma.  Es podria  fer de  forma bastant neta.  És un 

tramvia que  sempre ha  fet menys por que el de  la pròpia Diagonal pels gestors de  trànsit.  I 

després  abandonar  tòpics.  No  hi  ha  prioritat  semafòrica  pel  tramvia,  tot  i  les  queixes 

infundades dels conductors d’autobusos. 

El Bus s’ha de beneficiar d’aquesta reforma però en altres corredors. 
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Bé, doncs això era tot. Moltes gràcies per la seva col∙laboració. 


