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MOBILITAT SOSTENIBLE 
 
 

1. Introducció 
 
La societat actual ha construït un model de desenvolupament que fomenta i es 
fonamenta en la mobilitat en vehicle privat. La potència de la indústria de l’automòbil, 
afegit a la manca de plans estratègics governamentals a mig i llarg termini en matèria de 
mobilitat i transport, ha convertit l’automòbil en un element omnipresent en el territori i, 
sobretot, en el paisatge urbà. 
 
El nostre sistema de transport té dos grans inconvenients. En primer lloc que és un gran 
devorador de energia, en Espanya el sector del transport és responsable de més del 40% 
del consum de energia primària, situant-se per damunt del consum industrial i del 
domèstic. El segon gran inconvenient és la contaminació o la despesa social difusa que 
ocasiona: emissions nocives de gasos i partícules a la atmosfera, ocupació en les ciutats 
de un bé escàs i car com és el sòl públic, accidents, soroll, etc... problemes que es 
contraposen amb conceptes com comoditat, llibertat de moviments o rapidesa, paraules 
que, a força de missatges publicitaris, s’han convertit gairebé en sinònims d’automòbil. 
 
El transport públic de viatgers més eficient es realitza principalment en ferrocarril, 
autocars i autobusos; en quant al transport de mercaderies és el sistema ferroviari el que 
té major eficiència. En canvi, són precisament aquests sistemes els que reben menys 
ajudes de les administracions públiques. I només degut a la creixent congestió de les 
autopistes europees s’ha pres consciència per part dels poders públics de la necessitat de 
potenciar els sistemes ferroviaris. 
Però és segurament en les ciutats on es manifesta amb tota la contundéncia la 
insostenibilitat i insalubritat del sistema de transport basat en la utilització intensiva del 
vehicle privat. Un exemple molt proper d’aquesta insostenibilitat ho configuren les 
Rondes de Barcelona, la seva construcció és un excel·lent "cas pràctic". Aquesta via de 
circumval·lació va ser presentada pels poders públics com la solució quasi definitiva als 
problemes de trànsit a l’àrea metropolitana. En canvi, avui les rondes estan col·lapsades 
una bona part de les hores del dia i ha disminuït la velocitat mitjana de circulació del 
centre de Barcelona. Això esdevé en que en molts dels carrers del centre de Barcelona 
mantenir una conversa intel·ligible és un luxe, tan sols a l’abast dels vianants nocturns. 

 

Fig 1.-Embús   Font: elmundo.es 
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2. Creixement sense límits del parc automobilístic 

A l’Estat espanyol, l’any 2000 es van matricular 1.381.000 turismes nous, 234.000 dels 
quals ho van ser a Catalunya i, més concretament, 186.000 a la província de Barcelona. 
Això fa que, malgrat que el 55 % de la població no tingui carnet de conduir, les 
dificultats per a desplaçar-se en vehicle privat augmentin dia rera dia, sobretot a les 
grans ciutats i a les seves àrees metropolitanes. El parc mòbil català ha crescut sense 
interrupció durant els darrers 35 anys. Si bé des de les diferents administracions 
(europea, estatal, autonòmica i locals) es comença a tractar d’equilibrar la competència 
entre sistemes de transport tot proposant la reducció de la utilització del vehicle privat i 
afavorint el desenvolupament del transport col·lectiu i de la intermodalitat de transports, 
el creixement exponencial del parc de vehicles a motor no sembla que s’hagi d’aturar en 
els propers anys malgrat els impactes socials i ambientals que la seva utilització 
ocasiona. Aquesta voluntat política es veu contrariada, a més, per la realitat de la 
situació. Segons el document TERM 2001. Indicadors de seguiment de la integració del 
transport i el medi ambient en la Unió Europea, elaborat per l’Agència Europea de Medi 
Ambient, mentre que la longitud de la xarxa d’autopistes ha augmentat més del 70 % 
des de 1980, la longitud de les línies ferroviàries convencionals i de les vies de 
navegació interiors ha disminuït en un 9 %, malgrat la seva molt superior eficiència 
energètica per tona transportada i quilòmetre. 
 
Una de les més que probables explicacions d’aquest increment de vehicles radica en una 
tendència d’implantació territorial que allunya usos i funcions, utilitzant el sòl com si 
d’un recurs renovable es tractés. La segregació de les zones residencials, les zones 
comercials i de lleure, i les de treball en el territori fa que el principal nexe d’unió entre 
totes aquestes àrees sigui inevitablement el vehicle privat. En pocs anys, les distàncies 
han canviat extraordinàriament, fins al punt que a peu ja no és tot a l’abast com a les 
ciutats compactes d’abans.  
 
No és fàcil actuar contra una tendència que té a favor el vist-i-plau de tots aquells agents 
que veuen amb bons ulls els beneficis econòmics directes associats a l’augment de la 
venda de vehicles, malgrat això suposi costos socials i ambientals indirectes que, a 
hores d’ara, s’externalitzen dels exercicis comptables i que són assumits pel conjunt de 
la població. Limitar la capacitat dels ciutadans d’accedir a un o més vehicles privats a 
motor probablement no és la solució més idònia en una economia de mercat que exigeix 
l’exercici de la plena llibertat de l’individu pel que fa a l’adquisició de béns de consum, 
però certament cal avançar vers un ús més racional d’aquest mitjà de desplaçament amb 
l’objectiu de posar per davant del dret individual a tenir cotxe el dret col·lectiu de gaudir 
d’un entorn més saludable i més eficient. 
 
Un automòbil és una màquina poc eficient en termes energètics, produeix emissions 
contaminants, consumeix molt d’espai i comporta un elevat cost d’adquisició i 
manteniment. Per què, doncs, té tant d’èxit? Certament, no cal fer una llista dels 
avantatges que té disposar d’un vehicle privat a motor per esbrinar el perquè, malgrat 
tractar-se d’un bé que, un segon després d’haver estat adquirit ja ha perdut gran part del 
seu valor de mercat.  
El poder publicitari i la capacitat de persuasió de les empreses automobilístiques (és el 
sector que més inverteix en publicitat a tot el món), la capacitat de convicció dels bancs 
i les caixes a l’hora d’oferir crèdits per a la seva adquisició, el peculiar sistema 
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comptable que tenen els conductors que els porta a tenir només en compte el 20 % dels 
costos reals del seu automòbil (no es tenen en compte els costos ocults), i la comoditat 
d’anar sol i en vehicle propi, fa que sigui fàcil obtenir una explicació de l’omnipresència 
del cotxe arreu on anem. 
 

 

 

 
Fig. 2. Evolució del parc de vehicles a Catalunya . 
 
 

3. La vertadera economia de la mobilitat 
 
A Europa, la indústria de l’automòbil representa el 10 % de la producció industrial. Hi 
ha més de 9 milions de persones que hi treballen directament o indirecta. A Espanya, 
l’automòbil representa el 6,3 % del Producte Interior Brut (PIB) i dóna feina a un 11 % 
de la població ocupada. El cotxe és, per tant, un dels principals motors de l’economia 
mundial, a més d’una important font d’ingressos per als estats gràcies als impostos que 
graven la gasolina i la compra dels vehicles. Ara bé, la utilització generalitzada de 
l’automòbil és també una font de despeses per als propis estats, per bé que bona part 
d’aquests costos s’externalitzen. 
La contaminació atmosfèrica, el consum de recursos energètics no renovables, els 
costos sanitaris associats als accidents de trànsit, les malalties provocades per la 
contaminació i el soroll, les hores de treball perdudes en els embussos, el manteniment 
constant de les carreteres són alguns dels costos que no tenen encara una traducció 
econòmica global comptable basada en l’internalització dels costos que es generen. 
 
Segons dades del Llibre Blanc del Transport de la Unió Europea, la mobilitat provoca 
un cost en els estats desenvolupats al voltant del 8 % del seu PIB, com a exemple 
podem dir que el còmput d’hores perdudes en embussos de trànsit suposen 
aproximadament un 0,5 % del PIB de la Unió Europea i s’ha anunciat que representarà 
el doble l’any 2010.  
No obstant això, cal tenir en compte que un accident de trànsit, per exemple, engega tot 
un seguit d’activitats econòmiques relacionades amb l’atenció policial i sanitària, el 
transport dels vehicles, la seva reparació i la seva cobertura en matèria d’assegurances, 
entre d’altres, que són considerades com a serveis en el còmput global del PIB d’un 
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país, i que el perjudici humà que se’n deriva queda obviat de l’anàlisi econòmica en no 
ser considerada com una variable a integrar en el càlcul. El fet que molts d’aquests 
costos ambientals i socials siguin, doncs, un estímul per a altres activitats econòmiques, 
o que la correcció d’alguns impactes impliqui l’aplicació de mesures que determinats 
sectors consideren reduiria el seu marge de benefici, fa que la cultura de 
l’externalització s’hagi consolidat en l’àmbit del transport i la mobilitat com a mètode 
habitual de mesurar l’estat de salut econòmic del sector. Així doncs podem arribar a la 
conclusió de que és la societat en conjunt la que ha d’assumir els costos, si bé és també 
ella la que té que impulsar un canvi en el sistema de cara a aconseguir reduir els costos. 
 
Si es comparen els costos en transport públic i en vehicle privat, tenint en compte la 
major part de costos que apareixen en el transport de viatgers, els directes i els 
indirectes, els que assumeix cada ciutadà en els seus desplaçaments i els que assumeix 
la col·lectivitat (no s’han tingut en compte costos de difícil estimació com el de 
l’ocupació d’espai públic, la intrusió paisatgística o la reposició d’un combustible fòssil 
com és el petroli) el viatge en transport públic resulta aproximadament a la meitat de 
preu que el del vehicle privat, tot i tenint en compte els impostos, el temps i les 
externalitats. 
 
 

 
Fig.3. Relació dels costos externs en diferents mitjans de transport   
 Font: PTP, Associació per a la Promoció del Transport Públic, www.laptp.org 
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4. La mobilitat sostenible en totes les seves facetes 
 

4.1. Despesa energètica 
 

Si s’avalua el conjunt de les activitats relacionades directament o indirectament 
amb la “producció de transport” —és a dir, la fabricació de vehicles, la creació i 
manteniment d'infrastructures, etc.—, el seu pes energètic supera actualment el 
50 % del consum total d’energia mundial. El sector del transport presenta, a més, 
una escassa diversificació quant a combustibles, ja que els derivats del petroli 
representen prop del 99 % de totes les seves necessitats energètiques. Destaca 
també que el 83 % del consum energètic corresponent al sector el transport es 
produeix en la mobilitat rodada. De tota aquesta despesa, el consum associat al 
transport públic representa tan sols el 2 % del total. 
 
 

 
Fig.4. Comparativa per diferents mitjans de transport del consum d’energia  

Font: Mobility CarSharing de la Suïsse 
 
 
Les previsions sobre l'augment del nombre de vehicles, la congestió creixent de 
les vies urbanes i interurbanes, o l’aprofundiment en els problemes associats a la 
contaminació atmosfèrica, han estimulat el desenvolupament i la utilització de 
fonts d'energia alternatives als combustibles convencionals, si bé, a curt i mig 
termini, no es preveu trobar un substitut a l’actual que pugui ser produït en 
quantitats suficients per la totalitat dels mercats. 
Entre aquestes noves fonts d’energia destaquen el gas natural comprimit i liquat 
(GNC, GNL), els gasos liquats del petroli (GLP), els biocarburants, les piles de 
combustible (H2) i l’electricitat. Aquestes alternatives constitueixen, a llarg 
termini, una solució molt interessant, tant pel que fa a la diversificació 
energètica del sector, com pel que fa a la reducció de la dependència del petroli i 
de les seves emissions. 

 
El gas natural s’utilitza com a combustible en vehicles des de fa més de 40 anys. 
La facilitat del seu transport per mitjà dels gasoductes i la simplicitat del procés 
de tractament previ a la seva utilització, confereixen al gas natural un avantatge 
potencial en relació al cost associat als carburants derivats del petroli. A aquest 
avantatge general, cal afegir-li que la seva combustió produeix menys partícules 
sòlides, molta menys contaminació i redueix les vibracions i el nivell de soroll 
del motor. 
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El gas liquat de petroli (GLP) és el producte resultant de la barreja de diferents 
gasos, principalment propà i butà, obtinguts en processos de destil·lació de 
petroli i en jaciments de gas natural. El seu ús en vehicles es va iniciar fa més de 
30 anys, i en l’actualitat al món hi circulen més de 3 milions de vehicles, tots ells 
impulsats amb motors de cicle Otto, ja que els motors Diesel no són operatius 
amb aquest combustible. En general, el GLP pot ser utilitzat amb els mateixos 
nivells d’efectivitat que la gasolina i el gas-oil, i redueix de forma significativa 
les emissions contaminants. 

 
Els biocombustibles o biocarburants, són combustibles obtinguts a partir de 
productes vegetals: els alcohols, molt estesos a països com Brasil o els Estats 
Units, els olis purs, encara en fase de demostració, i els ésters metílics d'olis 
vegetals, el biocarburant més àmpliament experimentat a la Unió Europea. Els 
ésters metílics presenten unes propietats i característiques molt semblants a les 
del gas-oil que, en general, els fan especialment aptes per ser emprats en motors 
Diesel, ús que pot substituint el gas-oil o barrejant-lo amb ell sense necessitat 
d’efectuar canvis en els motors dels vehicles. 

 
L’electricitat en el transport s’empra fonamentalment en vehicles connectats a la 
xarxa elèctrica: tren, tramvia, metro i troleibús. Fora del cas del tren, és en 
l’àmbit urbà on aquests vehicles demostren les seves millors qualitats 
ambientals, acústiques i energètiques. 
A banda, però, dels vehicles elèctrics connectats a xarxa, l’interès i el 
desenvolupament de l’electricitat com a combustible per al transport s’està 
centrant en els vehicles privats. En aquest context, l’ús dels vehicles elèctrics 
s’orienta a àrees específiques en les quals la recarrega ràpida i els llargs 
recorreguts no són factors primordials: flotes captives, vehicles de serveis 
municipals, flotes de complexos industrials, de repartiment urbà de mercaderies, 
etc. 
Amb tot, la bondat de l’energia elèctrica com a combustible alternatiu depèn de 
com es fabriqui l’electricitat. Sí és d’origen renovable el sistema es comporta 
globalment com a extraordinàriament eficient i net. Si per contra no és d’origen 
renovable, el que es fa es traslladar la contaminació d’un lloc a l’altre. 
 

 

Fig. 5. Rànquing d’eficiència energètica   Font: PTP 
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4.2. Conseqüències al medi ambient 
 
Hi ha moltes fonts de gasos contaminants, però el sector del transport és una de 
les principals. Els principals compostos que la combustió dels carburants 
utilitzats al sector allibera  a l’atmosfera són el diòxid de carboni (CO2), el metà 
(CH4), l’òxid nitrós (N2O), el diòxid de sofre (SO2), el monòxid de carboni 
(CO), el plom, els compostos orgànics volàtils (COV), les partícules sòlides i 
alguns hidrocarburs (HC). Malgrat la millora en l'eficiència dels motors i la 
qualitat dels combustibles, el volum d’emissions continua augmentant, això es 
degut principalment a l'increment del nombre de vehicles i de desplaçaments, la 
introducció de motors més potents i una menor ocupació dels vehicles. 
Concretament el CO2 provoca un augment en la temperatura mitjana de la Terra 
i, com a conseqüència, l’increment de l’efecte hivernacle que propicia el canvi 
climàtic. Actualment, el transport és responsable d’un 25 % de les emissions 
globals de CO2, del que el transport públic representa només el 8,4 %. 

 
El soroll és l’altre aspecte important relacionat amb la contaminació que els 
vehicles generen, de fet, el trànsit de vehicles significa el 80 % del soroll 
ambiental total. S’ha demostrat que la contaminació acústica està relacionada 
directament amb certes malalties cardiovasculars i pèrdues d’oïda, així com 
també amb alteracions del sistema nerviós (estrès, irritabilitat, tensió...), fatiga, 
insomni crònic i sensació de malestar general, problemes de concentració, 
alteració dels processos d’aprenentatge i dificultats de comunicació i relació 
social. Es calcula que més del 30 % de la població mundial està exposada a 
nivells de soroll que poden ser perjudicials per a la salut. 

 

 
 Fig. 6. Comparativa d’emissions de gasos   Font: PTP 
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4.3. El problema social i econòmic dels accidents 
 

Els accidents de trànsit són un dels problemes socials i econòmics més grans 
dels països desenvolupats, però si bé es té una gran consciència de les 
implicacions socials, no passa el mateix amb els costos econòmics que 
provoquen. 

 
Durant l’any 2000 a la Unió Europea cada dia hi va haver més de 110 morts en 
accidents de trànsit, lo que significa l’esgarrifant xifra de 40.000 morts a l’any, a 
més dels 1.700.000 ferits de diversa consideració. Segons aquests nombres, un 
de cada tres ciutadans europeus resultarà ferit en un accident de trànsit al llarg de 
la seva vida.  Mentre que la major part de morts es produeixen a la carretera, és a 
les ciutats on es produeixen tres quartes parts dels accidents amb víctimes. La 
progressiva millora de les infrastructures viàries i els avenços tecnològics en 
matèria de seguretat introduïts en els vehicles, fa que el factor humà sigui, a 
hores d’ara, la causa principal dels accidents de trànsit. La ciutat, a causa de la 
concentració humana i de l’elevat nombre de desplaçaments que fan cada dia els 
seus ciutadans, té afegit un risc elevat de ser l’escenari d’algun tipus d’accident 
viari. 

 
L’accidentalitat ha esdevingut un problema de difícil resolució que desborda 
l’actuació preventiva, educativa o dissuas-sòria de les administracions públiques, 
malgrat els esforços que dediquen any rera any. En aquest sentit, el Llibre Blanc 
del Transport a la Unió Europea, aprovat l’any 2001, preveu un programa 
ambiciós de mesures de la política comuna de transports fins el 2010, així com 
l’adopció de mesures coherents en el marc d’altres polítiques nacionals o locals. 
Per a reforçar la seguretat viària, el Llibre proposa federar els esforços entorn a 
l’objectiu de reduir un 50 % el nombre de morts des d’ara fins l’any 2010. 
Segons el llibre, correspon a les autoritats nacionals i locals adoptar les mesures 
proposades. 

 
El cost directe mesurable dels accidents de trànsit a Europa és de 45.000 milions 
d’euros, però els costos indirectes s’estimen en 160.000 milions d’euros, 
l’equivalent al 2 % del PIB (Llibre blanc del transport de la UE). A Espanya hi 
ha 1.500.000 persones discapacitades. El 50 % ho són arran d’un accident de 
trànsit. Les pèrdues econòmiques directes ocasionades pels accidents representen 
uns 25.000 milions d’euros, el 4 % del PIB .  

 

Fig. 7. Seguretat en diferents medis de transport   Font: PTP 
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4.4. El territori  és un espai limitat i limitant 
 
L’actual creixement urbà consistent en l’especialització del territori, en el que 
els llocs de treball es concentren lluny dels habitatges, estimula una tendència 
creixent de demanda de mobilitat. Una de les regions de Catalunya que més 
pateix les conseqüències en aquest sentit és la Regió Metropolitana de 
Barcelona, molta de la població que té el seu domicili en municipis de les 
rodalies de Barcelona es desplaça diàriament al seu lloc de treball a la ciutat o 
als polígons industrials en vehicle privat, ja que no té gaires més opcions. 
 
En les darreres dècades s’ha teixit a més una xarxa d’infrastructures viàries més i 
més densa en la línia de connectar-ho tot amb tot, fet que ha estat un dels 
principals factors moduladors de la distribució dels creixements en el territori i 
definidors del model urbanístic. La manca de coordinació entre urbanisme i 
transport a nivell de planejament es materialitza en un desenvolupament 
urbanístic inadequat en termes de transport, que exigeix a posteriori mesures 
correctores dels aspectes de mobilitat. Aquest model dóna poques opcions a 
accedir a altres formes de mobilitat, fins al punt que les ciutats es continuen 
desenvolupant en funció del cotxe i dels transports públics.  

 

Dintre de les ciutats, prop d’una tercera part del sòl urbà o, dit d’una altra 
manera, tres quarts parts dels carrers de les ciutats europees hi està destinat a la 
circulació o estacionament de vehicles La mobilitat dels vianants pels carrers 
sovint es veu també limitada per la presència constant de cotxes aparcats al 
costat o, fins i tot, al damunt de les voreres. No tothom es mou habitualment en 
cotxe. Més bé, es tracta d’una minoria si considerem els desplaçaments que es 
fan a l’interior dels municipis. En una ciutat de grans dimensions com és 
Barcelona el  percentatge de persones que es desplaça en transport públic, a peu 
o en bicicleta és del 65 %. 

 

Cal un repartiment més democràtic de l’espai públic a les ciutats per tal de tornar 
a donar la importància que mereixen als vianants que, al capdavall, tots en som. 
Els experts apunten, doncs, que la via més adequada per a millorar la gestió de la 
mobilitat és fomentar la mixticitat de les activitats al territori fent que les 
distàncies entre habitatge i treball es redueixin, lo que implicarà una disminució 
en la demanda de mobilitat. 
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5.  Cap a una mobilitat més sostenible 
 

5.1. Alternatives a l’ús actual del vehicle privat 
 

La utilització racional del vehicle a motor comença, per preguntar-se quin ús 
se’n farà, quina quantitat de quilòmetres es recorreran cada any i quin cost s’està 
disposat a assumir. Però, tot i que econòmicament seria el ideal, molt poca gent 
fa aquesta previsió quan considera la possibilitat d’adquirir un vehicle. De fet, 
moltes vegades s’arribaria a la conclusió que, fins i tot, no cal comprar-ne. L’ús 
innecessari del cotxe, encara que la conducció sigui la correcta, pot arribar a ser 
una font de molèsties per a la resta de ciutadans degut al nombre elevat de 
vehicles que es concentren en alguns pocs carrers de la ciutat. 

 
La voluntat i la necessitat de fer un ús racional del cotxe per a reduir els 
impactes que la seva presència insostenible genera en el territori ha estimulat 
arreu del món noves modalitats d’us, com ara el Car-Sharing o el Car-Pooling. 
L’ objectiu de aquestes opcions és el mateix: aconseguir un mateix servei amb 
uns costos econòmics i ambientals molt menors.  
• En el Car-Pooling, o cotxe compartit, el propietari d’un vehicle el 

comparteix amb altres persones que fan un recorregut coincident amb el seu i 
el compensen econòmicament. Cada vehicle té, al capdavall, una capacitat 
mitjana de 4 passatgers a més del conductor, raó per la qual la seva màxima 
ocupació estalviaria la circulació de 4 cotxes. 

• En el Car-Sharing, un grup de ciutadans fa ús de manera individual d’una 
flota de cotxes col·lectiva però d’ús individual. Els qui utilitzen aquest 
sistema disposen d’una targeta que obre les caselles on hi ha les claus dels 
cotxes aparcats a la ciutat. L’operador gestiona el parc de vehicles, assigna 
els serveis en funció de les demandes i manté la flota de vehicles en 
perfectes condicions de funcionament. Els socis formulen les seves 
demandes de servei a través del telèfon o d’Internet. 
A Europa les xarxes de cotxes compartits han tingut, en els darrers anys, un 
vigorós desenvolupament. En països com Alemanya, Àustria, Holanda, 
Dinamarca Suècia o Suïssa el Car-Sharing és ja avui per avui una realitat. El 
principi fonamental que explica l’èxit del Car-Sharing és que els costos de 
funcionament del vehicle són transparents, ja que l’empresa gestora factura 
cada servei als socis. Mitjançant aquest procediment, l’usuari del cotxe veu 
que els costos de funcionament reals són superiors al que preveia 
inicialment.  
Això mostra que la mobilitat del futur estarà menys orientada als sistemes de 
transport i més a l’oferta de serveis de mobilitat. La propietat d’un vehicle no 
serà important, sinó l’ús més convenient del cotxe i dels altres sistemes de 
transport. 
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5.2. La mobilitat dels vianants 
 

Caminar és un dels mitjans més importants per desplaçar-se en curtes distàncies 
i és en aquestes distàncies on obté unes prestacions de velocitat comparable al 
cotxe dintre de les grans ciutats amb molta densitat de trànsit. És per això que els 
estudis de planificació haurien de reconsiderar seriosament aquest mitjà, d'una 
banda, reduint el temps i la llargada dels recorreguts i de l'altra, millorant la 
cohabitació amb els altres usuaris i les condicions de desplaçament (moderació 
de la circulació, eixamplament de voreres, multiplicació dels passos de vianants, 
regulació de les fases semafòriques,...). El tractament adequat de les voreres i 
dels espais de vianants, així com el seu respecte per part dels conductors són, 
doncs, dos aspectes fonamentals per a pacificar el trànsit i garantir la seguretat 
dels qui es desplacen a peu. Al cap i a la fi, tots som vianants en un moment o un 
altre. 

 
A més a més del gran benefici en la mobilitat general, substituir viatges en 
vehicle privat per caminar, pot comportar una millora en la salut de la gent. 
Quant més utilitzem el cotxe, més temps estem seguts. Al voltant de la meitat de 
la població adulta dels països desenvolupats és, avui en dia, sedentària fa el 
mínim d’activitat física possible. Recuperar l’exercici físic en la vida diària dels 
ciutadans és una de les claus per a reduir un dels problemes que s’ha anat 
estenent als països desenvolupats: el sobrepès i, en alguns casos, l’obesitat. En el 
seu llibre Ecoeconomia, Lester Brown, president del Worldwatch Institute, 
exposa el fet que l’urbanisme pensat pels cotxes ha fet que la manca d’exercici 
hagi tingut conseqüències sobre la salut de les persones, en no afavorir activitats 
com ara caminar, córrer o anar en bicicleta. “Si no podem crear un estil de vida 
que recuperi l’exercici en la nostra activitat quotidiana, l’epidèmia de l’obesitat 
es continuarà propagant juntament amb la urbanització”, diu Lester Brown. 

 
Lo que realment és impactant és que degut a que no hi ha un acord en els 
mètodes de com tenir en compte les influències en la salut de caminar o anar en 
bicicleta, aquests modes de transport han estat exclosos dels actuals estudis de 
costos i beneficis de les polítiques de transport. Els governs gasten molt temps i 
diners en plans de transport en els que no es té compte els més saludables, barats 
i tradicionals mitjans de transport. 

 
El programa de transport WHO està començant a omplir aquest buit 
desenvolupant guies i mètodes per poder tenir en compte els beneficis en la salut 
de l’increment de caminar i anar en bicicleta (en detriment d’altres modes de 
transport). 

 
 
 

5.3. Les bicicletes com a mitjà de transport 
 

Dintre de les ciutats, l’ús de la bicicleta en comparació amb el cotxe té moltes 
avantatges, un menor consum d’energia, una menor despesa econòmica i una 
reducció molt important de la contaminació atmosfèrica de gasos i de sorolls, 
entre d’altres. Malgrat això, és el mitjà menys utilitzat a les ciutats catalanes, tot 
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i les característiques geogràfiques i climàtiques favorables de la major part del 
territori. 
Es considera que la bicicleta és adequada per a distàncies inferiors als 8 km, 
distància en la qual pot substituir còmodament el vehicle privat. S’ha constatat 
que en aquestes distàncies és un mitjà de transport més ràpid que el cotxe, si es 
calcula el temps de porta a porta, i que té a més uns efectes molt beneficiosos per 
a la salut de les persones i per al medi urbà. No obstant això, menys d’un 1 % 
dels desplaçaments a Catalunya es fan en aquest mitjà. 
Cal millorar la infrastructura i els espais viaris compartits proposats als ciclistes 
mitjançant la planificació d'una xarxa coherent i segura que tingui en compte la 
continuïtat dels itineraris. Les mesures que faciliten la integració de les bicicletes 
en els transports públics són, en aquest cas, particularment importants (com la 
intermodalitat i accessibilitat tren-bicicleta, per exemple). 

 
 

5.4. Les possibilitats del transport públic 
 

Gairebé la meitat de la població adulta no té permís de conduir i només pot pujar 
al cotxe d’un familiar o d’una amistat de forma ocasional. Aquest gran col·lectiu 
de persones viuen, majoritàriament, utilitzant sobretot el transport públic. Del 50 
% de persones que disposen de carnet i vehicle, aproximadament la meitat, un 25 
%, el fan servir gairebé cada dia, l’altra 25 % el fa servir sobre tot en sortides de 
caps de setmana o per vacances. Naturalment, les situacions no són homogènies 
en tot el territori. No tenir cotxe a Barcelona és una situació perfectament 
normal, ja que es pot anar a tot arreu en transport públic o a peu, però, en canvi, 
no tenir vehicle propi en pobles petits pot arribar a ser molt limitant des del punt 
de vista de la mobilitat. 

 
Moltes de les persones que diàriament fan ús del transport públic no s’han 
adonat mai de la gran quantitat d’obstacles que existeixen per poder arribar a la 
parada, accedir a l’estació o pujar a un tren. Aquests obstacles per la gent gran, 
les persones amb mobilitat reduïda, amb dificultats de visió, audició, o, 
simplement que vagin carregades o portin un cotxet d’un nen, representen 
veritables barreres, que poden condicionar i impedir la utilització del transport 
col·lectiu. 
Si s’analitzés el grau d’accessibilitat dels diferents mitjans de transport públic 
trobaríem diversos escenaris. La majoria d’estacions de Renfe no són accessibles 
i els vestíbuls, les andanes i els vehicles no estan condicionats per la utilització 
d’invidents, sords o persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa als FGC algunes 
de les seves estacions no estan adaptades (plaça Catalunya), però en general es 
troben en un estat acceptable d’accessibilitat. La majoria dels autobusos urbans i 
interurbans, progressivament van adaptant les seves flotes, però encara es donen 
greus problemes de cadència, coordinació d’horaris i cobertura en determinades 
línies d’autobusos adaptats. 
L’arribada del tramvia a Barcelona pot suposar una revolució pel que fa a l’ús 
del transport públic. El tramvia amb entrada a peu pla, un ampli interior i les 
andanes integrades a les voreres, és una bona opció per resoldre la problemàtica 
de les barreres arquitectòniques en el transport, i el converteix en un mitjà 
còmode i accessible per a tothom. 



 
A. Caro (2004)  Criteris per a un pla de mobilitat sostenible. Aplicació al Campus de Castelldefels de la UPC 

 
 
 

 

 
Per a tota aquesta legió de ciutadans que han fet del transport públic la seva 
primera forma de transport són decisives les millores que s’estan fent o que 
s’anuncien a la xarxa de transport. La més important de totes ha estat la 
integració tarifària, però encara queden moltes fites per aconseguir. Fem que 
l’eliminació de les barreres en el transport públic sigui una de les properes, així, 
que la integració no sigui només de tarifes sinó també de persones. 

 

 
Fig.8. Una bona il·luminació dóna qualitat  Font: PTP 

 
 
 

6. Diferents velocitats per diferents situacions 
 
En matèria de transport públic, Catalunya és un país que va a tres velocitats diferents. 
A la màxima velocitat va Barcelona, una ciutat que té un nivell de servei en transport 
públic equiparable al de les ciutats europees: dotze línies de metro en funcionament 
(Metro+FGC+Renfe), unes 120 línies d’autobús i un moderníssim tramvia que entrarà 
en servei el 2004. El transport de Barcelona és bo, encara que naturalment es pot 
millorar. 
A continuació, a molta menys velocitat, circulant molt més lentament, trobem la resta 
del territori metropolità o territori ATM on el servei de transport públic és dolent 
globalment considerat. Exceptuant els serveis ferroviaris concurrents a Barcelona i el 
d’autobús d’algunes ciutats que disposen d’uns mínims de servei, la resta del territori 
ATM té un servei de transport públic dolent.  
Hi ha tanta distància entre el servei de transport públic a Barcelona i de la resta del 
transport metropolità, que costa de creure que els nous plans de l’administració encara 
concentrin l’esforç inversor en el continu urbà de Barcelona. El súper ben dotat PDI, Pla 
director d’infrastructures ferroviàries, amb una previsió d’inversió de 7.200 milions 
d’euros en deu anys, i l’esborrany del  pla de serveis (d’autobusos) no només no 
corregiran aquest evident desequilibri entre l’oferta d’un altre territori sinó, que 
l’accentuarà encara més a favor de Barcelona.  
I finalment trobem la resta del territori de Catalunya, majoritari en extensió però 
minoritari en població, en el qual senzillament l’oferta de transport públic és simbòlica 
quan no inexistent. 
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7. Transport de mercaderies 
 
 
Fem especial referència al transport de mercaderies per la gran importància i 
transcendència que té a la nostra societat cada dia més globalitzada. La quantitat de 
tones que diàriament es transporten d’un a un altre lloc del món no para d’incrementar-
se. La major part d’aquest increment s’ha produït en el sector de la carretera. Des del 
punt de vista de l’impacte ambiental i social d’aquesta forma de transportar les 
mercaderies, els valors assolits han estat espectaculars, provocant unes externalitats 
molt importants. 
 
A través dels sistemes de càlcul dissenyats per les prestigioses consultores europees 
INFRAS i IWW es pot avaluar quin és el valor de les externalitats en el cas del transport 
de mercaderies. Es pot deduir que el transport per carretera generava l’any 1998 unes 
externalitats de 9.228 milions d’euros mentre que el ferrocarril en generava quaranta 
vegades menys, el 2,4 % del total. 
 
Diversos són els motius que han fet possible aquest exorbitant creixement del transport 
a la carretera: una gran inversió en autopistes (Espanya és dels països que millors 
dotacions té en aquest camp), un increment molt important de la competitivitat dels 
camions, amb motors més potents, més segurs i més econòmics, una baixada relativa 
important dels preus del combustibles (avui són en euros constants un 30 % inferior al 
preu de fa trenta anys), una pràctica generalitzada de les pràctiques de just-in-time (o 
emmagatzematge a la carretera, fora de la fàbrica), un incompliment força estès de la 
normativa laboral de la carretera, etc. 
 
Els governs posen la seva esperança en el ferrocarril que un dia podria jugar un paper 
fonamental per aconseguir un nou equilibri entre els modes de transport, indispensable 
per a descongestionar les carreteres i autopistes i reduir la contaminació. Com explica la 
Comissió Europea en el seu “Libro Blanco” sobre transports, el medi ambient és lo 
essencial en aquest debat. El 28 % de les emissions de diòxid de carboni en Europa és 
degut als transports, i la carretera representa el 22 % de les emissions de gasos de efecte 
hivernacle. 
 
Per reanimar el ferrocarril i donar-li força competitiva, Europa té un ambiciós pla capaç 
de «revolucionar» aquest mode de transport. L’objectiu és crear un espai ferroviari 
europeu integrat. Per això hi ha que enfrontar-se amb el seu desafio fonamental que 
planteja la incompatibilitat de les xarxes i dels sistemes ferroviaris nacionals. Res 
cargola, tot és diferent, la electrificació i la senyalització, les condicions de treball i les 
normes de circulació i de seguretat … i en alguns casos, a més a més, l’ample de via. 
 
Per dibuixar el nou mapa del transport ferroviari europeu, la Comissió Europea ha 
decidit invertir, fins el 2006, uns 2,78 mil milions de € en 14 projectes prioritaris de 
infrastructura per transports, dels quals dos terços pel ferrocarril. Es tracta de grans 
treballs, com els enllaços ferroviaris que travessaran els Alps i els Pirineus i les 
connexions d’alta velocitat per passatgers. Altres sis projectes resoldran els punts 
d’embussos i la congestió de les xarxes. El total representa una inversió global de més 
de 66.000 milions de € amb fons públics i privats nacionals, regionals i comunitaris. 
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Fig.9. Evolució dels modes de transport de mercaderies   Font: Unió Europea 

 
 
 
 
 

8. Millorar la mobilitat és una responsabilitat compartida 
 
 

Nombroses ciutats estan elaborant, o ja ho han fet, la seva Agenda 21, el document de 
consens en el que es marquen les estratègies i línies d’actuació a emprendre per avançar 
vers el desenvolupament sostenible; també, naturalment, pel que fa a la gestió de la 
mobilitat. El mateix Govern de Catalunya ho està fent a nivell de tot el país. 
Fruit d’aquesta acció compartida entre institucions, agents socials i agents econòmics, 
estan sorgint arreu del territori català iniciatives que tenen com a objectiu garantir la 
progressiva implantació d’un model de mobilitat sostenible i respectuós amb els 
ciutadans. 
 
A grans trets, hom considera que un model de mobilitat avança cap a la sostenibilitat 
quan redueix la utilització innecessària del vehicle privat a motor i en fa un ús racional i 
segur, i fomenta la mobilitat en transport públic, a peu, en bicicleta o en altres mitjans 
de transport alternatius que no causen impactes sobre l’ambient o la salut i la qualitat de 
vida de les persones. L’objectiu és disminuir els greuges ambientals i socials del vehicle 
a motor, millorar el benestar dels ciutadans i reduir el consum energètic del sector del 
transport de persones i mercaderies. En aquest sentit, doncs, parlar de mobilitat 
sostenible esdevé un concepte ampli i transversal que abasta nombrosos aspectes. 
Tant des de l’administració pública com des de la societat civil fa anys que es reflexiona 
i s’actua en àmbits vinculats a l’automòbil com ara el soroll, la contaminació 
atmosfèrica, el consum d’energia, l’educació viària, la seguretat viària, la gestió del 
trànsit o l’ordenació territorial pel que fa a les infrastructures, actuacions que cal 
emmarcar-les certament en una política de mobilitat sostenible malgrat no s’expliciti 
sota aquest paraigües conceptual. 
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Reflexionar sobre l’elecció del millor mitjà de transport, la millora dels hàbits de 
conducció —practicar una conducció econòmica i segura, moderar la velocitat, i fer una 
correcta posada a punt del vehicle— o aprofitar al màxim la capacitat del cotxe, són 
accions que tenen un impacte molt positiu sobre el consum de combustible i, fins i tot, 
contribueix a fer minvar el nombre de vehicles circulant. L’objectiu: apostar per un nou 
model de mobilitat que faci un ús eficient i racional del vehicle, i que aprofiti les noves 
tecnologies energètiques disponibles per al transport. 
 

 

 

Fig. 10. Un dels autobusos alimentats amb gas natural de la ciutat de Barcelona 
   Font: Web de PTP 

 




