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S U B S C R I P C I O N S
La revista Opcions és possible gràcies a les persones que 
hi estan subscrites. Amb el teu suport, podrem continuar 
creixent i donant a conèixer més opcions de consum 
conscient. Escriu-nos a opcions@opcions.org  
i subscriu-te per només 4,5 euros mensuals  
(54 euros a l’any)! Escriu-nos també si encara no reps  
el butlletí electrònic de la revista. Et mantindrem informat 
dels continguts destacats i de les activitats que organitzem.

Per fer una donació de suport al projecte,  
el nostre número de compte és el següent: 

Fiare Banca Ètica ES95 1550 0001 2100 0346 7628

ACABAR AMB EL REGNAT DEL COTXE
Ciutats inundades de cotxes, amb els vianants relegats, literalment, als marges. Camps i 
muntanyes esquitxades d’urbanitzacions sense serveis, on el vehicle privat es fa indispensable 
per viure-hi. Trànsit constant de mercaderies, sovint prescindibles i, cada cop més, en serveis al 
detall: de la pantalla a la porta de casa. Models de ciutat i estils de vida addictes al petroli. O no?

Amb el peak oil a sobre i índexs de contaminació que atempten contra la nostra salut, totes les 
mirades es giren cap al cotxe elèctric. Però, representa realment el canvi que ens permetrà no 
canviar res? L’article de la Montse Peiron trenca el mite del cotxe d’emissions zero i posa de relleu 
les raons ambientals i socials que obliguen a una transformació més profunda: substituir la flota 
de vehicles amb motor de combustió per vehicles elèctrics no és la solució al desafiament que 
tenim a sobre la taula. 

Ens enfrontem al repte col·lectiu de construir un nou model de mobilitat que acabi amb el regnat 
de l’automòbil. Li hem regalat durant dècades el nostre espai públic i ara toca reconquerir-lo. 
Perquè el preu que paguem per la comoditat i la llibertat és massa alt i no ens el podem permetre.

L’objectiu és clar i l’entrevista a l’Olga Margalef, de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, aporta 
arguments de sobres. En canvi, el camí per arribar-hi és incert i la controvèrsia està servida. Cal 
informació contrastada sobre els efectes de les diverses mesures que es poden prendre des de 
l’administració, però la penalització de l’ús del vehicle privat sembla ineludible.

I mentre el canvi global no arriba, tenim a les mans les eines per començar a fer-lo realitat a  
les nostres vides. Les expliquem a la guia pràctica. Les tres claus del consum conscient aplicades 
a la mobilitat vindrien a ser: 1. Reduim desplaçaments amb vehicle motoritzat i, quan conduïm, 
fem-ho de forma eficient per reduir la despesa energètica. 2. Compartim trajectes o vehicles:  
el transport públic és el millor aliat, però per a certs usos també tenim el carsharing i el lloguer. 
3. Si hem de comprar un vehicle, que sigui elèctric i amb l’autonomia justa que necessitem.

Per a molts, dir adéu al cotxe és una renúncia difícil, perquè s’associa amb pèrdua de llibertat. 
Per això hem volgut dedicar les pàgines del reportatge a mostrar les vacances de persones que 
viatgen a peu, amb bicicleta, cavall o veler. Són testimonis que no deixen lloc al dubte: la llibertat 
és molt més que un vehicle i, per gaudir el camí, només cal tenir clar l’horitzó perseguit.

L A I A T R E S S E R R A , directora d’Opcions
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E N T R E V I S TA  A

MANEL VILLALANTE
P E R  M O N TS E  P E I RO N
F OTO G R A F I A :  DA N I  CO D I N A

Manel Villalante és el director de l’Àrea de 
Mobilitat i Infraestructures del Transport de 
l’empresa pública Barcelona Regional-Agència 
de Desenvolupament Urbà. Hi ha arribat després 
d’una enriquidora trajectòria: és l’única persona 
que ha estat el màxim responsable de Mobilitat 
i Transport a l’Ajuntament de Barcelona, a la 
Generalitat de Catalunya i al govern espanyol.  
“A cada lloc hi he anat amb l’experiència del nivell 
anterior i he anat veient les perspectives noves.” 
Ha après, doncs, a moure el zoom per anar més 
ençà o més enllà en tot moment. “Hi ha coses 
que tenen causes molt allunyades de l’àmbit de la 
ciutat o del país, són d’escala europea o mundial, 
però en canvi tenen un fort impacte local.”

Va estudiar enginyeria industrial en l’especialitat 
química i va arribar al sector de la mobilitat de 
manera fortuïta, en veure un anunci de feina 
al centre de control del trànsit on treballava un 
professor seu. Abans havia intentat treballar en 
un laboratori industrial, però durant les proves 
d’accés van descobrir que tenia un daltonisme 
que el feia no apte per al lloc.

 “M’agrada molt parlar, debatre molt els temes 
i arribar a acords, ho he fet tota la meva vida 
personal i també professional. També sóc molt 
curiós, m’agrada estar molt al dia, investigar. Crec 
que mai no se sap prou.” Li agrada Benedetti i 
la poesia moderna en general, cuinar, restaurar 
mobles i estar amb la seva família. 

“LONDRES TÉ UN 9 O UN 10 EN MOBILITAT.  
MADRID I BARCELONA TENEN UN 7”
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MP Quins són els pilars en què s’ha de basar  
la transformació de la mobilitat per ser saludable 
i sostenible?

MV Com ens movem té unes causes i uns efectes. 
Els efectes serien les “patologies”: accidents, 
contaminació, etc. Històricament s’ha actuat 
sobre els efectes, amb mesures de seguretat,  
per limitar el vehicle privat, etc.

Les causes són les dinàmiques socials i 
territorials que tenen incidència sobre la 
mobilitat, com ara la planificació territorial 
–que fa que residim i treballem a determinats 
llocs–, el model econòmic –que fa que siguem 
més distribuïdors que manufacturers i que els 
centres productius siguin lluny nostre– o el preu 
de l’habitatge –que ha originat uns canvis en els 
llocs de residència més ràpids que l’expansió del 
transport públic.

Per tant, els pilars d’un model en el qual ens 
moguem menys i més bé inclouen les actuacions 
tradicionals però també sobre els factors externs. 
Qüestions com ara la incidència del turisme,  
per exemple.

MP En una puntuació de l’1 al 10 en mobilitat, 
quines ciutats del món tindrien més bona 
nota? Quina nota tindrien Catalunya i l’Estat 
espanyol?

MV Per la complexitat i dimensió de la ciutat 
m’agrada Londres, que ha establert la taxa  
de congestió (o peatge urbà), ha fet una 
planificació conjunta i integrada de tots els 
modes, el sistema de transport públic és molt 
potent, ha ordenat l’aparcament... A Espanya 
quan es va recuperar la democràcia estàvem 
molt lluny d’Europa, però hem millorat molt. 
Si Londres té un 9 o un 10, Madrid i Barcelona 
tenen un 7.

MP Comencem parlant de mobilitat urbana.  
A Barcelona el vehicle privat està lluny de tenir 
la davallada que s’havia posat com a objectiu. 
Amb la crisi va baixar, però des del 2014 està 
remuntant. És l’os més dur de rosegar?

MV En els trajectes que comencen i acaben a dintre 
de Barcelona sí que s’ha reduït, el vehicle 
privat. On no ho ha fet prou és en els que 
entren i surten de la ciutat. A la segona i tercera 
corona metropolitana no hi ha una oferta 
prou competitiva de transport públic, que és 
inversament proporcional a l’ús del vehicle 

privat. Amb la crisi va baixar el trànsit per 
l’autopista, per exemple un 20 % al peatge de 
Mollet, però el trànsit no: la gent va passar a anar 
per la nacional, tot i que a costa de més congestió 
i per tant més temps de viatge.

El carril vao de Barcelona 
és una de les principals decepcions 
dels projectes en què he intervingut

El problema gros i que encara ningú no hem 
sabut arreglar és que aquests cotxes que entren 
a Barcelona tenen una ocupació d’1,14 persones 
(en dies feiners). És baixíssima, no té parangó 
amb la mitjana europea ni la de Madrid ni de cap 
altra ciutat. Per això es va fer el carril vao (vehicle 
d’alta ocupació) de la C-58, però malauradament 
els resultats no han estat satisfactoris. És una de 
les principals decepcions dels projectes en què 
he intervingut. En canvi, a Madrid es va fer un 
carril vao a la carretera d’A Coruña (A-6) i ha 
tingut l’efecte balsàmic que se n’espera, i a altres 
ciutats europees també. Al de Barcelona s’hi pot 
circular si al cotxe hi van dues persones o més (a 
tot el món són tres persones però aquí la mitjana 
és 1,14). Però la gent prefereix arribar un quart 
d’hora més tard (l’estona que guanyes anant  
pel vao) per anar sol. I, si a una persona no li 
va bé anar amb algú altre, més difícilment anirà 
en transport públic, on hi ha trenta o fins a cent 
persones més. Sobre això s’hauria de reflexionar.

L’altre factor per reduir el vehicle privat és 
la política d’aparcament, que ja s’ha fet. Cada 
vegada costa més trobar aparcament, i gratuït, si 
no ets resident. Ara falta l’impuls que ha de tenir 
el transport públic.

MP A Barcelona fa anys que està estancat,  
és que ha arribat a un sostre potser?

MV No, en absolut! Aquest any a la regió 
metropolitana presumiblement arribarem  
als mil milions de viatgers, anys més tard del 
que s’havia planificat, per la crisi. En uns anys 
podríem arribar fàcilment als 1.800 milions,  
amb inversions, que ara no hi són.

De totes maneres, com deia abans, en els 
viatges interns de Barcelona és complicat 
passar més gent del cotxe al transport públic, 
la mobilitat és homologable a les ciutats més 
sostenibles d’Europa. On hi ha el gran nínxol  
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de creixement és en els que vénen de fora. Quan 
la gent vingui en rodalies i un cop a la ciutat 
agafi el metro o l’autobús, la quota del transport 
públic augmentarà.

Si fas l’anàlisi de quant ha crescut l’oferta 
de Rodalies i de Ferrocarrils de la Generalitat 
a l’àmbit metropolità aquests anys i de com ha 
crescut la població i la població que se n’ha anat a 
viure a la tercera corona, degut a la gentrificació, 
veuràs que la migració no ha estat acompanyada 
d’una migració del transport públic.

A Catalunya hi ha dèficit sobretot 
en trens de rodalies i metro regional

MP  I com se li ha de donar impuls, al transport 
públic? 

MV Hi ha tres coses importants: s’han de fer 
inversions, el sistema tarifari ha de ser més 
equitatiu i s’ha de governar la transformació 
digital en l’àmbit de la mobilitat garantint 
que l’eix vertebrador sigui el transport públic 
col·lectiu.

MP Pel que fa a inversions, on s’han de posar,  
els diners públics?

MV El transport públic és el que més en necessita, 
perquè és car. A Catalunya hi ha dèficit sobretot 
en trens de rodalies i metro regional. Hi havia 
un pla de 5.000 milions que va aprovar el govern 
de Zapatero però només se n’ha executat una 
mínima part. I també caldria acabar la línia 9 
del metro (perquè si està començada i hi ha 
demanda no té sentit que estigui aturada), la línia 
8 de fgc i les línies 2 i 3 del metro, sense oblidar 
la connexió del tramvia de la Diagonal. També 
falten intercanviadors modals. En això Madrid 
està molt més dotada.

MP I un sistema tarifari més just, com seria? 
Popularment es reclama que el transport públic 
sigui més barat, ho ha de ser?

MV No és si és barat o car, sinó que hauria de ser 
més barat per als usuaris habituals i més car per 
als esporàdics. La recaptació pot ser la mateixa 
o superior, però la distribució de qui paga ha de 
canviar.

A Barcelona tenim un pecat original molt 
fort, que és la targeta T-10. Són deu viatges, te 
la pots gastar en un any i és multiusuari. És el 

títol més avantatjós amb diferència i per això 
s’hi fan gairebé un 70 % dels viatges en l’àmbit 
del Sistema Tarifari Integrat i és la que compren 
els turistes (encara que existeixi l’abonament 
per dies Hola Bcn). No passa a cap altra ciutat, 
que un títol per a usuaris tan esporàdics com 
per fer només deu viatges en tot un any tingui 
la màxima subvenció. Tampoc no té parangó 
enlloc la gran diversitat de targetes que hi ha a 
Barcelona. Deriva de la filosofia de crear títols 
per a cada perfil d’usuari, en comptes d’adaptar 
la tarificació a la mobilitat de cada usuari. 
Fa anys que la tecnologia possibilita aquesta 
personalització.

La tarifa ha d’estar en funció de l’ús i hi ha 
d’haver un màxim diari, setmanal o mensual. 
Londres ja ho té, París està en camí. En canvi 
aquí tenim aquest gran nombre de títols 
integrats, més els propis dels operadors, que 
no són integrats. Quan vas a comprar el bitllet 
a Londres et surten tres coses a la pantalla: 
màxim diari, abonament setmanal i abonament 
mensual. En canvi aquí vas passant pantalles 
de títols. S’ha de fer una gran transformació 
tarifària seguint una fórmula per la qual el cost 
del transport depèn del nombre de viatges i a 
partir d’un punt, el que es considera el mitjà, 
baixa. Si per exemple el títol té validesa mensual, 
a partir del dia del mes en què ja hagis fet X 
viatges no tornaràs a pagar.

El transport públic ha de ser 
més barat per als usuaris habituals 
i més car per als esporàdics

En resum, la política tarifària hauria de ser 
abaixar la T-Mes (una targeta nominal amb 
viatges il·limitats durant un mes) i apujar la 
T-10. No té sentit que sigui més barat comprar 
quatre targetes T-10 que una T-Mes, i això passa. 
Tampoc està ben compassat que la T-10 de dues 
zones valgui el doble que la d’una zona, i que 
l’increment de preu fins a sis zones sigui poc 
menys que lineal. Com més lluny viu la gent, més 
li interessa el transport.

Tenim l’oportunitat de la T-Mobilitat, 
dissenyada des del 2010 i que, segons les darreres 
previsions, podria començar a ser una realitat 
l’any vinent. La T-Mobilitat preveu aplicar a 
tot el sistema de transport públic de Catalunya 
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el pagament sense contacte, que ja és habitual 
a moltes ciutats des de fa anys. Aquest sistema 
permet emmagatzemar molta més informació 
a la targeta de transport i pot fer realitat la 
personalització tarifària a cada usuari, a la que 
abans em referia. Tenim l’oportunitat històrica 
de superar no només una tecnologia obsoleta 
sinó també una estructura tarifària poc equitativa 
i flexible.

La mobilitat com a servei 
ha d’estar sota control públic

MP La tercera clau que deies té a veure amb la 
transformació digital en l’àmbit de la mobilitat. 
Explica’ns-ho més.

MV Hi ha dos grans temes. Un és el que es coneix 
com a mobilitat com a servei i es refereix a 
l’accés per part dels ciutadans a tots els mitjans 
de transport (informació, reserva i pagament 
de trajectes, intermodals o no) a través d’una 
plataforma en línia. I l’altre és el del cotxe 
autònom, o sigui el que aparca i cada cop farà 
més coses tot sol. A l’Estat anem endarrere en 
aquestes qüestions, altres països europeus van 
molt més endavant.

La mobilitat com a servei requereix un 
volum ingent de dades sobre mobilitat 
procedents de tots els operadors (pagues, 
puges, baixes), que creixerà exponencialment. 
Avui ja no és anecdòtica l’energia que gastem 
per emmagatzemar la informació; en un dia 
es guarda tanta informació com la de tota la 
humanitat fins al 1977.

Aquesta informació val milions, per a fins 
diferents del transport, perquè saps tots els hàbits 
de consum de la gent i per on es mou. Quan és 
a un barri determinat li pots suggerir que vagi a 
tal restaurant (si el restaurant et paga perquè el 
publicitis).

MP Tot això no comporta problemes de vulneració 
de la privacitat?

MV Sí. Acaben d’entrar en vigor dues directives de 
la Unió Europea que regulen l’ús que es pot fer 
de la informació, els mecanismes d’encriptació 
o què es pot oferir comercialment, entre altres 
coses. La normativa concerneix els estats pel 
que fa al territori de la ue, però es poden posar 
servidors a qualsevol lloc del món, per exemple a 

països amb normatives més laxes, i les directives 
toquen aquest fet només tangencialment. Es pot 
pensar que posar portes al camp és complicat... 
No és tan fàcil de controlar com quan érem 
analògics.

La radiografia dels hàbits de mobilitat
val milions per a fins diferents 
del transport, com ara la publicitat

MP Però, s’han de posar, les portes al camp?  
S’ha de fer ben fet, el blindatge?

MV Sí, perquè és una informació molt sensible. 
La radiografia dels hàbits de les persones, de 
consum, de lleure, té un gran interès comercial. 
Qui ho tingui es posa en una situació d’avantatge 
molt forta.

Hi ha dades que han de ser públiques 
(open data), i altres que per raons de seguretat 
i privacitat no, en cap cas. Un altre tema és 
analitzar clarament com es donen les dades 
susceptibles d’estar en obert. I s’ha de fer que  
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qui compri dades doni a canvi alguna cosa  
que sigui d’interès públic. Que així com pot 
obtenir ingressos per publicitar restaurants, la 
ciutat li demani que també informi sobre on hi 
ha farmàcies o ambulatoris, que són coses que 
tenen un impacte social molt més fort.

Londres és pionera en transformació
digital del transport públic 
i la privacitat de l’usuari 
hi està molt ben protegida

El 2003 Londres va crear l’Oyster, la primera 
targeta intel·ligent amb la qual pots pagar el 
transport públic. Van convocar un concurs per 
trobar un banc que gestionés els pagaments 
i on tenir les dades guardades. El va guanyar 
el Barclays Bank, que té totes les dades, si et 
mous per Londres et segueixen la pista tot el 
dia (d’aquí que se’n digui targeta intel·ligent). 
Però disposen d’un protocol de seguretat 
molt ben blindat i la privacitat està molt ben 
protegida. Un cop s’ha confirmat que has 
pagat, la informació sobre qui ets tu es liquida 
immediatament i Transports of London només 
es queda els moviments que ha fet una persona 
anònima, sense relació amb un compte concret. 
Per això no permeten pagar amb targetes de 
crèdit, perquè haurien de guardar informació 
que relaciona els trajectes amb la persona 
concreta durant uns quants dies.

En resum, jo penso que sí que es pot garantir 
que certes transaccions d’un banc no surtin 
d’aquell banc, potser depenent de la supervisió 
que faci l’Administració.

MP La governança de tot això hauria de ser pública.
MV I tant. El lideratge, la governança i la  

supervisió han de ser públiques, no poden  
estar desregulades. La mobilitat no pot ser  
un instrument per tenir informació.

MP Passem a l’altra innovació tecnològica,  
el cotxe autònom. És el vehicle del futur?

MV Sí. L’horitzó és que només hi hagi cotxes 
autònoms i de nivell 5, és a dir, sense conductor 
(que es diu que ja estaran a punt d’aquí a vint 
anys). La presidenta de General Motors va dir 
fa poc: “La nostra indústria canviarà en cinc 
anys més del que ha canviat en els cinquanta 
anys d’història del cotxe”. El principal canvi és 
que la gent no se’n comprarà, perquè serà més 
fàcil pagar pel servei, utilitzar-lo. Elon Musk, el 
president de Tesla, va dir: “D’aquí a vint anys 
serà tan exòtic comprar-se un cotxe com ara 
comprar-se un cavall.” De fet, als webs de les 
principals marques automobilístiques hi trobem 
el missatge “ens hem convertir en proveïdors de 
serveis de mobilitat”. La indústria de l’automoció 
s’està movent, en aquest aspecte, molt més 
ràpidament que l’Administració.

MP Com es relaciona el cotxe autònom  
amb el transport públic?

MV Pot aportar una capil·laritat que eixampli els 
braços del transport públic i per tant estigui 
en línia amb l’interès general. Per exemple, 
posem-nos en un poblet del Maresme on no hi 
ha transport públic eficient perquè hi ha poca 
densitat de població. Pots agafar el cotxe per 
anar fins a la línia de tren de la costa, però no 
hi ha aparcament perquè l’espai es va dedicar a 

Oran Viriyincy. Creative Commons Juanedc. Creative Commons 
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fer-hi habitatges. Aleshores, ja vas en cotxe fins a 
Barcelona. Un servei de llançadora seria molt car, 
perquè amb horaris flexibles i amb la dispersió 
de població que hi ha els autobusos portarien 
una persona o dues. Doncs, quan hi hagi el cotxe 
autònom podrà fer aquest servei, sense conductor 
i amb una tarifa integrada amb la del tren.

Això té riscos, perquè segons com ho facis 
pots afavorir el vehicle privat en detriment del 
transport públic. Si tu aniràs sol al cotxe, no et 
caldrà tenir carnet, el cridaràs des del mòbil i 
et vindrà a buscar a casa, per què agafaries el 
transport públic?

MP Com evites caure en això?
MV Amb una regulació, una norma. De nou, la 

governança ha de ser pública. O públic-privada 
perquè, així com abans tots els transports 
col·lectius eren públics, ara hi ha moltes empreses 
privades que n’ofereixen. Però l’objectiu ha de ser 
l’interès públic per sobre de tot. La gestió pot ser 
privada o mixta si el lideratge és clarament públic.

MP I la bici elèctrica, no podria ser el mitjà  
que aporti aquesta capil·laritat de què parlaves?

MV Sí, també. També és un mitjà amb molt futur.

MP Com també sembla que té futur un altre mitjà 
elèctric, el tramvia. Quin avantatge té sobre  
un bus elèctric?

MV La capacitat de transport. La contaminació és la 
mateixa, zero, però un tramvia porta moltíssima 
més gent que l’autobús. Si tu poses una corrua de 
busos articulats ben enganxats un darrere l’altre, 
al costat d’un tramvia, posaràs molta més gent al 
tramvia. Mai arribaràs de cap altra manera a la 

capacitat d’un tramvia. És per la manera d’entrar 
i sortir: el tramvia quan obre les portes les obre 
totes, a tots dos costats, i la gent puja i baixa per 
totes. Al bus només hi ha portes en un costat, hi 
ha graons per pujar...

Mai arribaràs amb cap altre mitjà 
a la capacitat de transport d’un tramvia

MP Parlem de transport públic interurbà. Quan 
a l’Estat es començaven a planejar línies de 
tren d’alta velocitat (tav) el món ecologista 
s’hi oposava perquè, al·legaven, comportaria 
pèrdua de línies o trens de mitja distància, no 
transportaria mercaderies, no vertebraria el 
territori i, a més, requeria inversions ingents. 
Però les línies es van construir, i no una ni dues 
sinó tantes que Espanya és el segon país del món 
en nombre de línies tav, després de la Xina. Els 
temors dels ecologistes, s’han complert?

MV Sí, en inaugurar la línia Madrid-València es va 
passar al davant de França i som el segon país 
del món. El problema que té la xarxa espanyola 
és que respecte a França tenim un 10-20 % més 
de quilòmetres però transportem un 40 % dels 
viatgers. És a dir, tenim una ocupació dels trens 
molt baixa. S’hauria de fer un esforç per guanyar 
més passatgers en les distàncies mitges, entre 
capitals, amb preus competitius. En aquests 
desplaçaments, passar viatgers del cotxe cap 
a l’ave tindria una rendibilitat social (reduir 
accidentalitat) i ambiental (reduir contaminació).

Del gran debat dels ecologistes, el que jo en 
conec són dues coses. Una és: calia fer-ho tot 

wwwuppertal. Creative Commons  Aleix Cortés. Creative Commons     
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amb via doble, tal com és, tenint en compte els 
fluxos de trens que hi ha? Si poses via única hi ha 
d’haver punts on puguin avançar-se els trens, i 
això és impossible amb un volum de trens molt 
alt. A la línia Madrid-Barcelona n’hi podria haver 
uns quants trams, amb una certa dificultat. Però 
moltes altres línies podrien haver estat amb via 
única. Això hauria alleugerit molt els costos de 
construcció i l’ocupació de terrenys i no hagués 
incrementat els costos d’operació.

A 200 km/h els trens gasten molta menys
energia que a 300, la velocitat de l’ave.
La crisi ens ha ensenyat molt en termes
d’eficiència en la despesa pública

L’altre tema era: cal anar a 300 km/h (alta 
velocitat) o es pot anar a 200, que és el que 
se’n diu velocitat alta? La velocitat alta abaixa 
significativament el consum d’energia, que creix 
exponencialment amb la velocitat. En obra hi 
ha poca diferència de cost. Es va optar per l’alta 
velocitat bàsicament per fer-ho més competitiu 
(en temps de viatge) amb l’avió.

De trens convencionals n’hi segueixen havent 
entre les capitals (llevat de Barcelona-Madrid). 
Per exemple entre Madrid i València, amb 
menys viatges per dia que abans però no crec 
que l’ave l’hagi afectat gaire, en canvi sí que  
ha pres viatgers a l’autobús. Tu pots anar  
de Girona a Barcelona en mitja hora en l’ave  
i en una hora en tren convencional, i jo crec  
que van plens tots dos.

MP I les ciutats que no són capitals? Si t’estàs parant 
contínuament ja no tens un tav.

MV Exacte. Per exemple, a Calatayud hi para un tren 
de cada vuit o deu. Algunes d´aquestes estacions 
que podem anomenar secundàries es poden 
discutir, però cal considerar que tenen un baix 
cost addicional i que permeten que la població 
no es quedi incomunicada.

L’ave ha representat moltes coses per a 
Espanya. Ha permès que s’hi segueixin fabricant 
trens (això té un impacte important sobre els 
llocs de treball i sobre el pib) i ha servit per 
formar tecnologia pròpia (com l’rtms, la que 
usen tots els tav europeus). I va propiciar que 
per primera vegada s’invertís més en ferrocarril 
que en carretera. 

MP Els diners que s’hi han gastat és una mesura, 
però també s’ha de veure amb quin criteri s’han 
gastat, oi? Per exemple, sobre això de velocitat 
alta o alta velocitat: potser valia més no gastar-hi 
tants diners per tal de necessitar menys energia 
i així, a més, els trens potser anirien més plens, 
perquè anant a 200 km/h potser podrien fer més 
parades que anant a 300.

MV Sí, exacte. I tant, els diners te’ls pots gastar 
malament. Evidentment la línia Madrid-
Barcelona havia de ser d’alta velocitat. Entre la 
resta potser en molts casos s’hauria pogut optar 
per la velocitat alta. Però encara som a temps 
d’aplicar-la en algun corredor. Crec que la crisi 
ens ha ensenyat molt en termes d’eficiència  
en la despesa pública.

MP Respecte a la baixa ocupació parlaves d’abaixar 
els preus, però el problema potser és que  
no hi ha tanta demanda d’ave?

MV Sí que n’hi ha, si es fa intermodalitat 
(correspondència còmoda entre diferents 
mitjans) i alhora es fa que el cotxe pagui el que 
ha de pagar, en funció de l’ús de la carretera, i 
a l’ave s’hi posen uns preus competitius. Ara 
bé, la gent no anirà amb l’ave podent anar per 
carretera més barat i per autovies amb molt 
poc trànsit. Que l’ave no tingui més ocupació 
és també com a conseqüència d’una manca de 
planificació integrada.

MP I, en la planificació, s’ha tingut en compte  
la vertebració del territori?

MV A mi em fa por la vertebració identitària. Si fas 
política d’identitat amb les inversions les estàs 
espatllant. Vull dir si et bases en coses com “Al 
nostre país totes les capitals han d’estar unides 
perquè això és una nació i, a més, ha de quedar 
clar que Madrid és el centre”. Escolti, no, quina  
és la demanda de mobilitat? La vertebració  
ha d’atendre la qualitat de vida de la població,  
la distribució de la població, etc. Vertebració  
de transport.

MP Tornant als quilòmetres d’ave: comparant  
la mida d’Espanya i la d’Alemanya,  
com s’explica que allà hi hagi un bon sistema  
de transport amb menys tav que aquí?

MV Alemanya tenia una xarxa convencional molt 
millor que l’espanyola. En alguns trams la van 
reconvertir a alta velocitat i en altres a velocitat 
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alta. La xarxa de ferrocarril espanyola estava molt 
deteriorada, els anys vuitanta estava en un estat 
desolador. Es va veure que per unir tot el país 
calia fer una xarxa nova, més tenint en compte 
que calia tenir ample de via europeu.

Els anys vuitanta la xarxa de ferrocarril
estava en un estat desolador. 
Calia fer una xarxa nova 
i d’ample de via europeu

MP L’ave no porta mercaderies oi?
MV Només entre Barcelona i la frontera francesa. 

És l’únic tram compatible a nivell de disseny 
d’infraestructures, perquè vam dir que era 
part del corredor mediterrani. I el túnel 
transfronterer que connecta el Pertús també 
admet mercaderies.

MP Pel que fa la demanda de transport de 
mercaderies: l’activitat al port de Barcelona va 
a més. Els últims anys s’han començat a posar 
de moda termes com km 0, que advoquen per 
un consum local, i a nivell industrial hi ha una 
certa relocalització. Veus algun signe que auguri 
un estancament en la demanda de transport de 
mercaderies a llarga distància?

MV No, al contrari, creixerà molt. Estem en una 
posició de porta d’entrada al sud d’Europa per als 
països emergents, que vénen per Suez. El futur per 
a tota la península ibèrica és l’activitat logística.

El port també aporta molta activitat 
econòmica,  el corredor mediterrani passa 
pel port, no tindria cap sentit sense el port i 
l’aeroport.

MP Per acabar: he vist que al teu compte de Twitter 
havies repiulat “Necessitem desconnectar-nos 
de la tecnologia per ser introspectius, per poder 
pensar, per avorrir-nos, per imaginar el futur.” 
Venia d’una notícia en què una neurocientífica 
advertia de les possibles conseqüències de la 
tecnologia sobre la memòria i el pensament 
crític. Per altra banda, un article teu em va 
fer pensar que ets un gran entusiasta de la 
tecnologia. Per què vas repiular aquest text?

MV Aquesta és una bona pregunta. En sóc un 
entusiasta crític. Jo el primer dia de classe a 
la universitat sempre dic: “Aquí farem una 
aproximació crítica a la tecnologia, que és un 
instrument per a un fi. La gent que l’agafa com 
un fi, o té un negoci o és un inconscient.” I 
la segona aproximació crítica és que, com va 
dir Einstein, el dia que la interacció humana 
sigui substituïda per la tecnologia estarem 
generant una societat d’idiotes. La tecnologia 
no substitueix la visió personal.

Ara bé, si s’utilitza com a instrument permet 
fer coses aparentment inabastables, arribar 
al total de la població, és barata, accessible, 
eficient, pot ser personalitzable. M’agrada 
acabar amb una frase enllaçant amb el principi, 
quan t’he explicat que m’agrada molt xerrar: 
jo quan tinc amics o amigues amb qui estic 
contactant només per Whatsapp o Telegram, 
busco un forat quan sigui per trucar-los. No 
pot ser que només ens comuniquem en digital. 
M’agrada veure la gent, mirar-la als ulls, 
observar el llenguatge corporal.
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 El gènere condiciona els hàbits de mobilitat.  
Per exemple, les dones que fan servir cotxe o moto  
són el 15 % menys que en el cas dels homes.

 A Catalunya, la demanda de viatges en autobús  
i tren es manté constant, malgrat que s’han incrementat 
les infraestructures. Per promoure el transport públic 
cal, a més, desincentivar el vehicle privat.

 Barcelona figura entre les cinc ciutats més 
contaminades d’Europa.
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EL PREU DE MOURE’NS
I L·LU S T R AC I O N S :  J O R D I  B R U N E T

CO M E R Ç  D I G I TA L 

 Provoca molt transport  
que pertorba el trànsit urbà.

 Els grans comerços digitals 
determinen la remuneració del 
transport, que deixa poc marge  
de beneficis als transportistes. 
Això es tradueix en precarietat 
laboral i viabilitat difícil.
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M O B I L I TAT  P E R  F E I N A

 Malgrat correspondre només al 23 % de tots  
els desplaçaments, representa entre el 48 i el 50 %  
de les emissions de gasos contaminants.

 La majoria dels trajectes metropolitans per feina  
es fan en vehicle privat. A cinc de cada sis vehicles  
hi va una sola persona.

 Dues mesures eficaces per reduir el nombre  
de cotxes en circulació per motius laborals són:  
fer pagar l’aparcament d’empresa i premiar els vehicles 
d’alta ocupació.

COT X E  E L È C T R I C 

 Es mou amb energia  
que pot ser renovable i genera 
molta menys contaminació 
mentre circula. Però els minerals 
per a les bateries s’extreuen sota 
severes condicions d’explotació.

 Com més autonomia  
es demani al cotxe elèctric  
més costos ambientals tindrà,  
i pot esdevenir insostenible.
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MITJANS DE TRANSPORT UTILITZATS

PROPORCIÓ DE PERSONES  
QUE VAN A TREBALLAR  
SENSE VEHICLE PRIVAT MOTORITZAT3

Les dones fan força més proporció  
de viatges per motius personals  
que els homes. Aquests viatges 
inclouen, per ordre de quantitat:  
visites o acompanyaments a familiars  
o amics, oci i passeig, compres,  
gestions personals i visites mèdiques. 
Moltes d’aquestes activitats formen 
part de l’anomenada economia de  
les cures, en què la dona segueix sent  
la gran protagonista.

Nota: Segons dades de l’any 2011, l’últim del qual 
disposem de desglòs per gènere i renda.

H À B I T S  D E  M O B I L I TAT  
A M B  M I R A DA  D E  G È N E R E

45 %

23 %

47 %
37 %

16 %

32 %

Pel que fa als mitjans per desplaçar-se, les dones que fan servir cotxe o moto són el 15 % menys que en el cas dels homes. Si 
ens centrem en els viatges per anar a treballar, entre la població amb rendes més baixes només el 15 % de les dones opta per 
aquests mitjans, mentre que en el cas dels homes ho fa el 39 %. A la nostra societat anar en cotxe és un símbol de capacitat 
econòmica, de llibertat i també de masculinitat. De fet, les dones tenen menys carnets de conduir que els homes: segons la 
Direcció General de Trànsit, a nivell de tot l’Estat en tenen el 42 % entre la població de fins a 24 anys i el 34 % a partir dels 25.2

La presència important del vehicle privat motoritzat contribueix a més accidents i més sedentarisme. Segons l’oms, la 
manca d’activitat física és el quart factor de risc per a la mortalitat mundial i la causa del 21 % - 25 % dels càncers  
de pit i còlon i del 27 % de les diabetis.

MOTIUS DE LA MOBILITAT

85 %
61 % 54 %

DONES 
RENDES BAIXES

HOMES 
RENDES ALTES

Les dades són sobre l'àrea del Sistema Tarifari Integrat de Barcelona, que abarca 
346 municipis on resideix el 76 % de la població catalana. Els percentatges són 
de nombre de desplaçaments en dies feiners l'any 2016.
Fonts:
– Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner, elaboració pròpia.
– N. Pérez i G. Solé: “El canvi modal en l’accés a la feina. Un eix clau per a la re-

ducció d’impactes de la mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona”. Papers. 
Regió Metropolitana de Barcelona (núm. 59, novembre 2017). Bellaterra.

– Reial Automòbil Club de Catalunya: “La congestió en els corredors d’accés 
a Barcelona” (juliol del 2016).

FEINA26 % 36 %

ESTUDIS
6 %

6 %

PERSONAL68 % 58 %
DONES HOMES

A PEU O EN BICICLETA TRANSPORT PÚBLIC COTXE O MOTO

CADA DIA ES PERDEN 
52.000 HORES

PER LA CONGESTIÓ 
ALS ACCESSOS A BARCELONA.  

CADA CONDUCTOR  
HI PERD 685 € L’ANY
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I N F R A E S T R U C T U R E S  
D E  T R A N S P O R T  P Ú B L I C
A Catalunya, des del 2010, les infraestructures d’autobús (urbà i interurbà) i ferroviàries (metro, tramvia, 
trens i Ferrocarrils de la Generalitat) s’han incrementat, sobretot els quilòmetres de les xarxes (un 30 % 
en el cas de les ferroviàries). La demanda de viatges, però, s’ha mantingut força constant. I és que perquè 
fem servir més el transport públic no n’hi ha prou amb posar més infraestructures: cal desincentivar l’ús 
del vehicle privat. A la pàgina 19 veurem mesures eficaces per aconseguir-ho.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat:  
“Les xifres del transport públic a Catalunya”.

A la ciutat de Barcelona, la darrera dècada, les 
infraestructures també han anat en augment, sobretot les 
destinades a la bici. En el cas del tramvia la longitud de 
la xarxa s’ha mantingut constant, però els passatgers han 
pujat un 29 %.

Font: Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona.

La Girocleta funciona des del 2009. El 2017 la van fer 
servir 2.875 persones, un 23 % més que l’any anterior. 
Cada bici té de mitjana vuit usos diaris. Els quilòmetres 
de carril bici a Girona gairebé doblen els del 2012.

2010 2012 20162014
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EVOLUCIÓ DELS MITJANS D’AUTOBUSOS  
I FERROVIARIS A CATALUNYA
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Font: Girocleta.
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EVOLUCIÓ DELS SERVEIS A BARCELONA
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El Bicing, nascut el 2007, fa anys que té el mateix nombre 
d’usuaris i mitjans, però els desplaçaments s’han 
multiplicat gairebé per quatre. Des del 2015 el sistema 
inclou bicicletes elèctriques, que estan ajudant a optar per 
aquest sistema també en els trajectes amb pujada.

EVOLUCIÓ DELS SISTEMES DE BICICLETES  
PÚBLIQUES 

BARCELONA
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Font: Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona.
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La població catalana amb diversitat 
funcional supera el mig milió.1 
L’Administració considera que la mobilitat 
és un terreny clau per integrar totes les 
persones, però, segons una enquesta 
recent, és justament el principal àmbit en 
què les persones amb alguna discapacitat 
troben difícil integrar-se. Les actuacions 
que més reclamen a l’administració són 
adaptar el transport públic i eliminar les 
barreres arquitectòniques. 2 Això indica 
que encara no es compleix gaire la llei, que 
estableix que tot mitjà de transport ha de 
poder ser usat per tothom.

La Pilar és una barcelonina que va amb 
cadira de rodes. Fa servir el metro però 
es fixa molt bé en quines són les parades 
on agafar-lo i sortir-ne, perquè a no 
totes hi ha ascensor i perquè no sempre 
pot fer sola el pas de l’andana al vagó o 
a l’inrevés. Recalca, com altres persones 
amb discapacitat amb qui hem parlat, 
que les barreres culturals són tan o més 
perverses que les arquitectòniques.

1. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, xifra per al 2016.
2. Gabinet d’estudis socials i opinió pública (gesop): “Mobilitat i transport públic entre persones amb alguna discapacitat física. 

Informe de resultats”. Amputats Sant Jordi i Assoc. de municipis per la mobilitat i el transport urbà, juny del 2017. L’enquesta  
es va fer a 401 persones amb discapacitat d’arreu de Catalunya i d’almenys 16 anys.

L A  M O B I L I TAT  D E  L E S  P E R S O N E S  
A M B  D I S C A PAC I TAT

• PER A PERSONES  
AMB MOBILITAT REDUÏDA: 
ascensors, escales mecàniques, pis 
baix de plataforma única, rampa 
per entrar i sortir, espais i seients 
reservats, botoneres específiques 
per demanar parada.

• PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT VISUAL: 
informació acústica a les 
estacions, ascensors, màquines 
expenedores de bitllets, parades 
i màquines validadores. Avís 
acústic de propera parada i de 
tancament de portes, guies en 
Braille, plànols en relleu.

• PER A PERSONES  
AMB DISCAPACITAT AUDITIVA: 
senyalitzacions en un format 
que els en garanteixi l’accés, 
senyalitzadors lluminosos de 
parades a l’interior dels vehicles, 
avís lluminós de propera parada  
i de tancament de portes.

QUÈ HAN DE TENIR ELS MITJANS DE TRANSPORT PÚBLIC PER SER ACCESSIBLES

Unes quantes dades sobre la mobilitat de les persones 
amb diversitat funcional:2

• Fan de mitjana gairebé quatre desplaçaments cada dia.

• Sis de cada deu vegades van en vehicle privat i una de 
cada tres en transport públic, si bé a Barcelona ciutat 
la proporció públic-privat es capgira.

• Els que més recorren al vehicle privat són els homes 
amb nivell alt d’estudis i entre 40 i 59 anys, i els que 
més recorren al públic els joves i les persones amb pocs 
ingressos.

• Valoració de 0 a 10 dels mitjans de transport públic, 
tant pel que fa a l’accés a la parada com a l’accés al 
vehicle:

TRAMVIA

AUTOBÚS URBÀ

PORTA A PORTA

METRO

TAXI

AUTOBÚS INTERURBÀ

TREN

El porta a porta és un mitjà de transport públic que 
consisteix en un minibús o un taxi que et ve a buscar i et 
porta on vulguis, a un preu similar al del bus o el metro. 
L’usen sobretot les persones que estan en la seixantena 
i tenen molta o força dificultat per desplaçar-se. 
Curiosament, un 40% de les persones amb discapacitat 
no sap que existeix aquest servei.
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3. N. Mueller i altres: “Urban and transport planning related exposures and mortality: a health impact assessment for cities”. Environmen-
tal Health Perspectives, juny del 2016. L’estudi analitza dades sobre exposició a contaminants i mortalitat d’1,3 milions de persones.

4. Plataforma per la qualitat de l’aire: “Enlaira’t. Deixa enrere els fums” (guia didàctica). Barcelona, 2017.

La Unió Europea estableix llindars màxims que s’han de complir. L’Organització Mundial de la Salut fa recomanacions 
més estrictes per a tots els contaminants llevat del no2.

CONTAMINACIÓ A CATALUNYA EL 2017

POL·LUCIÓ I MORT

Barcelona està entre les cinc ciutats més contaminades 
d’Europa. Si s’hi fes cas de les recomanacions 
internacionals d’activitat física, pol·lució, soroll, calor  
i accés a espais verds, cada any s’evitarien 2.904 morts 
prematures a l’àrea metropolitana de Barcelona  
(el 20 % de les que es produeixen). La sanitat pública 
s’estalviaria 9.300 milions d’euros.3

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat: “La Qualitat de l’aire a Catalunya”.

LLINDAR DE LA MITJANA ANUAL LLINDAR HORARI DE PIC DE CONTAMINACIÓ LLINDAR D’ALERTA A LA POBLACIÓ

no2 40 µg/m3. Se supera des de fa anys al Barcelonès, 
Vallès i Baix Llobregat.

200 µg/m3. No es pot superar més de 18 vegades en un any.
No es va superar cap cop.

No n’hi ha.

pm10 ue: 40 µg/m3. No es va superar enlloc.
oms: 20 µg/m3. Es va superar a 82 de 120 estacions.

No es pot superar més de 35 vegades.
Això no es va complir a Alcanar.

No n’hi ha.

pm2,5 ue: 25 µg/m3. No es va superar enlloc.
oms: 10 µg/m3. Es va superar a 35 de 39 estacions.

No n’hi ha. No n’hi ha.

Ozó No n’hi ha No es pot superar més de 25 vegades.
Això no es va complir a la Plana de Vic, Montseny, Berga, 
Prepirineu i Juneda.

Es va superar 60 cops, 46 dels quals a la Plana de Vic.
La mitjana els darrers deu anys ha estat de 53 hores 
de superació.

Els cotxes dièsel generen menys 
emissions de co2 que els de gasolina, 

però són molt més contaminants. 
Originen més de la meitat del no2  

i una tercera part de les pm2,5.4

ELS PRINCIPALS CONTAMINANTS I COM AFECTEN LA SALUT

EL DIÒXID DE NITROGEN 
(no2) s’origina sobretot  
per la combustió, ja sigui 
la causada pel trànsit, la 
industrial o la domèstica. 
Perjudica el sistema 
respiratori (bronquitis, 
reducció de la funció 
pulmonar, tos, refredat), 
irrita els ulls i causa 
problemes al fetge, melsa  
i sang.

LES PARTÍCULES  
EN SUSPENSIÓ són 
“micropolsim” que prové 
del trànsit rodat (més  
de la meitat), pols, cendra, 
pol·len, etc. Es classifiquen 
en pm10 (diàmetre 
inferior a 10 micres, la 
milionèsima part d’un 
mil·límetre)  
i pm2,5 (diàmetre inferior  
a 2,5 micres).

LES PM10 provoquen 
malalties 
cardiorespiratòries, 
asteriosclerosi, infeccions 
respiratòries, asma, 
diabetis i afectacions als 
fetus. La pm2,5 són les 
més pernicioses: a través 
dels alvèols pulmonars 
passen a la sang, que les 
transporta a diferents 
òrgans.

L’OZÓ TROPOSFÈRIC (o3)  
es forma quan coexisteixen 
no2, compostos orgànics 
volàtils i una radiació solar 
intensa durant hores.  
Irrita les vies respiratòries 
i els ulls, disminueix  
la capacitat pulmonar  
i crema la vegetació  
als cultius més sensibles.

OPCIONS   54
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A l’àrea metropolitana de Barcelona,  
un dels grans protagonistes en les pautes 
de mobilitat per anar a treballar és  
el vehicle privat motoritzat. D’aquí que 
aquesta mobilitat tingui una participació 
important en la contaminació  
i el canvi climàtic. A més, són unes 
pautes excloents per a la població  
que no té accés a un vehicle privat.  
En aquest article posem sobre la taula 
la importància de la mobilitat a la feina 
dins de l’estratègia de millora de  
la mobilitat metropolitana de Barcelona, 
presentem polítiques d’incentivació  
de la mobilitat sostenible que s’han dut  
a terme a diferents països europeus  
i esbossem algunes estratègies  
per fer possible un canvi en els mitjans 
de transport usats.

MO B I LITAT M ETRO PO LITA N A 
PE R A N A R A TR E BA LL A R
Polítiques públiques per fer-la més sostenible
N Ú R I A  P É R E Z  I  M A I T E  P É R E Z  
I N S T I T U T  D’ E S T U D I S  R EG I O N A L S  I  M E T RO P O L I TA N S  D E  B A RC E LO N A

Aquest text és un resum de l’article “La mobilitat sostenible al 
lloc de treball: polítiques públiques i reptes de futur” publicat a 
l’Anuari Metropolità de Barcelona 2016.

1. A partir de la Base de dades de mobilitat metropolitana 2011-
2013 amb i iermb.

CO M  E N S  M OV E M  
P E R  A N A R  A  T R E B A L L A R ?
A l’àrea metropolitana de Barcelona el 23 % 
dels desplaçaments que es fan en un dia feiner 
(2,39 milions) són per anar a treballar. Per 
motius personals i d’estudis se’n fan el 71 % i el 
6 %, respectivament.1 Ara bé, hi ha factors que 
amplifiquen els impactes d’aquest 23 % de viatges.

• Fins al 48 % dels desplaçaments es fan a municipis 
diferents del de residència (mentre que en el 
cas de la mobilitat personal és interurbà el 
18 % dels desplaçaments). Les raons que ho 
expliquen tenen a veure amb les migracions 
residencials des de Barcelona cap a la segona 
corona metropolitana. Si l’any 1986 la distància 
mitjana dels desplaçaments per anar a la feina era 
de 4,5 quilòmetres, el 2001 arribava als 6,7. És per 
això que cal entendre aquesta mobilitat com un 
fenomen de gestió metropolitana i regional.

De mitjana, a cinc de cada sis cotxes 
hi va una sola persona

• La majoria dels desplaçaments per feina es fan 
en vehicle privat: el 45,4 %. En transport públic 
se’n fa el 34,5 % i a peu o en bicicleta el 20 %. El 
pes del vehicle privat, a més, s’incrementa quan 
els desplaçaments connecten dos municipis. 
Pràcticament el 40 % dels desplaçaments 
interurbans ocupacionals que es fan en vehicle 
privat es duen a terme en l’àmbit de la primera 
corona, malgrat que disposa de força oferta  
en transport públic.
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• L’ocupació del cotxe és molt baixa: la mitjana 
declarada és d’1,2 persones/cotxe (en canvi, en els 
desplaçaments per estudis és de 2,1 i per fer gestions 
personals és d’1,9).

Aquestes característiques impliquen que la mobilitat 
a la feina, malgrat correspondre només al 23 % de 
tots els desplaçaments, representa el 48 % del consum 
d’energia i entre el 48 i el 50 % de les emissions de 
gasos contaminants.

És important el fet que la població activa ocupada, 
en comparació amb la resta de grups de la població, 
quan es desplaça per motius personals és la que té 
un comportament menys sostenible. Això vol dir 
que el fet de moure’s per anar a la feina amb vehicle 
privat afavoreix que la resta de mobilitat diària es 
resolgui també majoritàriament en vehicle privat. 
No s’ha de perdre de vista que aquest grup de la 
població acostuma a tenir uns usos del temps més 
diversos i complexos (cura d’infants, de gent gran, 
etc.), de manera que el temps de viatge sol pesar 
molt en l’elecció modal, i el transport públic no és 
competitiu en termes de temps davant del vehicle 
privat: la durada mitjana dels desplaçaments per 
feina en transport públic és uns 15 minuts superior 
a la durada dels que es fan en transport privat. Els 
actius ocupats són el grup de població que presenta 
una mitjana d’emissions per càpita més elevada (i, 
en particular, els homes ocupats i amb uns nivells 
d’estudis i d’ingressos elevats).

M O B I L I TAT  P E R  F E I N A  
I  E XC L U S I Ó  S O C I A L
En les societats modernes, l’accés al treball és el 
principal mecanisme d’integració social per als 
grups de població més vulnerables i, quan les 
condicions d’accés a la feina són desiguals entre 
la població, es generen disfuncions en el mercat 
laboral i situacions d’exclusió social.

La Llei de la Seguretat Social estableix que no 
és adequat un lloc de treball en el qual el temps 
mínim per al desplaçament d’anada i tornada 
superi el 25 % de la durada de la jornada diària  
de treball. Atès que el temps de desplaçament  
en transport públic és gairebé sempre superior 
al del transport privat, es genera un greuge 
comparatiu entre els que disposen de vehicle 
privat i els que no en tenen. També s’origina 
aquest greuge quan, en sectors no vinculats  
al transport, se sol·licita entre els requisits per 
accedir a una feina la disposició de permís  
de conduir, o s’exigeix o es valora positivament 
la disponibilitat de vehicle propi.

Els col·lectius amb menys accés al vehicle privat 
són les dones (el 53 % no té carnet de conduir, 
davant del 26 % en el cas dels homes), els joves  
i les persones amb menys renda o amb 
disfuncions sensorials o altres discapacitats.
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Q U I N E S  P O L Í T I Q U E S 
P Ú B L I Q U E S  S ’ H A N  I M P U L S AT 
F I N S  A R A ?
Bona part de les polítiques impulsades els 
últims anys s’han adreçat a polígons d’activitat 
econòmica, que són clars exemples de generació  
de mobilitat poc sostenible: la població resident  
a l’àrea metropolitana que es desplaça en transport 
privat arriba al 68 % quan treballa a polígons i 
altres zones fora del nucli urbà. A instàncies de la 
Llei 9/2003, de la mobilitat, i d’altres documents 
estratègics, han proliferat els plans de mobilitat 
específics per a aquestes zones. 

En moltes ocasions, però, les actuacions del 
programa de treball no s’han arribat a executar. 
Un motiu és la manca d’estructures estables que 
representin els polígons i permetin determinar el 
lideratge de les iniciatives i establir mecanismes de 
gestió. Una altra explicació pot ser una implicació 
insuficient per part de l’Administració local.

Q U È  S ’ E S TÀ  F E N T  
A  PA Ï S O S  P R O P E R S ?
Diversos països europeus, entre els quals 
destaquen Bèlgica, França, Itàlia, Holanda i el 
Regne Unit, desenvolupen polítiques que tracten 
de reduir la mobilitat en vehicle privat al lloc de 
feina. El més freqüent sol ser que l’Administració 
central determini quines empreses han d’elaborar 
plans de mobilitat en funció del nombre de 
treballadors. L’execució d’aquests plans ha 
demostrat que calia incloure’ls dins de l’estratègia 
de planificació regional i local de la mobilitat, 
perquè tenien poca capacitat de promoure 
l’execució de mesures de caràcter estructural.

Més enllà dels plans de desplaçaments, destaquen 
altres mesures interessants i que funcionen 
des de fa anys. A França, tots els ocupadors han 
de cobrir la meitat del cost de l’abonament en 
transport públic o el cost de la subscripció a un 
sistema públic de lloguer de bicicletes. De forma 
complementària, seguint l’experiència de Bèlgica, 
des del 2015 es paguen 0,25 euros per quilòmetre 
recorregut en bicicleta en els desplaçaments 
laborals.

També existeixen tractaments fiscals  
favorables per a les empreses que promouen  
la sostenibilitat en els desplaçaments domicili-
feina dels treballadors. A Bèlgica, les empreses  
que organitzen serveis de transport col·lectiu 
d’empresa es poden deduir el cost dels 
desplaçaments i amortitzar anualment el cost  
de la inversió. L’Administració pública abona  
als seus treballadors el 100 % del cost del transport 
públic i les empreses privades n’abonen el 60 %, i 
se’n poden deduir el 100 %.
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Q U I N E S  P O D E N  S E R  
L E S  E S T R AT È G I E S  D E  F U T U R ?
Esmentem algunes de les estratègies més útils  
per al plantejament de polítiques públiques.

Pel que fa a la captació de viatgers en transport 
públic, calen actuacions estructurals d’abast 
regional i metropolità que millorin l’oferta  
i els temps de viatge. Per la capacitat que té  
el transport ferroviari de rodalies, la millora 
d’aquest servei esdevé prioritària. També cal 
millorar la intermodalitat (correspondència  
entre diferents mitjans de transport),  
amb més punts d’intercanvi, més informació  
dels serveis i una millor coordinació dels horaris. 
A punts del territori on no es puguin fer arribar 
serveis regulars de transport públic, cal optar 
per sistemes de mobilitat alternatius, com ara 
el compartir cotxe, amb el suport de les noves 
tecnologies.

La fidelització de l’usuari a partir de polítiques 
tarifàries és clau per tal que el transport públic 
sigui competitiu en termes de preu. A Espanya 
s’han proposat abonaments anuals que serien  
més econòmics que els títols de transport vigents, 
de manera que, a canvi d’usar el transport  
públic durant un any, l’usuari es beneficiaria  
d’un tracte preferent en l’import dels desplaçaments 
domicili-feina.

És necessari també impulsar una fiscalitat 
ambiental favorable als desplaçaments sostenibles 
per anar a treballar, que a l’Estat espanyol i a 
Catalunya és molt reduïda. Caldria crear algun 
tipus d’incentius d’abast estatal, i complementar-
los amb altres que pugui fer l’Administració local  
i metropolitana

De cara a reduir l’ús del vehicle privat, que com 
s’ha vist abunda també allà on els serveis de 
transport públic són notables, es poden adoptar 
mesures ja presents a entorns metropolitans 
europeus com són els peatges urbans. Un punt 

que pot ser molt destacable en les estratègies 
a seguir en els propers anys és l’avaluació de 
l’impacte de l’aparcament en l’ús del cotxe, per 
tal de desincentivar-ne l’ús ineficient. Els polígons 
i altres centres generadors de mobilitat solen 
disposar d’una oferta superior a la demanda, i 
això és un incentiu per utilitzar el cotxe. Mesures 
com limitar l’oferta, establir tarifes d’aparcament 
o reserves per a vehicles d’alta ocupació i vehicles 
nets poden ser molt útils en el canvi d’hàbits per 
part dels treballadors.

Als llocs de feina, 
fer pagar l’aparcament 
o premiar-hi els vehicles d’alta ocupació
poden ajudar molt els treballadors 
a canviar d’hàbits

La millora de la mobilitat als centres de treball pot 
resultar més eficaç si s’integra dins d’una estratègia 
de gestió integral. En el cas dels polígons d’activitat 
econòmica, si l’estratègia de mobilitat es coordina 
amb altres àmbits de necessitats dels polígons  
com les xarxes de serveis, la gestió dels residus  
o la contaminació es poden trobar solucions  
més viables econòmicament, com ara sistemes  
de transport d’empresa compartits.

Finalment, recordar que la proliferació de mitjans 
sostenibles en la mobilitat en general provocarà 
també millores en la mobilitat associada a la 
feina. En aquest sentit són importants aspectes 
com la promoció de la bicicleta, la millora dels 
entorns urbans en favor de la mobilitat a peu o les 
actuacions per minimitzar els impactes del sector 
de la distribució de mercaderies, estretament 
vinculat al transport privat.
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Fa poc que he tornat de treballar, ja m’he 
posat roba còmoda i sabatilles. Toquen el 
timbre... Té, és el transportista. Bon servei! 
Vaig demanar l’entrega just a aquesta hora. 
No fa ni 24 hores que vaig rebre l’anunci 
del llibre al mòbil i amb mitja dotzena  
de clics ja el tenia comprat. Ara mateix  
em poso a llegir-lo, fantàstic. 

L A COM PR A E N LÍ N I A
Què s’amaga darrere la comoditat?
M O N TS E  P E I RO N

És el comerç electrònic, comprar en línia: 
immediatesa i comoditat. Sembla com màgia: 
polses uns quants botons i t’apareixen els desitjos  
a la porta. Aquesta manera de consumir està 
pujant com l’escuma; vegeu-ho als gràfics. De fet 
és la versió digital de les vendes per catàleg,  
que van existir tota la segona meitat del segle xx  
i que no eren tan màgiques: calia rebre un catàleg 
i enviar un formulari, tots dos de paper, i podies 
trigar setmanes o mesos a rebre la compra.

Què hi ha, darrere de la màgia? Doncs, per una 
banda, uns sistemes de mobilitat molt estressats; 
coneixerem mesures que es proposen per relaxar-
los. I, per una altra, transportistes que treballen 
en condicions molt difícils, imposades sobretot 
pels gegants del comerç digital.

U N  T R AG Í  P E R TO R B A D O R
Es calcula que la distribució de mercaderies, 
tant per a establiments com per a particulars, 
representa entre el 10 % i el 15 % del total 
de desplaçaments d’una ciutat (mesurats en 
quilòmetres) i ocasiona del 25 % al 50 % de  
les emissions contaminants, a més de força soroll.1  
En concret, el comerç electrònic està 
particularment associat amb el que es coneix  
com a trànsit d’agitació: vehicles que busquen lloc 
per aparcar o que directament s’aturen de manera 
no reglamentària en doble fila o a la vorera. Això 
és degut a la immediatesa i a la dispersió  
de les compres en línia: cal servir a molts domicilis 
comandes fetes en la majoria dels casos d’un dia 
per l’altre i sovint s’han de servir dintre de la franja 

horària escollida pel comprador. A més, cada cop 
s’ofereixen més les entregues el mateix dia i fins  
i tot en menys de dues hores.2 Sovint cal sumar-hi 
viatges per a les devolucions dels clients no satisfets 
o per a reintents d’entregues quan en el primer no 
s’ha aconseguit (diferents fonts del sector calculen 
que el primer intent falla en el 20-30 % dels serveis, 
ja sigui perquè el transportista arriba tard o perquè 
el comprador no és a casa a l’hora acordada). 
Tot això incrementa els costos als transportistes 
i els provoca ineficiències ja que, per exemple, 
poden haver d’anar diverses vegades a un barri 
determinat amb poques hores de diferència.

Així doncs, ara com ara el comerç electrònic 
afavoreix una mobilitat estressant i poc saludable, 
i dificulta l’eficiència de costos dels transportistes. 

1. M. Estrada i J. M. Campos: “Estratègies de distribució de 
mercaderies per fomentar una mobilitat més sostenible”. 
Papers. Regió Metropolitana de Barcelona (núm. 59, novembre 
2017). Bellaterra.

2. Per exemple Seur té des de fa poc el servei Seur Now, que ja fa 
més de 2.500 lliuraments cada dia, i Amazon ofereix el servei 
Prime Now pel qual reps el que has comprat en dues hores 
com a màxim.

La immediatesa i la dispersió 
de les compres en línia provoca
molt transport, que pertorba
significativament el trànsit
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ELS DEU SECTORS QUE MÉS FACTUREN EN LÍNIA

CREIXEMENT DEL COMERÇ DIGITAL A L’ESTAT ESPANYOL

Font: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Font: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
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Aquests sectors aglutinen el 57 % del total de facturació. Molts no requereixen transport.  
Els segueixen publicitat, alimentació (botigues i supermercats) i educació, amb el 2 % cadascun.
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Cal dir que no és pas la principal activitat 
comercial en generació de trànsit d’agitació. 
Un estudi sobre la ciutat de Madrid el situa en 
el cinquè lloc de la llista dels principals agents 
impactants sobre la mobilitat.3 Encapçalant la 
llista hi trobem els cada cop més abundants 
restaurants i bars, amb molts proveïdors cadascun. 
Ells sols causen el 30 % dels impactes a la capital 
espanyola. També hi contribueixen força les 
botigues que tendeixen a fer més comandes 
més petites per estalviar-se pagar més espai per 
guardar l’estoc. Però els autors d’aquest estudi 
consideren que, tenint en compte el ritme al qual 
creix el comerç en línia, pot arribar a impactar 
tant la mobilitat com 40.000 comerços de 
proximitat.

A DA P TA R - S E  
P E R  PAC I F I C A R  E L  T R À N S I T
Hi ha diverses innovacions logístiques que 
miren de donar resposta a l’increment del 
comerç electrònic. Tenen dos grans objectius: 
reduir el nombre de destinacions finals i fer el 
repartiment durant les franges horàries en què hi 
ha menys trànsit, és a dir en les hores vall o de nit. 
L’Associació de Fabricants i Distribuïdors AECOC 
ens explica que aquesta segona mesura disminueix 
entre el 15 % i el 30 % les emissions de co2 i de 
no2; això ens dona una noció de fins a quin punt 
la congestió pot fer incrementar l’estona que els 
motors es mantenen engegats.

Tots dos s’aconsegueixen amb els punts de 
conveniència: armariets (taquillas) que es posen 
a llocs públics com ara estacions de metro, 
gasolineres, centres comercials o, fins i tot, a 
botigues de proximitat. El transportista hi deixa 
el producte comprat per internet i el consumidor 
l’hi va a buscar. Posar-ne a estacions de metro o 
d’autobusos pot tenir un tercer efecte beneficiós, 
que és dotar el transport públic d’un nou servei  

Els armariets a llocs públics
on recollir les compres redueixen
l’estrès sobre el trànsit

3. Centro de Innovación Tecnológica CITET: Estudio de via-
bilidad para el desarrollo de soluciones logísticas. Definición 
operativa de la distribución urbana de mercancías de la ciudad 
de Madrid. Ayuntamiento de Madrid, 2017.

4. Santiago Mallo, director de Logística de Citibox, comunicació 
personal.
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i per tant afavorir que sedueixi  més ciutadans.  
Els armariets es controlen electrònicament, de 
manera que només els pot obrir qui hagi rebut el 
codi correcte. En general, no posa els armariets  
el comerç electrònic sinó el transportista (tot i que 
Amazon sí que té els seus propis Amazon lockers). 
Per tant també és el transportista qui paga al lloc 
públic per l’ús del seu espai. En el cas de Correus, 
una de les empreses logístiques que treballa  
per a comerços en línia, les seves oficines fan  
de punts de conveniència, i també n’instal·la  
en altres llocs.

A l’Estat espanyol s’estima que les principals 
empreses de transport tenen uns 1.500 punts  
de conveniència repartits pel territori. Als països 
europeus on el comerç electrònic ha penetrat 
més (França, Alemanya o Regne Unit), la xifra 
per habitant es multiplica per tres o quatre.4 El 
creixement d’aquests punts ha tocat sostre, però,  
i és que molts consumidors no s’hi volen arribar 
si no els queden gaire a prop i entre les comoditats 
que s’ofereixen al comprador en línia no  
hi sol haver la de triar transportista, opció  
que li permetria escollir el que tingués un punt  
de conveniència més a prop de casa seva.

Un pas més cap a la comoditat de la persona que 
compra són els punts de conveniència ubicats 

a les seus d’empreses, per ser utilitzats pels seus 
treballadors; són les tradicionals estafetes, però 
ara s’hi poden rebre lliuraments de qualsevol 
transportista i s’hi poden aplicar mesures de 
seguretat que segueixin fent possibles a qualsevol 
hora els lliuraments no atesos, és a dir sense 
persones que els rebin.

Els armariets instal·lats als edificis d’habitatges 
són una variant que no redueix el nombre de 
destinacions finals, però sí que permet relaxar  
les tensions sobre el trànsit en hores punta, 
alhora que acontenta el consumidor que no es vol 
desplaçar. El transportista hi deixa els paquets, així 
com el carter deixa la correspondència a la bústia. 
De fet, les bústies –cada cop menys utilitzades–  
i els armariets es podrien arribar a unificar. 
L’empresa espanyola Citibox ha estat la primera 
d’Europa a ajuntar diverses empreses de transport 
i fabricants de bústies per dissenyar una proposta 
consensuada que ja té més de dos mil armariets 
instal·lats entre Madrid, Barcelona, Alacant i 
València (també a seus empresarials). També 
Correus n’instal·la a les comunitats de veïns que 
n’hi demanin. A l’estranger la tendència va en 
augment, i l’Ajuntament de Montpeller ja ha fet 
una ordenança obligant a incloure armariets a tots 
els edificis de nova construcció.
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A LT R E S  P O L Í T I Q U E S  
D E  M O B I L I TAT  CO M E R C I A L 
Més enllà dels dos grans objectius esmentats,  
una altra idea per millorar la distribució urbana  
de mercaderies, tant a botigues com a domicilis,  
és fer que les zones de càrrega i descàrrega  
es gestionin electrònicament. D’aquesta manera 
s’hi poden destinar més o menys places segons 
el moment del dia (modificant la senyalització 
digital) i les places es poden reservar amb 
antelació. Si, a més, es doten tots els vehicles 
comercials d’identificadors –mesura que 
l’Ajuntament de Madrid ja va introduir a 
l’Ordenança de mobilitat que va aprovar el febrer 
passat–, es pot controlar i amonestar millor 
l’intrusisme en aquestes zones. Les compres  
en línia també poden conduir a habilitar zones  
de càrrega i descàrrega a zones residencials,  
sense comerços.

Altres mesures que es reclamen a les 
administracions des del sector logístic són 
flexibilitzar les restriccions horàries de circulació 
i harmonitzar-les entre tots els municipis de les 
àrees metropolitanes, que es permeti circular 
vehicles més pesats, que s’ajudi a la renovació  
del parc mòbil cap a vehicles menys contaminants 
i s’instal·lin més electrolineres, o que s’impedeixi 
la competència deslleial de les plataformes 
col·laboratives que fan repartiments. Tornarem  
a aquesta competència més endavant.

Pel que fa a restriccions horàries, en alguna ocasió 
s’ha intentat no flexibilitzar-les, sinó intensificar-
les, per mirar de controlar la congestió. A la 
Xina, tres grans ciutats van prohibir als vehicles 
identificats com a comercials (furgonetes i 
camions) circular al matí durant les hores pic, per 
tal de dispersar els repartiments al llarg del dia. El 
resultat, tanmateix, va ser que se seguien fent a les 
mateixes hores però amb cotxes petits, que poden 
encabir molta menys mercaderia. Amb la qual cosa 
encara hi havia més trànsit.

E L  R E G N AT  D E L  CO N S U M 
I M P U L S I U  I  A L I E N AT
El comerç electrònic està comportant una 
revolució significativa de les maneres de viure, 
posant en el centre la satisfacció de la immediatesa 
i la comoditat que dèiem al principi. I s’està fent 
d’una manera que aprofundeix en l’individualisme 
en el qual ja fa dècades que ens endinsem de la 
mà de la societat de consum. Sovint els missatges 
del comerç digital presenten el consumidor com 
el rei i presumeixen de convertir en ordres els 
“seus” desitjos. Una persona del sector logístic 
amb qui hem parlat deia: “Hi ha qui es queixa que 
Amazon i altres marketplaces s’estan carregant el 
comerç tradicional, però en realitat no fan res més 
que escoltar el que el consumidor vol i satisfer-
ho”.4 Cal dir, però, que darrerament Amazon ha 
passat la comanda mínima per poder gaudir del 
servei Prime Now (entrega en dues hores) de 19 a 
40 euros. És l’única mesura que hem conegut que 
empetiteixi el “caprici” dels consumidors.

En l’edició del 2016 del Black Friday –una altra 
tradició exponent del consumisme nord-americà 
que sembla que ha vingut per quedar-se–, Amazon 
va vendre gairebé un milió de productes en un 
dia (deu per segon) i PcComponentes, líder en la 
venda en línia d’aparells i components electrònics, 
en va vendre més de 61.000.5 Els transportistes no 
van donar l’abast a satisfer a temps l’acumulació 
ingent de comandes, i PcComponentes feia públic 
un comunitat oficial en què podíem llegir: “Des 
de PcComponentes assumim un error propi. [...] 
Estava tot pensat però han sorgit imprevistos que 
no s’havien donat en els períodes de proves. [...] 
No tenim excusa, estem molt decebuts per no 
poder donar-vos el servei habitual. [...] Us hem 
fallat i per això demanem les nostres més sinceres 
disculpes”. Un comunicat de marcat to servilista 
que ni tan sols esmenta el volum de comandes que 
l’empresa havia de satisfer en un dia.

L’imaginari és que el consumidor no cal que pensi 
en res més que en ell mateix, i el comerç farà el que 
calgui per satisfer els “seus” desitjos. Tanmateix, 
ara per ara darrere el comerç digital hi ha una 
sèrie de realitats que des del consum conscient 
no es poden obviar. Coneixent-les potser voldrem 
moderar l’exigència dels “nostres” desitjos.5. muycanal.com/2016/12/02/seur-black-friday-problemas.

http://muycanal.com/2016/12/02/seur-black-friday-problemas
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E L  P R E U  D E  L A  M ÀG I A
La compra en línia no és màgica. Si el que hem 
vist a la pantalla apareix a la porta de casa és 
perquè hi ha una figura clau que ho fa possible: 
les persones que transporten paquets amunt i 
avall. I són precisament de les més perjudicades 
per l’augment del comerç en línia.

El comerç electrònic suposa 
el 55 % dels ingressos de les empreses
de paqueteria. Un 60 % 
dels lliuraments són a particulars

Segons uno, patronal de la logística i el 
transport, el comerç electrònic ja suposa el 
55 % dels ingressos de les empreses de logística, 
i si el 2012 els enviaments a particulars eren  
el 12 % dels repartiments que feien les empreses 
de paqueteria, a principis del 2017 s’acostaven  
al 60 %. Respecte a la situació anterior al 
comerç electrònic, quan la majoria dels 
repartiments era d’empresa a empresa, ara un 
mateix nombre de paquets s’ha de portar a més 
destinacions i solen pesar menys, de manera 
que se’n cobra també menys. A més, com 
hem vist, fins al 30 % dels enviaments poden 
requerir un segon viatge, cosa que incrementa 
els costos del repartiment. Com més gran és 
el comerç en línia per al qual treballes més 
entregues et pot encarregar, però també més 
baixa serà la tarifa unitària, que es determina 
a base de ràpels, és a dir: com més unitats 
contractades, menys cost unitari.

Les remuneracions que reben les empreses 
transportistes són tan baixes que posen  
en perill la seva viabilitat econòmica; sobretot  
la dels més petits, però fins i tot poden originar 
pèrdues a les més grans. La nord-americana UPS 
és la multinacional de paqueteria més gran del 
món. Segons els seus comptes del 2016, el quart 
trimestre de l’any (el que inclou el Black Friday  
i la campanya de Nadal) va facturar el 5,5 % més 
que l’any anterior, però els costos van ser un 24 % 
superiors. El resultat d’aquest període va ser  
de 428 milions de dòlars en pèrdues.

La baixa remuneració 
que reben les empreses transportistes 
en dificulta la viabilitat econòmica

Segons informava elEconomista.es el juliol del 
2017, diverses empreses de paqueteria que operen 
a Espanya van decidir no treballar més per a 
Amazon (el comerç en línia més gran del món) 
o bé limitar el volum de feina o el preu que li 
accepten. Es dedicaran més a la seva activitat 
tradicional, el transport entre empreses, que ha 
començat a remuntar, i a comerços electrònics  



més petits. Sembla que una de les empreses amb 
qui seguirà treballant Amazon és Correus.

A més de les empreses de paqueteria (com 
Seur, mrw, dhl, Envialia, Fedex, ups, Nacex o 
Correus), també transporten per als comerços 
en línia transportistes autònoms i, de forma 
creixent, els anomenats falsos autònoms. Són 
persones que treballen pel seu compte per 
a empreses, aparentment per fer-los feines 
puntuals però a la pràctica a jornada completa. 
El novembre passat Amazon va introduir a 
l’Estat el programa Amazon Flex: a través del 
web repartidorautonomo.com, qualsevol persona 
que tingui un vehicle i un mòbil es pot apuntar 
a fer repartiments en blocs de dues hores, pels 
quals pot cobrar fins a 28 euros (però només 
cobrarà per les entregues que faci realment). 
És el clàssic model Telepizza, que empreses com 
Deliveroo o la plataforma col·laborativa Uber Eats 
(a Madrid) han estès a tota mena de restaurants. 
Segons diverses notícies a la premsa, aquests 
repartidors cobren al voltant de cinc euros 
l’hora i el manteniment del vehicle, la gasolina, 
les assegurances i la cotització a la seguretat 
social (si en volen) són al seu càrrec. Aquesta 
és la competència deslleial que el sector logístic 
denuncia. Deliveroo (i altres empreses) diu que 

aquestes persones són autònomes que “col·laboren” 
amb ella, però la Inspecció de Treball considera 
que haurien de ser assalariats, i ha sancionat 
l’empresa amb 160.000 euros per cotitzacions no 
pagades.

També transporten per als comerços
en línia transportistes autònoms i, 
de forma creixent, els anomenats 
falsos autònoms

Un altre grup damnificat pel comerç electrònic  
és el comerç de proximitat, tradicionalment 
regentat per autònoms. Segons va informar 
eldiario.es, a final del 2017 a l’Estat hi havia unes 
13.000 botigues menys que en començar l’any i, 
el gener del 2018, se’n van perdre unes 4.700 més. 
El secretari general de la Unió de Professionals i 
Treballadors Autònoms va declarar que els gegants 
del comerç electrònic (com Amazon o Alibaba) 
“estan trencant el teixit comercial del país a una 
velocitat tremenda sense que siguem capaços 
d’adaptar-nos a la nova situació de dumping 
empresarial”, i descrivia l’activitat d’aquests 
gegants com a “vendes sense cap marge de benefici 
aparent”.

El novembre passat, el fundador  
i màxim responsable d’Amazon, Jeff 
Bezos, va prendre a Bill Gates el lloc 
de persona més rica del món, amb 
una fortuna de més de 84.000 milions 
d’euros.

Segur que collar els transportistes 
l’hi va ajudar, com també collar el 
personal dels seus magatzems. Segons 
ha informat El Confidencial, almenys a 
Espanya aquest personal pot passar a 
tenir un contracte fix si ha demostrat 
tenir una bona productivitat; 
mentrestant, durant mesos va 
alternant contractes d’uns quants dies 
i d’un mes. La productivitat es mesura 
electrònicament: quan s’agafa un 
paquet d’una prestatgeria s’activa un 

LA CARA FOSCA 
DE L’ÈXIT 

D’AMAZON

compte enrere i el paquet ha de ser a 
la nova ubicació abans no s’acabi. De 
vegades això implica haver de fer el 
recorregut corrent. A mig matí hi ha 
trenta minuts de descans, dels quals 
Amazon en paga quinze.

Una ajuda també molt important per 
a la bona marxa del negoci són tots 
els impostos que Amazon s’estalvia 
de pagar sobre part dels beneficis que 
obté a països europeus, gràcies al fet 
que, segons ella mateixa explicava a 
l’informe anual del 2012, la facturació 
consta com a obtinguda per filials  
amb seu a Luxemburg. Cal dir que  
a l’Estat espanyol, el 2016, Amazon  
va pagar 2,2 milions en sancions per 
fraus fiscals comesos anys abans i,  
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http://www.repartidorautonomo.com/


en acabar l’exercici, mostrava  
1,47 milions de pèrdues.

I una altra font d’ingressos, en aquest 
cas als Estats Units, li prové dels 
contribuents. Segons una estimació 
a la baixa de Good Jobs First, una 
organització nord-americana de 
recerca en polítiques econòmiques, 
a final del 2016 Amazon acumulava 
més de 1.000 milions de dòlars en 
subsidis de diferents tipus (com ara 

O N  E N S  D U R À  
E L  CO M E R Ç  D I G I TA L ?
Com seran les ciutats del futur?  
Amb els carrers sense botigues i plens de vehicles 
autònoms, silenciosos i propulsats per energies 
renovables repartint paquets per totes les portes? 
Persones del sector logístic a qui hem plantejat 
aquesta pregunta pensen que les botigues no 
desapareixeran del tot. Aposten per un futur 

comercial en què els canals digitals i presencials 
es complementin, potser fins i tot amb bones 
campanyes de venda en línia que atreguin els 
consumidors cap als comerços físics. Però qui  
sap si les tecnologies arribaran a acabar amb  
un dels entreteniments més apreciats de la societat 
de consum: anar de compres.

exempcions o reduccions fiscals, 
o ajudes per a la creació de llocs 
de treball o per a la millora de les 
infraestructures). És clar que els 
favors polítics tenen un preu: el 
2014 Amazon es va gastar 1.890.000 
dòlars en lobbisme i 318.362 dòlars en 
donacions a partits polítics, segons 
va publicar la revista de consum 
conscient britànica The Ethical 
Consumer.
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La mobilitat sostenible és la que obté 
l’energia de fonts renovables. Això descarta 
els combustibles fòssils i converteix 
l’electricitat en la gran esperança. És per 
això que els cotxes i altres vehicles elèctrics 
estan entrant amb força al mercat.

S’anuncien sovint com a vehicles d’emissions 
zero o no contaminants, de manera  
que es transmet la idea que no estan lligats 
als problemes ambientals i de salut associats 
amb els cotxes tradicionals i que els podrem 
conduir a plaer, sense remordiments pels 
impactes negatius que podem estar causant.

E L V E H IC LE E LÈC TR IC
Sostenibilitat amb límits
M O N TS E  P E I RO N

És cert és que, ara per ara, la petjada ambiental  
i sobre la salut del cotxe elèctric és millor que  
la del cotxe de combustible. En petjada social  
fan de mal comparar, per exemple en l’aspecte  
dels recursos miners, que veurem més endavant. 
En el futur pròxim, la tecnologia permetrà anar  
a millor en alguns aspectes i, en altres, es pot 
anar a millor o a pitjor segons cap a on dirigim 
l’evolució dels cotxes elèctrics. En qualsevol cas,  
i per molt verds que acabin sent els cotxes, la millor 
opció seguirà sent consumir-ne el mínim.

Avantatges indiscutibles sobre els cotxes de 
combustió són per exemple que fan molt menys 
soroll i vibració. També aprofiten l’energia molt 
més eficientment, ja que en els cotxes tradicionals 
part de l’energia continguda en el combustible no 
es transforma en moviment del vehicle, sinó que 
es perd. A més, si carreguem les bateries en horari 
nocturn donem sortida a l’electricitat eòlica que es 
generi de nit, que si en aquesta franja horària  
no hi ha prou demanda es pot perdre.

Vegem-ne altres aspectes amb més deteniment.
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CO N TA M I N AC I Ó :  
L A  R E D U I R À  M O LT
Els vehicles elèctrics no tenen tub d’escapament 
i, per tant, mentre circulen no emeten co2 (gas 
d’efecte hivernacle) ni no2 (un dels principals 
contaminants; → pàg. 15). Però sí que segueixen 
tenint l’altre gran origen de pol·lució dels 
vehicles: el fregament de les rodes amb la pastilla 
dels frens i amb la calçada. Aquest fregament 
desgasta els materials i genera matèria particulada 
(pm), un altre gran contaminant. Dos terços de 
la pm10 procedent dels vehicles surten del tub 
d’escapament, però el terç restant prové dels 
fregaments de les rodes.1

Ara bé, progressivament els cotxes elèctrics van 
incorporant sistemes de frenada que redueixen 
el fregament de la roda amb la pastilla del fre. 
D’una banda, hi ha cotxes que usen l’anomenat 
fre regeneratiu, que es fa servir als trens des de fa 
dècades. Amb aquest mètode, reduir la velocitat 
consisteix a “robar energia” a les rodes motrius, 

amb la qual cosa giren més a poc a poc; l’energia 
robada es guarda a la bateria del vehicle. Aquesta 
“inversió de papers” s’aconsegueix aixecant el peu 
de l’accelerador i l’automòbil s’alenteix. Per aturar-
lo del tot cal prémer el pedal del fre, que activa una 
pastilla de fre convencional.

De l’altra banda, darrerament s’ha introduït el 
pedal únic, encara a molt pocs models. És un 
accelerador amb fre regeneratiu però que arriba 
fins a l’aturada total en retirar del tot el peu. El 
pedal del fre (i la pastilla) hi segueixen sent per 
quan calgui frenar molt en sec i, a més, perquè el 
pedal únic, per ara, és opcional: es deixa la decisió 
d’activar-lo o no a la persona que condueix.

Aquestes innovacions permeten pràcticament 
eliminar les partícules originades pel fregament 
de la pastilla del fre amb la roda. Quan el pedal 
únic sigui el mecanisme de frenada generalitzat, 
l’única pol·lució  generada pels vehicles elèctrics 
seran les partícules que es desprenen pel fregament 
del pneumàtic amb la calçada.

1. Querol, X. i Amato, F.: Measures to improve urban air quality. 
Barcelona: idaea-csic, 2017.
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Els vehicles elèctrics es presenten com a “emissions 
zero”. Mentre els automòbils circulen, les 
emissions serien nul·les si l’electricitat que els fa 
moure s’hagués generat només a partir de fonts 
renovables. Avui no hi ha cap país que generi tota 
l’electricitat sense recórrer gens als combustibles 
fòssils i, per tant, a la circulació del vehicle elèctric 
se li han d’imputar les emissions que s’han produït 
en generar l’electricitat que el fa moure.

Un cotxe elèctric genera
menys emissions de co2

que un de combustió, però això
es pot revertir si li demanem
autonomies exagerades

D’altra banda, el cotxe elèctric, com qualsevol altre 
bé que es fabriqui, ja ha generat emissions abans 
d’estrenar-se. De fet, n’ha generat més que un 
de combustió (de la mateixa classe), que malgrat 
tenir un motor més complex no té bateria, el 
component “ambientalment més car” dels vehicles 
elèctrics. 

De totes maneres, si sumem les emissions durant 
tot el cicle de vida (obtenció de les matèries 

primeres, fabricació, venda, ús i final de vida), són 
inferiors en el cas del cotxe elèctric (si comparem 
cotxes de la mateixa classe). I la balança anirà sent 
més favorable a l’opció elèctrica a mesura que les 
energies renovables vagin guanyant terreny en la 
generació d’electricitat.2

Ara bé, la petjada ambiental d’una bateria és 
proporcional a la capacitat que té. És a dir, com 
més energia pot emmagatzemar, més co2 s’ha 
emès per fabricar-la. Hi ha dos factors pels quals es 
busca augmentar la capacitat de les bateries:

• Per fer cotxes elèctrics grans. Com més gran és 
el cotxe més pesa i, per tant, cal més energia per 
fer-lo moure. És a dir, consumeix més electricitat 
per quilòmetre. Per tant, per aconseguir una 
determinada autonomia caldrà posar-li una 
bateria més potent que en un cotxe més petit. 
De fet, si tenim en compte tot el cicle de vida, ja 
hi ha algun cas de cotxe elèctric gran que genera 
més emissions que algun de combustió petit.3

• Per fer cotxes elèctrics més autònoms. Tant o 
més que els de tota la vida, amb els quals podem 
fer uns quants centenars de quilòmetres abans 
d’haver d’omplir el dipòsit. A les bateries que 
es posen als cotxes elèctrics, per obtenir un 
cert increment en autonomia la capacitat s’ha 

E M I S S I O N S :  PE R A R A M E N YS , 
PE RÒ E S P OT R E V E R TI R

Foto: Som Mobilitat



OPCIONS   54 EL VEHICLE ELÈCTRIC _ 31

d’incrementar en més proporció. Per això 
un guany en autonomia pot sortir molt 
car en emissions.4

Hi ha un llindar d’increment de capacitat 
més enllà del qual la balança de les 
emissions es pot decantar cap a l’altre 
cantó.4

Per això, si la indústria automobilística 
aposta per fer realitat la promesa de més 
autonomia i l’administració continua 
incentivant l’ús del vehicle elèctric sense 
distincions, pot arribar a ser pitjor el 
remei que la malaltia. Més si tenim en 
compte que la “robotització” dels cotxes 
(ja aparquen sols i d’aquí a no tants 
anys es conduiran sols) en multiplica 
significativament el consum d’electricitat.

Els cotxes elèctrics actuals ofereixen de 
mitjana 250 quilòmetres d’autonomia, 
però una aliança Renault-Nissan-
Mitsubishi ha anunciat dotze cotxes amb 
600 quilòmetres per al 2022. Peter Mock, 
directiu de l’International Council on 
Clean Transportation, pensa que “per al 
90 % dels vehicles no té sentit tenir una 
bateria tan gran. [...] La majoria conduïm 
menys de 100 quilòmetres en un dia”. Un 
analista del sector de l’automòbil en parla 
així: “És una cursa molt estúpida. [...] Si 
canvies el petroli pel cobalt o el liti, no has 
atacat cap problema, només l’has canviat 
de lloc. [...] Si de debò ens importés el co2, 
reduiríem la mida i el pes dels cotxes”.3

LA MEGALOMANIA DE TESLA

Tesla és l’empresa més gran del món especialitzada  
en cotxes elèctrics. Està construint la seva pròpia fàbrica  
de bateries, a Nevada (eua): la Gigafactory 1. La planta va 
entrar en funcionament el gener del 2017, amb només un 
terç construït. Quan estigui acabada, serà l’edifici més gran 
del món i igualarà la producció mundial actual de bateries. 
Segons el web de l’empresa, és la quantitat que en necessita 
per sostenir la producció prevista de cotxes elèctrics: mig 
milió cada any.

A finals del 2017 Tesla tenia problemes per servir les 
comandes del cotxe Model 3 (en té més de 400.000), 
perquè la Gigafactory 1 no produïa prou bateries. Segons 
treballadors i extreballadors, el personal de control 
de qualitat no estava prou qualificat, les bateries es 
muntaven en part manualment (amb personal manllevat 
del seu proveïdor de bateries, Panasonic) i algunes 
s’expedien amb potencials defectes de fabricació. Tesla ja 
ha incomplert promeses als seus clients diverses vegades.1

El 2016, el màxim responsable de l’empresa, el 
multimilionari sud-africà Elon Musk, havia assegurat 
als inversors que Tesla deixaria de cremar diners i 
començaria a ser rendible, gràcies a retallar en una de les 
seves despeses més importants: les reparacions gratuïtes 
de vehicles en garantia.2

Elon Musk també és propietari de l’empresa espacial 
Space X. El 6 de febrer passat va llençar des de Cap 
Canaveral la nau Falcon Heavy, la més potent del món 
en servei, que un cop a l’espai va deixar anar la càpsula, 
amb un cotxe Tesla Roadster valorat en 110.000 euros a 
dintre. La càpsula ha d’agafar una òrbita al voltant del 
Sol que la dugui fins a la vora de Mart, on deixarà anar 
el cotxe, en el qual sona indefinidament la cançó de 
David Bowie Space oddity. Musk va declarar que el cotxe 
orbitarà durant centenars de milions d’anys, però algun 
expert ha dit que les radiacions espacials poden deixar-lo 
irrecognoscible en cosa de mesos.3

Això sí, Tesla està treballant perquè la Gigafactory 1 
s’autoabasteixi d’energia i de fonts 100 % renovables.  
Es calcula que fins al 2034 rebrà uns 1.300 milions de 
dòlars en ajudes públiques i desgravacions fiscals.4

2. M. Miotti i altres (Massachussets Institute of Tech-
nology): “Personal vehicles evaluated against climate 
change mitigation targets”. Environmental Science 
and Technology n. 50, setembre del 2016. A l’article 
“Canviar de cotxe per criteris ecològics?” (a opcions.
org) hi ha més detalls sobre la relació emissions/altres 
impactes ambientals en els cotxes elèctrics.

3. P. McGee: “Electric cars’ green image blackens be-
neath the bonnet”. Financial Times, 8 de novembre del 
2017.

4. Battery University: “Why mobile phone batteries do 
not last as long as an ev battery”. Febrer del 2018.

1. L. Kolodny: “Tesla employees say to expect more Model 3 
delays, citing inexperienced workers, manual assembly  
of batteries”. cnbc.com, 25 de gener del 2018.

2. elEconomista.es: “Los Tesla fallan como escopetas de feria: 1.000 
dólares al año en reparaciones”. 28 d’abril del 2016.

3. Redacció bbc Mundo: “A dónde se dirige el auto Tesla lanzado al 
espacio por SpaceX en el cohete Falcon Heavy (y por qué no  
durará miles de años como dijo Elon Musk)”. 8 de febrer del 2018.

4. Wikipedia.



32 _ PANORAMA OPCIONS   54

R E C U R S O S  M I N E R S : 
S E R I O S O S  CO S TO S  
S O C I A L S  I  A M B I E N TA L S
La bateria de la gran majoria de cotxes elèctrics és 
de liti-ió, i, als cotxes híbrids,  
de tipus nimh (níquel-hidrur metàl·lic).  
De tots els tipus n’hi ha variants que contenen 
minerals diferents, però els més abundants avui 
per avui són cobalt, níquel i coure; d’altres també 
molt presents són manganès, alumini, grafit i liti.

En l’extracció dels recursos miners
més presents a les bateries 
es dona una gran explotació 
dels treballadors i les seves famílies

Els fabricants de cotxes elèctrics ja estan en 
una cursa per assegurar-se l’accés a reserves 
mineres d’alta qualitat i situades a zones de baix 
risc. De cobalt i de níquel se n’està explotant 
menys del 5 % de les reserves mundials que són 
econòmicament viables d’explotar per obtenir-ne 
minerals de qualitat suficient.5 Sembla, doncs, 
que els problemes d’escassetat trigarien a arribar, 
malgrat el gran increment en fabricació de 
bateries. En canvi, podem estar més a prop d’una 
situació d’escassetat en el cas de minerals no molt 
abundants però sí imprescindibles a les bateries 
dels cotxes, com el neodimi o el disprosi.6

Sí que hi ha problemes en l’accés a minerals de 
regions que concentren una part significativa de 
les reserves. És el cas del cobalt, que el 2017 es va 
tornar a posar a la llista de 27 matèries primeres 
crítiques per a la Unió Europea.7 Del cobalt que 
s’extreu a tot el món, el 64 % surt de mines de la 
República Democràtica del Congo.8 El mateix 
país on hi ha les principals reserves de coltan, que 
s’exploten enmig de conflictes bèl·lics per l’accés al 
mineral.

A la província de Katanga hi ha una enorme 
quantitat de cobalt (i també de coure; de fet, tots dos 
minerals sovint estan junts). A les mines es dona 
una gran explotació de la població i els treballadors, 
entre els quals hi ha morts a diari, segons informa la 
xarxa GoodElectronics (→ pàg. 65).

Un reportatge de camp de The Washington 
Post explica que aquesta mineria ven el cobalt 
a preus irrisoris a una única empresa: la 

xinesa Zhejiang Huayou Cobalt.9 La Xina és el 
primer país proveïdor de cobalt refinat, amb 
prop del quàdruple del segon (Finlàndia), i 
també de níquel i coure refinats (28 % i 36 % 
respectivament), els altres dos metalls majoritaris 
avui a les bateries dels cotxes elèctrics.10

Pel que fa al níquel, la pol·lució que n’origina la 
mineria i la foneria causa problemes respiratoris 
crònics, malformacions de fetus i la mort de 
plantes. És extrem el cas de Norilsk, una ciutat 
russa que el Blacksmith Institute ha classificat 
dintre de les deu ciutats més contaminades del 
món. Durant vuitanta anys, una de les fàbriques 
refinadores de níquel va tirar 350.000 tones anuals 
de diòxid de sofre a l’aire de la ciutat. La fàbrica es 
va tancar el 2016 amb la intenció de reobrir-la el 
2020, modernitzada.11

També a altres països s’han aturat activitats per mor 
de la contaminació causada pel níquel. A Austràlia 
el 2017 se’n van fer tancar unes quantes mines, 
tot i que alhora s’anunciava la propera obertura 
d’una gran planta per processar-ne i destinar-lo a 
bateries per als cotxes elèctrics. A les Filipines, el 
país amb més extracció de níquel (el 15 % del total 
mundial),10 també el 2017 es va ordenar tancar 17 
mines que aportaven la meitat del níquel del país. 
Les empreses mineres van anunciar que litigaran 
contra la decisió governamental.12

5. United States Geological Survey i Brittish Geological Survey.
6. L. Gaines i J. Dunn: “Lithium-ion battery. Production and 

recycling materials issues”. Lemont (Illinois): Argonne Natio-
nal Laboratory, 2015. Aquest centre de recerca ha creat l’eina 
de referència en el món científic per mesurar la contribució 
al canvi climàtic de l’àmbit del transport.

7. Són crítiques perquè no disposar-ne tindria un impacte 
econòmic significatiu i alhora hi ha un risc alt de no poder-
se’n proveir.

8. Comissió Europea: Study on the review of the list of Critical 
Raw Materials, 2017.

9. T. C. Frankel: “The cobalt pipeline”. The Washington Post, 30 
de setembre del 2016.

10. Xifra per al 2016, a: British Geological Survey: World mineral 
production 2012-2016.

11. A. Luhn: “Where the river runs red: can Norilsk, Russia’s 
most polluted city, come clean?” The Guardian, 15 de setem-
bre del 2016.

12. M. Opray: “Nickel mining: the hidden environmental cost of 
electric cars”. The Guardian, 24 d’agost de 2017.

13. Cal dir que, com que fa pocs anys que hi ha automòbils 
elèctrics al mercat, es reciclen moltes més bateries procedents 
d’aparells com mòbils i portàtils, que són del mateix tipus 
que les dels cotxes.

14. Agència Internacional de l’Energia: Global EV Outlook 2017.
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EL COTXE ELÈCTRIC   
A L’ESTAT ESPANYOL
Arturo Pérez de Lucía*

A Espanya el 2017 es van 
matricular 13.021 cotxes elèctrics, 
que representen un 0,4 % del parc 
mòbil. El mercat està en plena 
expansió, gràcies a les ajudes 
estatals i a factors com l’èxit  
del carsharing elèctric a diverses 
ciutats, que està trencant les 
barreres del desconeixement sobre 
les capacitats del vehicle elèctric.

A cada cop més ciutats, 
l’aparcament de cotxes elèctrics és 
gratuït a les zones d’estacionament 
restringit (blaves i verdes). 
També s’estan multiplicant les 
electrolineres, però, de totes 
maneres, en la mobilitat elèctrica 
el 90 % de les recàrregues són 
vinculades, és a dir, es fan al 
domicili o al lloc de treball del 
propietari del cotxe.

L’Estat espanyol és una potència 
europea i mundial en la indústria 
de l’automoció. Ara demanem a 
aquesta indústria una reconversió 
profunda cap a la fabricació de 
cotxes elèctrics. De fet el país ja 
destaca en altres vehicles elèctrics, 
amb fàbriques de furgonetes, 
autobusos, quadricicles i 
ciclomotors a diversos territoris. 
També es fabriquen bateries a 
Catalunya i a Castella-la Manxa.

* Director gerent de l’Asociación Em-
presarial para el Desarrollo e Impul-
so del Vehículo Eléctrico - aedive.

R E C I C L ATG E :  
M O LT E S  O M B R E S  P E R  AC L A R I R 
A la Unió Europeatotes les bateries s’han de reciclar, i se n’ha de 
recuperar almenys el 50 % en pes dels materials. En canvi, els 
fabricants de bateries no han de complir cap mínim de matèries 
primeres obtingudes a partir del reciclatge. Per proveir-se 
de matèries primeres fan licitacions per recollir ofertes dels 
recicladors i trien les que més els convenen.

Les autoritats encara impulsen 
amb molta timidesa 
el reciclatge de les bateries

Segons l’Associació Europea de Reciclatge de Bateries, el preu 
de venda d’alguns metalls reciclats no cobreix els costos del 
reciclatge. Els recicladors escullen quins materials reciclaran 
amb l’objectiu de minimitzar costos i maximitzar ingressos, 
però no declaren quins recuperen ni en quina proporció (no hi 
estan obligats). En conseqüència, no hi ha estadístiques oficials 
sobre el grau de reciclatge de les bateries.13

La recicladora Umicore, però, sí que ens ha comunicat que 
recicla un 95 % del cobalt, el níquel i el coure de les bateries. 
Umicore és una multinacional que factura 10.400 milions 
d’euros i que, a més de reciclar bateries, proveeix materials i 
tecnologia per a la indústria automobilística, entre d’altres.

Veiem, doncs, que al mercat de les matèries primeres reciclades 
hi ha poca transparència i poca regulació. L’autoritat legisladora 
podria tenir una intervenció molt més enfocada a maximitzar el 
reciclatge i reduir la mineria i els seus costos ambientals i socials.

COT X E  E L È C T R I C ,  E L  J U S T
Segons l’Agència Internacional de l’Energia, el 2010 al món 
amb prou feines hi havia cotxes elèctrics. El 2016 es van superar 
els dos milions i el 2025 n’hi haurà entre quaranta i setanta 
milions.14 No és fàcil que les complexes i interrelacionades 
realitats problemàtiques que estan associades amb les bateries  
es resolguin en pocs anys. Més aviat, si l’increment en fabricació 
és tan accelerat, o, potser més ben dit, tan apressat (perquè la 
indústria automobilística està en una cursa desenfrenada), 
sembla més probable que s’agreugin.

El gran missatge des del consum conscient seria, doncs, 
comprar el mínim de cotxes, que siguin elèctrics però que 
tinguin una autonomia limitada: la menor que ens permeti  
fer els desplaçaments que de totes totes necessitem fer en cotxe, 
tenint en compte les possibilitats que tenim per carregar la 
bateria a casa o a les electrolineres.
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G U I A  P R ÀC T I C A

MENYS MOTOR, MÉS SALUT
R E DACC I Ó

R E D U I R L A N EC E S S ITAT  
D E TR A N S P O R T M OTO R IT Z AT

 Reduïm les distàncies a recórrer en el nostre 
dia a dia, de manera que les puguem fer a peu o en 
bici: treballar,  estudiar i comprar a prop de casa. 

 Triem productes de proximitat i limitem  
les compres en línia.

 Minimitzem el viatjar lluny i per poc temps.
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E L  T R A N S P O R T  P Ú B L I C

 Hi ha nombroses aplicacions mòbils 
i webs que ens ajuden a planificar la 
ruta amb transport públic.

 Per a trajectes complicats de fer 
només amb transport públic podem 
recórrer a l’opció park and ride, és a dir 
fer-ne un tros en cotxe, aparcar i agafar 
transport públic (l’eina Mou-te assenyala 
aparcaments idonis per fer-ho).
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L A  B I C I C L E TA ,  
U N A  G R A N  A L I A DA

 Perquè ens sigui còmoda, cal triar bé 
el tipus i la talla. Llums, reflectors i timbre 
són complements obligatoris.

 Si en fem un bon manteniment i 
aprenem a fer les reparacions bàsiques, 
tenim bici per anys sense passar  
pel taller.

 En els desplaçaments per ciutat, convé 
prendre precaucions per reduir els efectes 
de la contaminació, com ara inspirar pel 

nas i evitar les vies més congestionades.

E L  V E H I C L E  P R I VAT
 El més sostenible és compartir trajectes.  

El vehicle compartit també redueix el nombre  
de cotxes en circulació.

 Les millors opcions per comprar un cotxe 
són la segona mà i el cotxe elèctric.

 Si optem per comprar un cotxe elèctric, 
escollim el que tingui just l’autonomia que 
necessitarem.

 Amb certes pautes de conducció, com anar 
amb marxes al més llargues possible, podem 
reduir el consum de combustible en un 15-20 %.
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VIURE A LA VORA DE LA FEINA O ESTUDIS  
I DELS SERVEIS QUOTIDIANS (botigues, salut, 
banca, etc.). Així podem resoldre el nostre 
dia a dia desplaçant-nos a peu o en bicicleta. 
Totes dues opcions són molt bones per a la 
salut, més encara si podem fer un itinerari 
per vies no gaire transitades, és a dir amb  
poc soroll i contaminació.

LIMITAR LES COMPRES EN LÍNIA. Darrere el 
comerç digital hi ha moltíssim transport i, a 
més, del més estressant (→ pàg. 20). Per no 
propiciar massa agitació de trànsit podem:

• Moderar les compres en línia.

• Fer-les amb el màxim d’antelació respecte 
al dia o moment de recepció.

• Com a punt de recollida indicar un 
armariet en un lloc públic (o a la feina,  
si n’hi ha).

• Si hem d’indicar casa nostra, donar una 
finestra àmplia d’hores per rebre la compra.

CONSUMIR AL COMERÇ DEL BARRI. Així no 
ens caldrà cap mitjà de transport i de passada 
ens relacionem amb la gent del nostre entorn 
i, si anem a comerços independents, enfortim 
l’economia local.

Quan fem compres voluminoses que 
requereixin transport optem pel servei de 
repartiment de la botiga, que portarà diverses 
entregues alhora i provocarà menys trànsit 
que si ho fem amb el nostre cotxe.

BUSCAR PRODUCCIÓ LOCAL. Es troben molts cartells 
com “km 0” a les botigues, sobretot d’alimentació. 
Demanem per l’origen o busquem-lo als envasos, 
mirem el “made in” a les etiquetes o embolcalls, fem 
saber als botiguers que busquem productes fets al més 
a prop possible.

NO CAURE EN UN EXCÉS DE VIATGES. Sobretot en el 
cas dels vols hi ha ofertes tan barates que és freqüent 
agafar un avió per anar relativament lluny i per poc 
temps. Però els avions tenen un consum d’energia  
i una contribució a l’efecte hivernacle important.  
No ens basem només en el preu per prendre la decisió 
de viatjar.

PER AL CONSUM DE PROXIMITAT
Alimentació

 Parades de pagesos als mercats municipals, 
mercats de pagès i/o ecològics (per exemple 
monemporda.org), agrobotigues, cooperatives 
o grups de consum ecològic, restaurants km 0 – 
Slow food (km0slowfood.com).

R
EC

U
R
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S

A PEU!
Caminar és una llibertat elemental.  

Anem on i per on volem.  
Transitem els carrers i places, els camins, 

l’espai públic comú  
en el qual coincidim amb els altres.
Per moure’ns a peu amb comoditat,  
convé que les voreres siguin amples  

i no estiguin envaïdes per terrasses o altres 
elements. No hi ha d’haver massa soroll,  

ni entrebancs per a persones grans  
o discapacitades, ni riscos  

per als menuts.

COM R E DU I R  
L A DE M A N DA D E MO B I LITAT

Roba

 Podem trobar força 
confecció local als directoris 
slowfashionnext.com i 
whoiswho.agrupaciontextil.org.

A PEU!

 Podem participar 
en associacions que 
lluiten per poder-ho fer 
amb comoditat, com 
Catalunya Camina  
(→ pàg. 60).

http://www.monemporda.org/
https://www.km0slowfood.com/
https://www.slowfashionnext.com/
http://whoiswho.agrupaciontextil.org/
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1. Disponibilitat de bicis i estacions del sistema de bicicleta pública 
de Barcelona i planificació de recorreguts.

2. Només per a l’àrea metropolitana de Barcelona.
3. Venda de bitllets de llarg recorregut i alguns de mitjana distància.

Podeu adreçar  
comentaris, dubtes o 

notificacions d’actualització  
a l’Associació per  

la Promoció  
del Transport Públic:  

info@transportpublic.org.

TR AG U E M TOT E L S U C  
D E L TR A N S PO R T PÚ B LIC

EINES OFICIALS D’INFORMACIÓ 
EN TEMPS REAL

En general, les eines que donem a la taula inclouen 
horaris, línies, temps de pas (en el cas d’autobusos 
i tramvies), cercador d’itineraris, serveis de 
transport públic a prop d’un punt determinat (amb 
geolocalització o no), incidències en temps real i 
accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.

L’eina Mou-te (mou-te.gencat.cat) és un intent 
d’unificar tots els autobusos i ferrocarrils de 
Catalunya, però no és 100 % fiable. Sí que dóna 
informació sobre opcions park and ride, és a 
dir per fer un tros del trajecte en cotxe, aparcar-
lo i agafar transport públic. Indica tots els 
aparcaments, gratuïts o no,  que són al costat 
d’estacions de transport públic.

APPS NO OFICIALS

Moltes operadores comparteixen dades en obert 
en temps real i això permet desenvolupar eines que 
inclouen els mitjans de totes elles.

• Urban Step Barcelona: similar a l’amb Mobilitat.

• El meu tren: unifica la informació de Rodalies 
de Catalunya i fgc.

• Google Maps: inclou informació de molts 
operadors.

• CityMapper: informació d’una quarantena de 
ciutats d’arreu del món, en ocasions en temps 
real. En el cas de Barcelona inclou Bicing i Uber, 
a més dels ferrocarrils i busos.

• Moovit: el mateix que l’anterior per a un 
centenar de ciutats. En el cas de Barcelona inclou 
Telefèric i Funicular, a més dels ferrocarrils i 
busos.

PRINCIPALS OPERADORES 
D’AUTOBUSOS INTERURBANS

• Província de Barcelona: Soler i Sauret, Sagalés, 
Moventis (franja litoral).

• Província de Girona: Teisa, Sagalés (Gironès i la 
Selva), Moventis (franja litoral).

• Província de Tarragona: Empresa Plana, Hife.

• Província de Lleida: Alsa – Alsina Graells (també 
fa capitals de província), Moventis (Segrià).

MITJÀ PÀGINES WEB APPS

Bicicleta bicing.cat > Mapa de disponibilitat1 Bicing1

Bus urbà i interurbà amb.cat > Mobilitat2 amb Mobilitat2

tmb
Moventis
TUS (Sabadell)

Tramvia amb.cat > Mobilitat
tram.cat

amb Mobilitat

Metro i tren 
suburbà

amb.cat > Mobilitat
tmb.cat
fgc.cat

amb Mobilitat
fgc

Tren rodalies amb.cat > Mobilitat
fgc.cat
rodalies.gencat.cat (Rodalies de 
Catalunya)

amb Mobilitat
fgc
Adif

Tren mitjana  
i llarga distància

renfe.com Adif
Renfe Ticket3

La xarxa de transport públic de Catalunya té  
una oferta diversa i una àmplia cobertura territorial. 
Per fomentar-ne l’ús, l’Associació per la Promoció 
del Transport Públic recomana les eines següents.

mailto:info@transportpublic.org
https://mou-te.gencat.cat/
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A L S PE DA L S !
Després de les pròpies cames, la bicicleta  
és el mitjà de transport més sostenible.

COM TRIAR BICICLETA

Perquè l’ús de la bici sigui font de satisfacció, és 
important que sigui de qualitat i que la triem bé, 
en funció de les nostres necessitats i tenint en 
compte la talla. Per a trajectes urbans, en força 
ciutats tenim l’opció d’utilitzar el servei públic i, 
per a ocasions puntuals, el lloguer per hores o dies.

Tipus

Les bicicletes urbanes estan dissenyades 
específicament per circular per nuclis urbans. Per 
exemple fan que les mans quedin més a la vora 
del cos per anar més dret i tenir més visibilitat. 
Les bicicletes híbrides o de passeig combinen les 
característiques de les de carretera i muntanya: són 
lleugeres però resistents. Per això són adequades si 
volem anar per ciutat i per fora amb una mateixa 
bici. Les plegables són molt lleugeres i es pleguen 
en pocs segons. Són molt útils per combinar-les 
amb el transport públic, sobretot en hores punta, 
i per pujar-les a un pis o guardar-les si disposem 
de poc espai. Al mercat cada vegada hi ha més 
opcions de bicicletes elèctriques, una bona tria si 
hem de fer sovint recorreguts amb molt desnivell, 
molt llargs o amb pes.

La talla

A l’hora d’escollir una bici, cal que ens fixem 
en la talla, que és la longitud de la barra vertical 
del quadre. Ha de ser igual a la longitud de la 
teva cama (des de l’engonal fins a sota el taló) 
multiplicada per 0’65 i restant 5 al resultat. Un  
cop triada, caldrà regular l’altura del manillar  
(els braços s’han d’inclinar cap avall uns 45º)  
i la del seient (estant assegut, la cama  
ha de quedar ben estirada quan posis el taló  
al pedal en el seu punt més baix).

Si la comprem de segona mà

Per comprar-ne de segona mà, cal saber reconèixer 
en quin estat està la bicicleta. Si nosaltres no en 
sabem, millor si ens hi acompanya algú que hi 
entengui una mica. Què hem de tenir en compte 
a l’hora d’escollir una bicicleta de segona mà? Per 
començar, si el quadre té parts molt rovellades o 
amb esquerdes, val més no comprar-la. Si les parts 
mòbils (manillar, pedals, rodes) ballen lateralment 
(l’eix es desplaça, a més de girar) cal valorar el cost 
de la reparació. En canvi, hi ha desperfectes que 
són fàcil de reparar, per exemple: pneumàtics amb 
esquerdes, rodes descentrades, dificultat per frenar 
o canviar de marxa.

Selló i accessoris

Selló: Ha de ser tou i tenir un solc al mig.  
Si el seient és dur, podem comprar una funda  
de silicona.

Accessoris obligatoris: Llums i reflector al davant 
i al darrere i timbre.

Altres complements: Armilla reflectora, elements 
reflectors al parafang o als pedals, parafang  
i alforges.

Les bicicletes  
de segona mà tenen  

una garantia d’un any.  
Cal que la demanem 

 a la botiga en el moment  
de fer la compra.
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I EL CASC?

Tot i que el seu ús és força controvertit, és obligatori dur casc 
per a trajectes interurbans i sempre per als menors de 16 anys. 
Si optem per comprar-ne un, convé:

1. Verificar que està homologat.

2. Assegurar-nos que ens garanteix una bona ventilació. 
Per això cal mirar-lo de cara, a l’alçada dels nostres ulls i 
comprovar que podem veure el que queda darrere del casc a 
través dels forats.

3. Triar bé la talla: per això caldrà que mesurem la 
circumferència del nostre crani, just per sobre de les celles.

Els més eficients a l’hora d’absorbir els cops són els que han 
estat fabricats en un sol motlle (In-mold), de manera que la 
part interior i exterior formen una sola peça.

LES CLAUS D’UN BON MANTENIMENT

• És fonamental dur les rodes centrades i ben inflades. El 
màxim admès està gravat al pneumàtic. Si inflem a mà, la 
roda ha de quedar realment dura.

• Les bicis no estan dissenyades per portar gent al 
portaequipatges.

• Si cal baixar  una vorera o un graó, convé fer-ho poc a poc i 
sense pes.

• Quan les pastilles de fre ja no tinguin dibuix, és necessari 
canviar-les. De tant en tant, s’ha de comprovar que el cable 
del fre està prou tensat i, si s’ha afluixat, s’ha de tensar.

• Si l’eix dels pedals o les rodes tenen joc o fan soroll cal 
arreglar-los de seguida.

• Cal lubrificar-la amb un esprai o un oli mineral un o dos 
cops l’any (o més sovint si la bici és molt a la intempèrie). 
S’han de netejar i oliar la cadena i les parts mòbils i després 
eixugar-les amb un drap perquè no quedin greixoses per 
fora.

CONTAMINACIÓ I BICI

Un resultat en què coincideixen 
molts estudis és que la quantitat 
de contaminants disminueix 
molt a mesura que el ciclista 
s’allunya de la font d’emissió. Per 
exemple, a París es va veure que 
als carrils bici hi havia fins a la 
meitat d’òxids de nitrogen i de 
partícules que als carrils cotxe; 
un sol metre pot marcar una 
diferència, i fins i tot en un carril 
bus s’inhalaria menys pol·lució.

5 CONSELLS PER RESPIRAR 
MENYS AIRE BRUT

1 Escollir carrils bici sempre 
que sigui possible (com més 
allunyats estiguin dels carrils 
cotxe, millor).

2 Si cal circular entre els cotxes, 
evitar sobretot les rutes més 
congestionades, els túnels i 
els passos subterranis. No 
posar-se darrere dels camions, 
no enganxar-se al darrere dels 
cotxes, i, en parar als semàfors, 
avançar els cotxes.

3 Pedalar tranquil, per no haver 
de respirar tan profundament. 
Aprofitar l’ajuda del canvi de 
marxes de la bici.

4 Inspirar pel nas (el nas 
humidifica i escalfa l’aire,  
i les mucoses filtren alguna 
pol·lució).

5 Posar-se una mascareta pot 
ajudar poc: no filtren els gasos 
ni les partícules, en particular 
les més fines, que són les  
que poden arribar fins més 
endins dels pulmons i passar  
al reg sanguini.
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ALS PEDALS!

I EL CASC?

 peiron, Montse. “Anar amb 
bici, amb casc o sense casc?”. A: 
opcions.org, 2014.

LES REPARACIONS

 Videotutorials: biciclot.coop > 
Recursos.

CONTAMINACIÓ I BICI

 Més informació a: peiron, 
Montse, “Moure’s en bicicleta per 
fer salut”. A: opcions.org, 2014.

BICI I TRANSPORT PÚBLIC

 Més informació a: pedalibre.org.

R
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R
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S

Es recomana  
tenir una assegurança  

de la bici a tercers.  
Hi ha associacions  

que n’ofereixen amb  
la quota de soci.

BICICLETA I SEGURETAT:  
RECOMANACIONS PER ALS CICLISTES CONSCIENTS

cinc metres, zones de vianants i parcs. Hi hem 
d’anar a menys de 10 km/h i donar preferència 
als vianants. Cal anar alerta amb els cotxes 
i persones que surten dels edificis o de les 
cantonades.

• Planifiquem bé el recorregut: carrers amples 
de poc trànsit, carrils bici o parcs. Millor més 
segur que més curt.

• Fem-nos visibles (llums, reflectors, armilla).

• Moltes normes de circulació estan pensades 
per a cotxes. Les específiques per a bici 
estableixen que en cas que no hi hagi carril 
bici tenim dret a circular per la calçada i els 
cotxes han de respectar-nos i mantenir una 
distància de seguretat. Al carril contigu al 
del bus és fàcil que s’hi fiquin busos, convé 
evitar-lo. Circulem pel centre del carril per 
evitar que ens avancin perillosament o que 
un cotxe aparcat ens toqui en obrir la porta. 
Mantinguem una bona distància de seguretat. 

Als semàfors, posem-nos al davant.

• Estiguem alerta, concentrats i sense auriculars. 
Anticipem-nos als moviments de la resta 
d’elements del trànsit, sobretot en acostar-nos a 
llocs on es pot girar, a dreta o esquerra. No ens 
refiem de les maniobres dels cotxes fins a l’últim 
moment. Assegurem-nos que els conductors ens 
veuen.

• Minimitzem les entrades i sortides de les voreres. 
Per normativa podem transitar per voreres de 

 CICLOTURISME

— Vias Verdes. Xarxa d’antics 
recorreguts de ferrocarrils 
convertits en vies verdes.  
www.viasverdes.com.  
Les de Girona tenen pàgina pròpia 
a viesverdes.cat.

— Euro Velo. Xarxa de quinze rutes 
per descobrir Europa en bici. 
eurovelo.com

— Ecotopia Biketour. Rutes 
internacionals en bicicleta per 
conèixer en grup projectes alternatius. 
thebiketour.net (→ pàg. 59)

— Rutas Pangea. Viatges en bicicleta 
i molt més. rutaspangea.com

— Pedalibre. Asociación cicloturista  
y de ciclismo urbano. pedalibre.org

— Warmshowers. Comunitat 
de cicloturistes i gent que els 
recolza. warmshowers.org

  COL·LECTIUS CICLISTES

— Amics de la Bici,  
amicsdelabici.org

— Fem Bici,  
fembicicat.wordpress.com

— Bicicleta Club de 
Catalunya, bacc.info

— Biciclot, biciclot.coop  
(→ pàg. 61)

— Coordinadora en Defensa  
de la Bici, conbici.org

http://www.viasverdes.com/
http://www.eurovelo.org/
http://www.thebiketour.net/
http://www.rutaspangea.com/
http://www.amicsdelabici.org/
https://fembicicat.wordpress.com/
http://www.bacc.info/
http://biciclot.coop
http://www.conbici.org/
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LES REPARACIONS

La mecànica de la bici és senzilla. Per al manteniment  
i reparacions senzilles necessitarem: manxa, pegats, tres 
palanques per treure els pneumàtics (no es recomana 
fer-ho amb tornavisos o eines similars punxegudes, 
perquè poden rebentar la cambra), clau anglesa grossa, 
claus fixes del 6 al 16 i un joc de claus Allen.

Perquè una punxada no ens faci perdre gaire estona 
podem portar a sobre la manxa, les palanques, una eina 
per treure la roda i una càmera de recanvi. Uns guants 
ens evitaran embrutar-nos.

BICI I TRANSPORT PÚBLIC

Cada municipi estableix les seves normes. Per exemple, 
a Barcelona es pot pujar la bici al metro excepte en hores 
punta de dies feiners, al tramvia sempre i als busos 
sempre si està plegada. Als trens de rodalies i regionals  
hi ha força facilitats, als de llarg recorregut les 
condicions són gairebé prohibitives. En autobusos 
interurbans, depèn de l’empresa. Posant la bici a dins 
d’una funda mai no trobarem impediments.

CICLOTURISME

El cicloturisme és una opció de viatge en expansió. 
Aporta visitants a zones rurals sense portar-hi soroll.

Les vies verdes segueixen antics traçats ferroviaris que 
són molt plans. Per això representen una bona manera 
d’iniciar-se en el turisme sobre dues rodes, també per als 
més petits.

COL·LECTIUS CICLISTES

Hi ha moltes entitats que promouen l’ús de la bicicleta 
i defensen els drets dels ciclistes. Les associacions 
ciclistes solen muntar sortides col·lectives per gaudir-
ne plegats i també proposen rutes, organitzen xerrades 
i competicions ciclistes, donen assessorament sobre 
normatives i assegurances, etc. N’hi ha que també 
fan campanyes de sensibilització i de pressió a les 
administracions.

7 IDEES PER EVITAR  
QUE ET ROBIN LA BICI

1 Els cables més resistents són els 
blindats de tipus pitó, però tots es 
poden tallar de forma relativament 
fàcil i ràpida. Si fem servir cadenes, 
que les baules siguin gruixudes 
(almenys cinc mil·límetres). Els 
cadenats en forma d’u són els 
més segurs, però també els més 
incòmodes a l’hora de lligar la bici, 
sobretot si són petits. Les claus 
cilíndriques són més fàcils de forçar 
que les planes.

2 Si les rodes i el seient es collen amb 
femelles costen més de robar que si 
es collen amb una tanca ràpida (la 
femella que du una palanqueta per 
collar-la a mà).

3 Lliguem la bici agafant el quadre i 
una roda (la del darrere és més cara) 
a un punt fix. Alerta amb els senyals 
de trànsit! De vegades no estan fixats 
a terra, els lladres ho saben.

4 Per al seient i l’altra roda podem 
usar altres cadenats que els lliguin 
al quadre o a un punt fix. Si el seient 
es colla amb una tanca ràpida ens el 
podem emportar.

5 Durant el dia, aparquem-la en zones 
visibles i concorregudes. A la nit 
es recomana ficar-les a casa o en 
algun edifici. Alguns aparcaments 
de pagament tenen places per a bicis 
(sobre uns deu euros mensuals). Si 
aparquem sempre al mateix lloc hi 
podem deixar una cadena, per no 
haver-la de carregar.

6 Una bicicleta poc atractiva, deslluïda 
(en sentit estètic), sedueix menys els 
lladres.

7 Marquem la bici i/o fem-li una foto. 
La policia no torna moltes bicis 
recuperades perquè no pot saber  
de qui són.
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R ECU R SOS  
PE R COM PA R TI R V E H IC LE

Modalitat COMPARTIR TRAJECTE (CARPOOLING ) VEHICLE COMPARTIT (CARSHARING ) LLOGUER ENTRE PARTICULARS

Què és Compartir unes quantes persones un mateix cotxe 
per fer un trajecte comú.

Llogar un vehicle per un període breu (en general hores o 
pocs dies, o minuts en el cas de les motos). Hi solen haver 
punts als carrers on agafar i deixar els vehicles, que passen 
d’un usuari a l’altre sense que hi intervingui l’empresa (per 
això es diu que els ususaris formen una comunitat).

Propietaris de vehicles els ofereixen  
en lloguer mentre no els fan servir.

Avantatges Menys cotxes circulant, i per tant menys consum 
d’energia, contaminació, congestió, soroll, deman-
da d’aparcament, desgast de la calçada.

Més relacions socials i menys despesa entre les 
persones usuàries.

L’usuari fa ús d’un vehicle sense tenir les despeses de ser-ne 
propietari.

S’ha observat que respecte a tenir cotxe propi implica 
una reducció dels cotxes en circulació, perquè el cotxe 
compartit s’agafa menys sovint que el propi i es fan més 
desplaçaments a peu o en transport públic.

El propietari obté uns ingressos i el 
llogador sol aconseguir un preu més baix 
que a les empreses tradicionals de lloguer.

Més eficiència: els cotxes estan menys 
estona en desús.

Exemples compartir.org és un servei gratuït gestionat per 
una xarxa de municipis, empreses i organismes 
que fomenten la compartició de trajectes per tot  
el món. Té gairebé 80.000 persones registrades.

És un dels serveis que s’ofereixen a compartir.es, 
on també es poden compartir places d’aparcament.

Moltes universitats tenen utilitats per facilitar 
compartir trajectes.

Amovens és la principal empresa d’abast 
espanyol.

Som Mobilitat és una cooperativa que ofereix cotxes 
elèctrics compartits, ja siguin de la flota de l’empresa  
o dels socis (→  pàg. 62).

Ecotxe és una iniciativa molt semblant que funciona  
a les Illes Balears.

Avancar va ser pionera en aquest servei. Té més de 2.000 
socis i 200 vehicles.

Muving, Yugo i Motit són petites empreses espanyoles 
que ofereixen motos elèctriques compartides a diferents 
ciutats de l’Estat.

SocialCar va ser la primera empresa  
en oferir aquesta modalitat. Actualment  
té uns 150.000 usuaris.

Resumim en una taula les opcions  
per usar un vehicle privat  
sense tenir-lo en propietat,  
més enllà de la fórmula clàssica  
del lloguer.
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COMPRA (O NO)

Si un cotxe de combustió té menys de vint anys, 
no surt ambientalment a compte canviar-lo per 
un de nou.1 Els cotxes elèctrics són més sostenibles 
que els de combustió però també tenen impactes 
ambientals i socials importants (→ pàg. 28). 

• No ens desfem d’un cotxe de combustió fins que 
estigui avariat de manera irreparable. O bé, si 
quan deixem de necessitar-lo encara té vida útíl 
per davant, posem-lo al circuit de segona mà.

• Les millors opcions per comprar un cotxe són la 
segona mà i el cotxe elèctric. Si optem per un de 
combustió, que no sigui dièsel.

• Si comprem un cotxe de segona mà, busquem 
que tingui el millor distintiu ambiental.2

• Si en comprem un d’elèctric, triem un model  
amb l’autonomia justa per a l’ús que n’hem de fer.

CONDUCCIÓ

Per tal que el cotxe  
no es deteriori prematurament

• Després d’engegar un cotxe dièsel deixem passar 
uns quants segons abans d’emprendre la marxa.

• No circulem de pressa per terrenys amb sotracs.

• Per frenar, ajudem-nos reduint la marxa i sense 
prémer l’accelerador.

• No frenem en sec, no fem corbes massa de pressa.

Per tal de generar el mínim de co2

• No premem l’accelerador en engegar el motor.

• Passem a marxes llargues de seguida (podem 
anar en cinquena ja a partir de 50 km/h). Els 
cotxes amb canvi de marxes automàtic en 
general consumeixen més que els equivalents 
amb canvi manual.

• Avancem sense prémer l’accelerador sempre 
que sigui possible; anant a més de 20 km/h, el 
consum de combustible serà nul.

• Quan hàgim d’aturar-nos no posem punt mort 
fins que estiguem parats, perquè amb la marxa 
posada (i sense donar gas) el cotxe consumeix 
menys que al ralentí.

• Si hem d’estar aturats més d’uns 45 segons, 
apaguem el motor.

• Com que el consum creix exponencialment amb 
la velocitat, moderem-la. Passar de 120 km/h a 
100 km/h pot estalviar un 40 % de combustible.

• A l’estiu moderem l’ús de l’aire condicionat, que 
pot incrementar el consum de combustible un 
15 % o més.

A més d’emetre menys co2, conduir d’aquesta 
manera estressa menys, redueix el risc d’accidents, 
emet menys contaminants (poden passar a menys 
de la meitat), fa el viatge més confortable per als 
passatgers, genera menys soroll i estalvia un  
15-20 % de combustible, o fins a un 35 % si 
circulem per ciutat.3

  VEHICLE PRIVAT

— Per trobar gasolineres on tenen biodièsel: 
geoportalgasolineras.es

— Orientacions per comprar cotxes elèctrics:  
livebarcelona.cat/ca/usuaris-de-mobilitat-sostenibleR

EC
U

R
SO

S

MANTENIMENT

Fem puntualment  
totes les revisions  

que ens aconselli el fabricant.
No triguem a reparar ratllades  

que provoquin  
que la xapa es rovelli.

1. M. Peiron: “Canviar de cotxe per criteris ecològics?”. A: opcions.org, 2018.
2. dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental.
3. Terra.org: “Conducción eficiente y ecológica”, juliol 2010.

V E H IC LE PR I VAT:  
COM PR A I  Ú S CO N SCI E NT

http://www.livebarcelona.cat/ca/usuaris-de-mobilitat-sostenible/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/
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“LA CONTAMINACIÓ  
GENERA MILERS DE MORTS PREMATURES”

E N T R E V I S TA  A

O LG A  M A RG A L E F
P E R  M O N TS E  P E I RO N
F OTO G R A F I A :  DA N I  CO D I N A

Qui és Olga Margalef?

Olga Margalef és geòloga i treballa al Centre 
de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF), un centre públic de recerca en 
ecologia terrestre adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. En concret hi investiga 
temes d’ecologia i geoquímica dels sòls.

És cofundadora de la Plataforma per la Qualitat 
de l’Aire: “Quan vaig començar a saber una 
mica sobre la contaminació em va sobtar que 
la situació fos tan greu, es conegués tan poc i 
ningú estigués alertant sobre el tema.”

Avui la Plataforma per la Qualitat de l’Aire és 
un paraigua que agrupa més de setanta entitats 
molt diverses, com ara associacions veïnals, 
entitats que promouen la mobilitat sostenible i 
l’ús de la bicicleta, organitzacions ecologistes  

o de defensa dels drets dels vianants i de 
la salut. Treballa diferents temes, però el 
denominador comú sempre és l’interès per 
millorar la qualitat de l’aire, des de la certesa 
que és un problema greu. Fan sensibilització  
i pedagogia entre la ciutadania i pressió  
cap a les administracions.

Margalef ens cita per fer l’entrevista a la Vil·la 
Urània de Barcelona, que, a més de ser un centre 
cívic i un casal infantil, allotja l’Associació 
Catalana de Comunicació Científica, de la 
qual ella forma part. L’Associació promou la 
divulgació del coneixement científic i vetlla 
per la independència i l’objectivitat de la 
informació als mitjans de comunicació i a altres 
àmbits culturals.
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MP Per què és tan greu, el problema  
de la contaminació?

OM Les ciutats catalanes, espanyoles i del sud 
d’Europa respiren un aire que excedeix  
el llindar màxim de contaminació permès  
per la Unió Europea (ue) i les recomanacions 
de l’Organització Mundial de la Salut (oms).

MP S’excedeix sempre, o això només passa alguns 
dies?

OM La normativa estipula que s’han de complir 
unes mitjanes anuals de presència de diferents 
contaminants a l’aire. Per a alguns es compleix, 
per a d’altres no. També hi ha uns llindars de 
contaminació diària que no es poden superar 
més d’un nombre de dies al llarg de l’any. I això 
també s’està incomplint. Per tant, potser hi ha 
dies que l’aire està bé, però globalment no s’està 
complint la normativa.

Disposem d’estudis molt detallats de grups 
de recerca d’epidemiologia que durant molts 
anys han fet un seguiment dels efectes de la 
contaminació i podem assegurar, sense cap 
mena de dubte, que a Catalunya genera milers de 
morts prematures, casos de bronquitis infantil 
i crisis asmàtiques. I l’oms ho corrobora. Hi ha 
un ventall de malalties que són provocades o 
agreujades per aquesta contaminació. I aquest 
problema no formava part de l’agenda política 
fins fa molt poc.

MP Els llindars que estableix la ue són més alts que 
els que recomana l’oms. Com s’entén?

OM La ue s’ha estancat en un llindar antic que 
s’hauria de renovar: si es vol protegir la salut 
com a mínim s’hauria d’igualar amb el de 
l’oms. Però molts països de la ue no compleixen 
les normatives actuals, i el debat a escala 
europea sobre els llindars s’ha aturat. Sembla 
que s’està esperant a un compliment dels nivells 
de la normativa actual per tal d’avançar cap a 
una de més restrictiva.

MP A banda del sistema respiratori, què més pot 
afectar, la contaminació?

OM L’efecte més immediat és sobre l’aparell 
respiratori: inhalem l’aire i els contaminants, 
gasos i partícules, ens arriben als pulmons. 
Però, en el cas de les partícules, aquest polsim 
que genera la combustió dels vehicles arriba 
a la sang a través dels alvèols i, després, a tot 

el cos. Això té conseqüències sobre el sistema 
cardiovascular. S’ha demostrat que, a Barcelona, 
els dies que hi ha més contaminació es 
produeixen més ictus i infarts de miocardi. Per 
a la gent que té el sistema cardiovascular dèbil 
és com la gota que fa vessar el got.

La nova frontera de coneixement és relacionar 
la contaminació amb el sistema nerviós. Per 
exemple, s’ha demostrat que la pol·lució afecta 
la formació del cervell dels infants, fa que 
es desenvolupin menys algunes capacitats 
cognitives, com ara l’atenció, i també s’han 
relacionat els elevats nivells de contaminació 
amb el poc pes dels nadons en néixer. Hi ha un 
ventall d’afectacions al·lucinant. Hem conegut 
persones malaltes de càncer de pulmó o nens  
i nenes amb atacs d’asma i bronquitis recurrents 
a qui els metges han recomanat viure fora  
de la gran ciutat.

Els dies que hi ha més contaminació
es produeixen més ictus 
i infarts de miocardi

MP La contaminació de l’aire és un problema 
exclusiu de les grans ciutats?

OM D’una banda, en alguns pobles hi ha centrals 
tèrmiques i altres factors que contaminen l’aire. 
De l’altra, la contaminació no té fronteres: quan 
arriba al límit municipal no s’atura, continua 
viatjant amb l’aire. Els vehicles dièsel emeten 
òxids de nitrogen, que són gasos irritants i 
inestables. Quan interactuen amb altres gasos  
i amb la llum del sol es genera ozó, un gas molt 
irritant, a la troposfera, la franja on nosaltres 
respirem –no s’ha de confondre amb la capa 
d’ozó que ens protegeix. Com que aquestes 
reaccions químiques requereixen temps, l’ozó 
es pot formar a zones allunyades de la regió on 
s’han emès els òxids de nitrogen.

En el cas de Catalunya, sabem que hi ha 
corrents predominants que fan que els 
contaminants generats a l’àrea metropolitana  
de Barcelona es desplacin fins a la plana  
de Vic i, als mesos de juny, juliol i agost, tenim 
alertes d’ozó troposfèric a Manlleu o Tona,  
amb recomanacions que els infants no surtin  
a jugar, per exemple.
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MP Els gasos dels avions afecten l’aire que 
respirem?

OM Els avions emeten molts òxids de nitrogen, però 
no afecten de manera tan important com el 
trànsit rodat l’aire que respirem. Les persones 
que estudien la contaminació parlen d’emissions 
–que són els gasos que s’emeten– i immissions, 
que són els gasos que acabem respirant. I 
respirem molts més gasos dels cotxes i motos 
que no pas dels avions, perquè s’emeten més 
a prop. Això sí, els avions són un problema 
molt greu a tenir en compte pel que fa a canvi 
climàtic i consum energètic.

MP I què podem dir dels vaixells?
OM En el cas dels vaixells de gran tonatge, a més 

de llençar brossa al mar contínuament, les 
emissions són més tòxiques que les dels altres 
vehicles, perquè solen fer servir combustibles 
més barats i més rics en sofre que no es 
permeten per a cotxes o motos. Des del 2015, 
al Mar Bàltic, el Mar del Nord i el Canal de la 
Mànega els vaixells que són a 200 milles de la 
costa o menys han d’usar combustibles amb un 
contingut de sofre 35 vegades inferior al que 
es permet al Mediterrani, i les emissions s’han 
reduït a la meitat. 

Pel que fa als creuers, emeten una gran 
quantitat de gasos, fins i tot quan estan atracats 
al port, perquè són com petites ciutats que 
estan contínuament en funcionament. Per això, 
malgrat que bona part dels gasos s’escampa 
cap al mar, hi ha una normativa que obliga 
els creuers a utilitzar un combustible més net 
que quan naveguen per mar obert. L’impacte 
ambiental del model turístic dels creuers ens 

donaria material per omplir moltes pàgines. A 
Europa i els Estats Units hi ha una vintena de 
ports on s’han instal·lat sistemes d’electrificació 
de manera que els vaixells ja no cremen 
combustible sinó que s’endollen. Si aquesta 
energia es genera a partir de fonts renovables, 
llavors el canvi és substancial. Això és el que 
demanem per al port de Barcelona.

L’impacte ambiental del model turístic
dels creuers ens donaria material 
per omplir moltes pàgines

MP A les ciutats cada cop es veuen més persones 
que van amb mascareta. Serveix d’alguna cosa?

OM Les màscares blanques quirúrgiques no 
serveixen per a res pel que fa a respirar 
contaminants. Em sembla que en alguns països 
asiàtics es fan servir per prevenir contagis. Les 
màscares de neoprè amb un filtre intercanviable 
que cada cop fan servir més els ciclistes sí 
que van bé si es porten ben segellades, però 
és complicat aconseguir-ho. S’ha de tenir en 
compte que hi ha molts tipus de partícules. 
Com més petites, més perilloses, n’hi ha que 
tenen menys de dues micres, són pràcticament 
invisibles i no ens adonem que les estem 
respirant. Per tant, la solució no passa per les 
màscares, sinó per deixar d’emetre gasos.

MP La bicicleta és el vehicle més ecològic, però 
potser les persones ciclistes estan pagant un 
preu molt alt perquè, com que fan esforç físic, 
inhalen més gasos que els vianants. És a dir, qui 
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menys contaminació genera més contaminació 
pateix. Què els hem de dir, que val més que 
deixin d’anar en bici?

OM Certament inhalen més contaminants que 
els vianants, però, alhora, desplaçar-se fent 
exercici és beneficiós, més en una societat tan 
sedentària. Segons els especialistes, anar en 
bici surt a compte en termes de salut, és a dir, 
el benefici de fer exercici supera el perjudici de 
respirar més contaminació. És millor anar en 
bici que anar a peu o en moto. Ara bé, val la 
pena anar pels carrers menys transitats, encara 
que sigui una mica més lent.

MP És gaire diferent, respirar al costat d’un tub 
d’escapament que fer-ho a uns quants metres 
de distància?

OM Sí, amb la distància els contaminants es 
redueixen de manera exponencial (que no vol 
dir que desapareguin). Si en un pas de vianants 
t’esperes un parell de passes enrere de la vora 
de la vorera, hi ha força diferència. Això s’ha de 
tenir molt en compte amb els cotxets d’infants, 
que són a la mateixa alçada que els tubs 
d’escapament.

MESURES  
CONTRA LA POL·LUCIÓ
MP A les administracions els està costant molt 

prendre mesures determinants per atacar el 
problema de la contaminació. Hi ha grups 
d’interès que hi posin traves?

OM I tant. Formalment ningú apareix abanderant 
el suport a la contaminació, és clar, però a 
l’hora de reduir el trànsit ens trobem que el 
vehicle privat –cotxe i moto– és com una vaca 
sagrada. Ha penetrat en el nostre imaginari, 
és una necessitat per a una família, poder 
fer-lo servir és un dret, un símbol de capacitat 
econòmica, de llibertat, de masculinitat... Hi ha 
una imbricació cultural i de rutina molt forta i, 
a més, està vinculat amb uns sectors econòmics 
molt poderosos: la indústria automobilística i 
la petroliera. Aquest còctel complica molt les 
coses.

Pel que fa a grups de pressió, el Reial 
Automòbil Club de Catalunya (racc) s’ha 
erigit com a defensor de la mobilitat en cotxe, 
vol que anar-hi sigui còmode i fàcil, tot i 

que públicament es mostra preocupat per la 
contaminació. El RACC influeix sobre mitjans de 
comunicació importants, pot accedir fàcilment 
a moltes institucions i administracions i disposa 
d’estudis propis. Per tant, és un actor important. 
El dia que es plantegi un canvi de model 
realment radical hi haurà molta tensió.

El vehicle privat està vinculat 
amb uns sectors econòmics 
molt poderosos. El dia que es plantegi
un canvi de model realment radical 
hi haurà molta tensió

MP Amb voluntat política es poden vèncer, els 
grups de pressió?

OM Penso que vivim un moment de canvi. Fa vint 
o trenta anys aquest tema ja era un problema, 
però no se’n parlava. Fa cosa de quatre anys 
que se’n parla més i apareix als baròmetres 
municipals com a preocupació important. S’hi 
ha posat a treballar més gent. De moment hi 
ha ajuntaments que han manifestat voluntat 
política, però encara no s’ha aplicat cap mesura 
capaç de canviar gaire res; al carrer on som ara 
es respira un aire semblant al de fa dos o tres 
anys, per exemple.

Les mesures, de moment, són molt tímides, 
futuribles i no estan exemptes de discussió. 
D’una banda, valorem que se n’estigui parlant, 
però, de l’altra, encara no hi ha hagut cap canvi 

Foto: SZ. Creative Commons      
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real. La mesura de limitar la flota de vehicles 
més antiga –la que s’ha pres a Barcelona– és 
la més estesa a Europa. Més de 200 ciutats 
han establert zones de baixes emissions. A la 
Plataforma per la Qualitat de l’Aire pensem que 
amb això no n’hi ha prou, que les restriccions 
haurien de ser més àmplies perquè, per si sola, 
aquesta mesura no garanteix el compliment de 
la normativa europea. Calen moltes mesures 
complementàries, cada ciutat és diferent i té els 
seus problemes, i per tant les solucions s’hi han 
d’adaptar.

Quan es talla una font de contaminants,
l’ambient millora a l’acte

MP A Dublín, l’any 1991 l’estat de pol·lució es va 
capgirar com un mitjó.

OM El tema era completament diferent: la pol·lució 
venia del carbó usat com a combustible per a 
la calefacció. Van prohibir-lo i la contaminació 
va caure en picat; durant la dècada següent hi 
van haver de mitjana 359 morts menys cada 
any per causa respiratòria o cardiovascular. 
És un exemple que ens agrada molt perquè 
mostra com es pot revertir la situació en un any. 
Les persones que formem part del moviment 
ecologista sabem que la resolució de la majoria 
dels problemes ambientals són processos molt 
lents: contaminació d’aqüífers, boscos cremats... 
En aquest cas hi ha un incentiu molt important, 
que és que el canvi es nota de seguida, la 
ciutadania el percep ràpidament.

Mesures com limitar els cotxes són molt 
polèmiques al principi, però després la gent 
veu com disminueix la contaminació, s’allibera 
espai públic... es va fent més fàcil transitar sense 

cotxe, la gent està satisfeta... Fins que, al final,  
al que s’oposaria és a eliminar les restriccions 
als cotxes. No cal anar gaire lluny, ens podem 
fixar en la pacificació del trànsit al barri 
de Gràcia de Barcelona. Abans circulaven 
cotxes per tots els carrers i es va fer un pla 
molt polèmic que va suscitar l’oposició dels 
comerciants. Ara seria inviable tornar a aparcar 
cotxes a la plaça de la Revolució, per exemple, 
perquè hi ha un parc infantil. Nosaltres 
demanem més valentia política perquè, quan 
el conjunt de la ciutadania veu que els canvis 
tenen beneficis, és molt difícil tornar enrere.

Demanem més valentia política 
per introduir canvis perquè, quan 
la ciutadania n’ha percebut els beneficis, 
és molt difícil tornar enrere

MP Seria, doncs, un cas del que se’n diu cercle 
virtuós. Sembla que una mesura molt eficaç  
per desincentivar anar en vehicle privat  
és l’anomenat “peatge urbà”, és així?

OM Sí, a escala europea els peatges urbans han 
funcionat. Sempre és complicat defensar 
l’aplicació d’un peatge, de fet a nosaltres ens 
agrada més dir-ne taxa de toxicitat, perquè 
els peatges solen associar-se amb concessions 
d’autopistes i privatitzacions. La lògica 
d’aquesta taxa és que els cotxes contaminen  
i generen danys a la població i, per tant, han de 
pagar pel dany produït. Hi ha qui s’hi oposa 
dient que llavors només podrà anar en cotxe 
qui tingui prou diners per permetre-s’ho.  
Però, si aquests diners es destinen a millorar  
el transport i la sanitat pública, esdevé un 
impost redistributiu que beneficia les persones 
amb menys recursos.

També és una manera de fer que es 
comparteixi més el cotxe. Nosaltres no tenim 
un discurs destructiu envers el cotxe, tothom 
el fa servir algun cop i entenem les virtuts que 
té, però el que demanem és que es faci servir 
racionalment. Les trames denses de població 
es poden organitzar d’una altra manera i, en 
cas que s’hagi de fer servir el cotxe, que es 
faci de la manera més neta i eficient possible. 
Actualment, la mitjana d’ocupació d’un cotxe 
a l’àrea metropolitana de Barcelona és d’1,2 

Zona on es cobra taxa de toxicitat al centre de Londres.
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persones i, per transportar-les, mobilitzes una 
gran quantitat d’energia i metall. És com llogar 
el Palau de la Música per fer un sopar amb els 
amics, no té sentit.

La lògica de la taxa de toxicitat 
és que els cotxes generen danys 
a la població, pels quals han de pagar

MP Hi ha ciutats que siguin referents pel que fa  
a la taxa de toxicitat?

OM S’ha posat a moltes grans ciutats, com ara 
Londres, amb resultats molt satisfactoris. A 
Estocolm, per exemple, es va fer una prova 
pilot durant sis mesos i després es va celebrar 
un referèndum. Primer la població hi estava 
en contra, però el resultat del referèndum va 
fer sostenir la mesura. S’havia descongestionat 
el trànsit un 20 % i la contaminació s’havia 
reduït en una mesura semblant. Al mateix 
temps s’havia reforçat la xarxa d’autobusos 
interurbans i s’havia fet un esforç important per 
millorar tot el transport públic. Al capdavall, 
es tracta d’aplicar tot un conjunt de mesures 
simultàniament.

MP Deies abans que Barcelona ha començat  
a limitar en alguns moments i zones la flota  
de vehicles més antiga, i la mesura anirà a més. 

Això comportarà que hi hagi gent que es canviï 
de cotxe. Hi ha qui diu que les persones amb 
menys recursos estan en desavantatge, perquè 
no poden canviar de cotxe i alhora solen tenir 
els cotxes més vells i per tant més restringits.

OM Efectivament, aquesta mesura corre el perill 
de convertir-se en una renovació encoberta 
de la flota, si no s’aplica amb cura i no va 
acompanyada d’altres mesures. Per exemple, 
l’Ajuntament de Barcelona ha proposat que 
la gent que desballesta el cotxe disposi d’un 
abonament de transport públic gratuït durant 
dos o tres anys. 

Hi ha ajuntaments que proposen 
que qui desballesta un cotxe 
per contaminant tingui un abonament
gratuït de transport públic 
durant un parell d’anys

Una altra mesura podria ser ajudar els 
treballadors autònoms que depenen del cotxe  
a fer una transició cap a vehicles elèctrics. Totes 
les mesures que afecten el cotxe són delicades 
i s’han d’aplicar a mida de les necessitats de 
la ciutat. Ara bé, en general les classes més 
empobrides no tenen cotxe i van en transport 
públic. I està clar que millorar el transport  
i la salut pública afavoreix tota la població.
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MP En algunes ciutats del món s’ha establert que 
uns dies només poden circular els vehicles amb 
matrícules parells i uns altres els de matrícules 
senars. Hi ha gent que hi està en contra perquè 
diu que afecta la llibertat individual.

OM El dret de fer servir el cotxe no existeix, 
existeix el dret a la mobilitat. Hi ha moltes 
maneres de moure’s i no cal que sigui sempre 
fent servir un vehicle privat, si perjudica  
les altres persones. El dret a la mobilitat  
ha de ser compatible amb el dret a la salut,  
que tothom reconeix. No es tracta únicament 
d’anar al metge i que m’atenguin bé, sinó  
de no posar-me malalt per culpa d’un ambient 
tòxic. Aquest dret a la salut topa amb el dret 
que una persona diu que té d’agafar el cotxe. 
Són compatibles? Un dret afecta el 100 %  
de la població i l’altre afecta la mobilitat d’una 
persona. El dret a la salut no té alternativa, 
no puc comprar-me una bombona i respirar 
un altre aire, mentre que la gran majoria 
de vegades la persona que s’ha de desplaçar 
disposa d’alternatives. Penso que més aviat 
s’intenta que una rutina o comoditat personal 
passi per sobre del benefici col·lectiu.

 

El dret de fer servir el cotxe no existeix,
existeix el dret a la mobilitat

VEHICLES MÉS I MENYS 
CONTAMINANTS
MP Els cotxes dièsel tenien fama de ser més 

sostenibles perquè emeten menys co2,  
però alhora generen més diòxid de nitrogen.

OM Sí i, a Barcelona, causen molt impacte. Durant 
els darrers anys el nombre de partícules a 
l’aire ha baixat, però les emissions de diòxid 
de nitrogen s’han disparat i no es compleix la 
normativa. El cas del dièsel és especialment 
greu. D’una banda, el 2015 es va destapar 
que Volkswagen trucava els cotxes: durant 
els controls, amb el vehicle alçat al taller, es 
detectava automàticament que el cotxe estava 
en mode de control i es donava un nivell 
d’emissions inferior al llindar permès. Però si 
les mesuraves amb el cotxe en circulació eren 
superiors. D’altra banda, les investigacions 
que l’escàndol va provocar han mostrat que 

els cotxes dièsel de la majoria de fabricants 
del món emeten més diòxid de nitrogen del 
permès; n’hi ha que fins a vuit, deu o catorze 
vegades més. És un atemptat premeditat 
contra la salut pública i ambiental. I com que 
l’automoció forma part d’un entramat molt 
potent, no s’ha jutjat com caldria.

Amb els models dièsel, 
les grans marques segueixen atemptant
contra la salut pública i ambiental

MP Com s’ha acabat, l’escàndol?
OM De fet la situació continua sent escandalosa. Hi 

va haver alguna dimissió i diversos països van 
anunciar que farien inspeccions o litigis, però 
no hi ha hagut cap condemna ni sanció. De 
resultes d’investigacions del Parlament Europeu 
es van filtrar documents que mostraven que la 
Comissió Europea ja havia estat alertada del 
possible frau el 2010. El Parlament va demanar 
que es fessin controls d’emissions seriosos a 
partir del 2017, però la Comissió Europea va 
acordar que no només no es farien fins al 2019, 
sinó que a més es permetria que les emissions 
fossin el doble del nivell estipulat per la ue fins 
al 2021 i un 50 % superiors a partir d’aleshores. 
Tot sota una gran pressió tant de la indústria 
automobilística com de països membres que, 
per altra banda, estan sent jutjats per incomplir 
els nivells de contaminació als seus territoris. 
Només Holanda es va oposar a la decisió. 
L’International Council on Clean Transport, 
que és qui havia destapat el frau, va declarar: 
“Per primer cop, els estàndards europeus es 
modificaran per apujar un límit d’emissions,  
en lloc de per abaixar-lo.”

Suïssa, per la seva banda, va prohibir la venda 
de cotxes dièsel de Volkswagen immediatament 
després de destapar-se el frau i Romania no 
va deixar registrar (i per tant circular) alguns 
models dièsel de Volkswagen. Són les mesures 
més executives que hi ha hagut.

Cal afegir que els cotxes dièsel havien estat 
molt incentivats per la Unió Europea, mitjançant 
rebaixes fiscals, com a mesura contra el canvi 
climàtic, ja que generen menys emissions de co2 
que els de gasolina. Si el 1990 eren dièsel  
un 15 % dels cotxes que es venien, el 2008  
ho eren el 50 %.
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MP Els vehicles elèctrics són la solució  
a la contaminació?

OM Creiem que és una solució per a la flota que s’ha 
de moure contínuament, com ara taxis, serveis 
de repartiment, serveis urbans... Ara mateix, 
però, és inconcebible substituir tota la flota 
mundial per cotxes elèctrics. Com a model  
de ciutat no volem substituir tots els cotxes  
per vehicles elèctrics perquè tindríem la mateixa 
ocupació de l’espai públic. Volem que el vehicle 
elèctric sigui la solució a una part del problema. 
Globalment hi ha d’haver menys cotxes i motos, 
compartir més els recursos i augmentar el 
transport públic. S’ha de tenir en compte que  
la majoria de cotxes de Barcelona estan aturats 
el 80 % del temps. Si s’apliquessin mètodes  
per compartir-los s’alliberaria espai públic  
i es malbaratarien menys recursos.

 
MP De fet, un vehicle elèctric molt antic  

és el tramvia.
OM Sí, es va inventar poc abans que el vehicle de 

combustió. Un cop instal·lat és net i funciona 
molt bé. Moltes ciutats del món havien tingut 
una bona xarxa de transport públic a base de 
tramvies que es va desmantellar. Als Estats Units 
hi va haver una pressió enorme del sector de 

l’automòbil per “millorar el transport públic” 
mitjançant l’autobús, amb l’argument que és 
més flexible. Per exemple, a Minnessota es van 
desmantellar xarxes molt útils de tramvies i no 
es va fer el metro. Si hi vas te’n fas creus. Només 
hi ha un tros de tramvia per fer un recorregut 
molt petit, tota la resta és bus.

El mateix va passar a Chicago, Los Angeles  
i altres ciutats. De fet va ser un escàndol:  
un holding format per General Motors, 
Firestone i empreses petrolieres va comprar més 
de cent sistemes elèctrics de tracció superficial 
de quaranta-cinc ciutats i els va substituir per 
autobusos de General Motors. El holding va 
ser declarat culpable de la coneguda com a 
conspiració de la General Motors. A Los Angeles 
ara hi ha un moviment que intenta recuperar  
el tramvia.

Les ciutats no són com són ara perquè sí. 
Si Barcelona té 6.000 cotxes per quilòmetre 
quadrat –la taxa més alta d’Europa– és perquè 
en el seu dia es va prendre la decisió que tots  
els carrers de l’Eixample tinguessin carrils d’alta 
velocitat. Ha estat una cosa planificada. Per 
això també es pot planificar una reconversió 
o reinversió, es poden prendre decisions 
estructurals.

Al món el s. xx es van desmantellar xarxes molt extenses de transport públic a base de tramvies, amb molta pressió del sector de l’automòbil en particular als Estats Units.  
A la imatge de l’esquerra, la xarxa de rails a Los Angeles el 1941. A la dreta, la xarxa el 2016. 
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VIATJAR SENSE PRESSA, 
CONSUMIR MENYS PLANETA

M A RTA  M O L I N A

R E P O RTATG E

El cotxe ple a vessar de maletes i la carretera 
per davant. Un bitllet d’avió a la mà i la maleta 
a punt de facturar. Són dues imatges que per 
a molts són sinònim de vacances. Però dues 
formes de viatjar amb elevades emissions de 
co2 associades i, per tant, amb un elevat cost 
ambiental.

En aquest reportatge explorem formes més 
sostenibles de sortir de vacances: a peu, en 
bicicleta, a cavall o en veler! Són experiències 
en què l’important no és anar molt ràpid ni 
molt lluny. Les persones amb qui hem parlat fan 
un elogi de la lentitud i de la proximitat. Ens 
expliquen que, per sortir i meravellar-nos, no cal 
deixar més petjada que la dels nostres peus.

CICLOTURISME  
EN FAMÍLIA
La Lluïsa va fer l’any a Holanda, viatjant en un 
remolc de bicicleta al ritme dels pedals dels seus 
pares, en Joan i la Marta. Ara té dotze anys i no 
coneix unes vacances d’estiu sense una bicicleta 
pel mig. Sap que els seus viatges familiars són força 
diferents dels de les amigues de l’escola.

En Joan i la Marta no són d’aquells que es fan 
enrere a l’hora de viatjar amb filles petites. Després 
de la Lluïsa, va néixer la Núria, que ara té nou 
anys. Quan tenia tres mesos i mig van comprar 
un adaptador per a nadons per al seu remolc de 
dues places i en ple mes de juliol van pedalar per 

Ruta per França de la Marta, en Joan i les seves tres filles el 2012. “Amb la tenda és molt més còmode que haver de desmuntar les bicis i pujar paquets a l’habitació”.
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Europa, tots quatre. I la tercera filla, la Caterina, 
que només es porta un any amb la mitjana, als sis 
mesos ja va fer el seu primer viatge en bici.

“Quan eren petites, el secret era anar a poc a poc 
i escollir rutes més planes. Aprofites per pedalar 
quan dormen i fas moltes parades –ens comenta 
la Marta–. És el que té de bo la bici: pots parar a 
qualsevol lloc, a l’aire lliure, enmig de la natura, a 
menjar o a donar el pit”.

No es mouen de forma 100 % sostenible perquè 
agafen el cotxe particular per anar fins al punt 
d’inici de la ruta. El deixen allà les tres setmanes 
que estan pedalant i, si la ruta que han escollit 
no és circular, carreguen les bicis al tren fins al 
punt on han deixat el vehicle. “El nostre somni 
és marxar des de la porta de casa, en bici –diu la 
Marta–, però encara són molt petites i a l’estiu fa 
massa calor per fer-ho”.

Com a experts en cicloturisme, recomanen fer 
pocs quilòmetres quan es viatja amb canalla.  
A més, per Europa, a part de la bona senyalització 
de les rutes, el dormir mai és un problema.  
Hi ha moltes opcions i no cal esgotar les forces  
per arribar al lloc on has planejat fer nit.

S’allotgen sempre en càmpings i dormen en 
tenda de campanya. Només van a albergs quan 
hi ha alguna emergència o si arriben a pobles 
on no hi ha cap altra opció. “Però això no passa 
gairebé mai”, diu la Marta. A més, des de fa 
dos anys són membres de Warm Showers, una 
xarxa d’economia col·laborativa on ofereixes casa 
teva per acollir cicloturistes, i a la inversa. No 
hi ha intercanvi monetari, sinó d’experiències, 
cultures, menjars i consells entre viatgers ciclistes 
i locals. “Que vingui algú a dormir és tota una 

experiència per a tots cinc perquè coneixem 
gent d’altres cultures i regions del món sense 
moure’ns de casa. Els oferim sopar, dormir i 
l’esmorzar”.

Aquest estiu van fer el seu primer viatge 
transoceànic i van agafar un avió. Però això no va 
impedir que les bicicletes fossin el seu motor de 
moviment. Durant les tres setmanes de ruta, cada 
nit la van passar a casa d’un warm shower. “Al final 
l’intercanvi amb la gent local acaba sent el 50 % 
del viatge –diu en Joan–. Veus com viuen, menges 
amb ells, t’expliquen les rutes en bici, les tradicions 
de la zona i hi pots compartir què has vist durant 
el dia”.

 

LLEUGERS D’EQUIPATGE, 
CARREGATS D’EXPERIÈNCIES
Insisteixen que la logística de viatjar tots cinc en 
bici no és tan complicada. En Joan s’encarrega 
d’organitzar la ruta sobre el mapa i de la mecànica 
de les bicis; la Marta, de l’equipatge. El secret: 
poc pes. “Fa molts anys que ho fem i només 
hem anat incorporant filles”. Porten molt poca 
roba (tres mudes cadascun) i cada quatre dies la 
van rentant als càmpings o a les bugaderies que 
troben pel camí. També carreguen la tenda de 
campanya, el fogonet, els sacs de dormir i les eines, 
molt importants per ser autònoms en les petites 
reparacions.

El menjar, el compren cada matí. “Normalment 
fem sandvitxos i fruita per dinar i, per sopar, usem 
el fogonet”, diu la Marta. La Caterina, la petita, 
afegeix que també compren llaminadures de tant 
en tant per tenir energia mentre pedalen.

Tota la família fent ruta per la Bretanya. “Contínuament trobem poblets amb càmpings municipals que ens ho posen molt fàcil”.
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Fan un màxim de seixanta quilòmetres al dia, però 
si fos per la Lluïsa, en farien més. “Si un dia en fas 
deu o quinze no passa res. No anem a fer esport. 
Anem a fer cicloturisme”, aclareix en Joan.

Es mouen amb bicicletes híbrides adaptades per a 
cicloturisme, amb quadre reforçat, portapaquets 
davant i darrere, i parafangs. La Lluïsa en porta 
una tipus mountain bike. La Núria i la Caterina 
van amb bicis estàndard de la seva edat, també 
amb portapaquets i si pot ser parafangs. ”Han 
de ser bicis robustes, especialment les nostres, 
perquè portem més equipatge”, diu la Marta. 
Aquest any cadascuna va amb la seva bici, “tots 
lliures!” diu en Joan. Però s’han anat adaptant 
segons les edats de les nenes: primer anaven 
amb el remolc (on hi portaven una filla o dues), 
després dues filles al remolc i un followme 
tàndem (un sistema per enganxar les dues bicis 
“adult-nena”). Ara ja pedalen tots cinc de forma 
autònoma. 

Aconsellen posar unes bones alforges 
impermeables a la bici per assegurar que la roba 
estarà sempre eixuta. No gasten gaires diners en 
equipament. De fet, cada any han anat fent una 
petita inversió i insisteixen que el material que 
compren “és per a tota la vida”. Fa gairebé dotze 
anys que tenen les mateixes alforges i a les nenes  
els van comprar un sac d’adult precisament perquè 
el puguin aprofitar durant anys.

En Joan destaca que hi ha molta producció local  
de bicicletes i complements. Quant a la roba, 
“anem molt normals, no ens ho mirem gaire”, 
comenta. No utilitzen peces tècniques sintètiques  

i esportives perquè, remarquen, “un cicloturista  
no té les mateixes necessitats que un ciclista”.

A part de viatjar de forma sostenible, deixen clar 
que els agrada fer-ho en família. “Estem les 24 
hores junts i sempre tornem molt contents –diu 
la Marta–. De fet, una vegada que vam fer una 
escapadeta a Londres ens vam preguntar: què fem  
a Londres sense bicis?”

 

AMB UN CAVALL  
PER COMPANYIA
A l’Anaïs, quan viatja, no li interessa veure moltes 
coses, sinó “ser-hi”. “No m’interessa veure totes les 
muntanyes ni totes les cascades, sinó viure la rutina 
de la gent que m’allotja, veure com viuen i menjar 
el que mengen”. No li agrada el turisme consumista 
i combina aquesta filosofia amb els viatges a cavall, 
animals amb els quals ha conviscut des de ben petita.

Quan té vacances, surt a descobrir els racons dels 
Pirineus a cavall amb el mínim imprescindible: 
una tenda de campanya i una corda ben llarga per 
tirar línia (d’arbre a arbre) i permetre que l’animal 
es pugui moure durant la nit.

Són animals de manada. Però a l’Anaïs li agrada 
sortir de la zona de confort. Sap que és important 
planificar bé la ruta i crear un vincle de confiança 
amb l’animal. A més, reivindica que cal desfer-se 
del “muntar a cavall” perquè és molt gratificant 
portar-lo caminant, peu a terra, i mirant-se de 
tant en tant als ulls”.

La Marta fa rutes a cavall d’uns quants dies portant l’imprescindible i dormint a la intempèrie.
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EL COS  
COM A VEHICLE
La Joana té 36 anys i ha fet vacances sobretot en 
autoestop, en bicicleta –fent vies verdes– i a peu, 
fent ruta de muntanya. L’estiu passat va fer el 
Camino de Santiago i va triar el Camí del Nord.

“Volia que fos poc massificat i que tingués 
paisatges poc urbans i industrials i el Camí del 
Nord té paisatges molt bonics i vas vorejant tota 
l’estona entre l’interior i la costa”. Va decidir 
“saltar-se” alguns trams d’etapes que passaven 
per grans ciutats i fer-los en transport públic. Va 
esquivar Bilbao, Santander i Gijón, però des d’Irun 
fins a Santiago de Compostela i la continuació 
fins a Fisterra ho va fer a peu. “Van ser 35 dies en 
total. Quan camines depens del teu físic i la teva 
ment, del menjar i l’aigua, d’una dutxa i un llit 
per descansar i dels objectes que et caben en una 
motxilla de no més de 30 litres”.

La Joana recorda la importància de portar molt 
poc pes. “Això et fa plantejar realment què 
necessites i què no. És un bon exercici”. Durant el 
viatge es va haver d’enviar per correu cap a casa 
tres quilos i mig de coses. “T’adones que realment 
portes moltes més coses del que necessites i que 
gestionar-les provoca molt de soroll mental i, per 
tant, molt de cansament”.

Per ella, les vacances són descans, sobretot 
mental, justament, i per descansar necessita estar 
alliberada al màxim de coses i baixar l’activitat 
a les funcions més bàsiques: caminar a un ritme 
concret, en silenci, durant hores, oxigenant la vista 
amb la bellesa de l’entorn i el cos amb l’aire net, i 
interaccionar i socialitzar en moments puntuals, 
normalment als albergs de pelegrins. Les vacances, 
per ella, són un petit parèntesi de llibertat en què, 
fora de la roda quotidiana de la feina (on sovint 
depèn del cotxe) i l’entorn urbà. Pot viure més a 
poc a poc i connectar amb l’entorn sentint que en 
forma part, en lloc de relacionar-s’hi o “usar-lo”.

Abans de planificar les vacances la Joana té una 
“veueta interior” que la censura si es planteja 
agafar un avió per anar-se’n lluny, perquè sap que 
és una acció que té un gran impacte ambiental.  
“Fa uns quants anys vaig estar un estiu de vacances 
a Brasil i per les dimensions del país semblava 
que si no agafaves uns quants avions no veuries 
res”. La Joana constata que en el seu entorn hi ha 

Organitza rutes d’una setmana pels Pirineus, per 
la Garrotxa o per l’Empordà, parant a fer nit a 
cases de turisme rural. Comenta que a casa nostra 
no hi ha tanta tradició de viatjar a cavall com a 
altres zones d’Europa. Per això la seva clientela 
és sobretot estrangera. Li agrada ensenyar el país 
a un ritme més lent, sense cost elevat per al medi 
ambient i amb un gran respecte per l’animal. “En 
un dia es poden fer entre 15 i 35 quilòmetres, 
depenent dels integrants del grup”. 

No hi ha límit d’edat per viatjar amb cavalls. 
L’Anaïs ha acompanyat persones de vuitanta anys 
i tot. Això sí, demana que els infants ja hagin 
complert els dotze. Comenta que ha fet unes 
quantes rutes amb mares i filles, però sobretot  
el més habitual és que s’hi apunti gent sola, parelles 
i grups d’amics.

Els que viatgen a cavall volen conèixer el territori 
des d’una altra òptica, fer una immersió en el país 
estant a la natura, allotjant-se a cases de gent local 
i anant per llocs als quals no arribaries mai en 
cotxe. El que els uneix és la passió per l’animal  
i la natura, però també el plaer d’observar l’entorn 
des de la perspectiva que et dona l’alçada del cavall 
i caminar al ritme de l’animal. 

També hi ha les rutes pack trip en grup, on ho 
portes tot al damunt i dorms a la intempèrie.  
“Hi ha una persona d’intendència que prepara  
el menjar per als viatgers i els cavalls”. Una de  
les rutes dura dotze dies i va des de Llançà fins  
a Andorra.

Per l’Anaïs, abans de sortir, cal preguntar-se quins 
són els mínims que necessitem per viatjar, portar 
poc pes i poc menjar i que tot sigui al més local  
i de proximitat possible.

Ara dona prioritat als viatges amb cavalls on 
l’animal porta la càrrega, els viatgers caminen 
al seu costat i, quan decideixen muntar, ho fan 
a ritmes més lents. Vol impulsar la pràctica del 
“caminar més i muntar menys” per potenciar  
una visió de respecte cap a l’animal. “És sostenible 
moure’s a cavall, però també ha de ser sostenible 
per al cavall”, comenta. Són animals preparats 
per fer rutes llargues però, segons ella, fan massa 
quilòmetres a la setmana (més de 200) i se’ls força 
a anar massa de pressa. A més, hi puja gent molt 
diferent: els que saben muntar i els que no. I això 
representa un doble esforç també per a l’animal, 
que ha d’estar constantment equilibrant pesos.
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encara el prejudici de “com 
més et mous, més coneixes” 
i ella creu que és justament 
al revés. “Veus, però no 
coneixes perquè no tens 
temps de ‘mirar’ i menys 
d’interaccionar –tampoc 
amb la resta de sentits– amb 
la realitat i impregnar-te’n. 
Sembla que conèixer és 
consumir imatges, paisatges, 
emocions fortes i grans 
experiències, i això potser 
és el plantejament del ‘fer 
turisme’ i veure el que altres 
han decidit que s’ha de veure, 
els monuments o espais top 
ten”.

 “A mi m’agrada més viatjar 
que fer turisme”, comenta; 
tot i que és conscient que 
requereix més temps, “un 
temps que de vegades no tens 
pel format de vacances que 
tenim”.

Després d’unes quantes 
experiències com a viatgera 
slow, la Joana ho té clar:  
“Les vacances em fan créixer 
la consciència de pertinença 
al planeta, sobretot si les faig 
amb el meu cos com a vehicle 
i amb un ritme a escala 
humana, com és el de caminar 
o anar en bicicleta.”

La Joana explica que fer el Camino de Santiago és una opció econòmica 
per a les vacances. Però alerta que la ruta del Camí del Nord des de fa 
quatre anys està tenint un increment exponencial de pelegrins. Aquest 
camí transcorre per la costa nord espanyola i, per tant, hi ha molta pressió 
turística. L’esperit de pelegrinatge, comenta, no el trobes com en altres 
“camins”, ni en la gent que el fa ni en els “hospitaleros”. Està convençuda 
que les administracions no hi posen recursos perquè no els interessa 
aquest tipus de visitants, que deixen pocs diners. La Joana ha observat 
que, durant la ruta, hi ha molt pocs albergs municipals i cada cop més 
de privats, que veuen en els pelegrins i el Camino una manera més de fer 
negoci. “De vegades et sents una mica com un euro amb potes”, comenta. 
Normalment la mitjana de preu per passar una nit als albergs municipals 
–on només pots accedir amb acreditació de pelegrí– és de sis euros i als 
albergs privats se sol pagar entre tretze i divuit euros per nit. Segons la 
Joana, el Camino, almenys el del Nord, “s’està plantejant com una forma 
de turisme low-cost i s’està pervertint força”. A Llanes, Astúries, la Joana 
va parlar amb l’amo d’un dels albergs municipals més emblemàtics 
de la zona i li va explicar que avui hi ha gent que se’n va a buscar una 
credencial a alguna catedral i es passa l’estiu de vacances a baix preu fent 
servir les instal·lacions dels albergs com si fossin pelegrins. Li deia: “Veus 
que estan de turisme de platja i gastronomia, que entren a l’alberg amb 
talons, vestidets de moda i perfum; com que tenen la credencial, no els 
pots dir res i els has de deixar accedir-hi”.

“Al Camino no gastes diners en pràcticament res que no sigui el mer cost 
de la vida més senzilla possible –diu la Joana–. Gairebé només gastes 
per menjar i dormir perquè no tens temps de fer gaire més que caminar, 
descansar, menjar, socialitzar, dormir i fer les mínimes funcions logístiques 
–comprar el menjar, cuinar (quan es pot), rentar roba i dutxar-te”.

En unes quantes ocasions la Joana es va trobar que hi havia més pelegrins 
que places d’alberg. “Hi havia dies que les persones que arribaven més 
tard a port van haver de continuar caminant fins a l’alberg següent, uns 
quants quilòmetres més endavant, o que s’havien d’allotjar en hotels 
o hostals per no menys de seixanta euros la nit”. D’altres, comenta, 

agafaven transport públic 
per anar a dormir en 
altres poblacions fora del 
Camino. “És una llàstima, 
perquè el Camino s’està 
convertint en una manera 
barata de fer vacances i, 
per tant, s’està massificant 
molt. Quan estàs arribant 
a Santiago ja notes que és, 
a dia d’avui, una autèntica 
atracció turística, amb 
botigues de records  
amb petxines, clauers  
de fletxes grogues i tota 
mena d’altres objectes 
icònics del Camino”.

“EL CAMINO VA CAP AL TURISME LOW-COST  
I S’ESTÀ PERVERTINT FORÇA .”



Peu de foto
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MOURE’S AMB EL VENT 
Des de temps antics les persones s’han mogut pel 
mar amb el motor de la força del vent, aprenent a 
conviure amb la natura més salvatge. L’Òscar té 
47 anys i en fa vint que navega. És patró de vaixell 
i ha viscut quinze anys en un veler. No coneix una 
altra manera de passar el temps lliure que no sigui 
navegant amb el vent, amb un cost energètic zero. 
A més, fa anys que organitza viatges sostenibles per 
a persones que s’apunten a les seves travessies.

“Al veler no pots tenir pressa, perquè va lent.” 
Del Garraf a Cadaqués en veler són tretze hores 
i en cotxe no arriba a dues. “La gent que va molt 
estressada ha de fer forçosament un canvi de xip, 
agafar el ritme tranquil i separar-se de la realitat de 
terra”, comenta. 

Diu que els que fan vacances en veler són amants 
de la natura i es regeixen per un codi no escrit 
de respecte al medi. “A més, tenen clar que no 
gastaran en res –comenta–. Ni diners, ni energia”. 
I quan no hi ha prou vent per anar a vela utilitzen 
unes bateries que es carreguen a través de plaques 
solars i petits generadors d’energia eòlica.

Per passar les vacances a bord d’un veler es fa 
una compra gran abans de sortir i cada dia 
cuina un tripulant diferent. Si cal, utilitzen 
el càmping gas. “En el fons, és com anar a la 
muntanya –comenta l’Òscar–. Navegues, tires 
l’àncora, pares a les cales i fas immersió amb tub, 
i l’experiència més gratificant és navegar amb el 
vent i trobar-te amb el privilegi de veure catxalots, 
dofins o tortugues pel camí”. Durant el trajecte 

comparteixen coneixements sobre navegació, 
peixos i supervivència. Organitza travessies per 
la Mediterrània rumb a les Balears, Grècia, Itàlia, 
Sardenya i Croàcia.

Tot i que molta gent veu els viatges amb veler com 
una activitat elitista, ell insisteix que no ho és, 
que el més car és tenir un vaixell en propietat. Ha 
viatjat amb famílies, parelles, gent que s’apunta 
de forma individual, i ressalta que els llaços que 
es generen a bord són tan intensos que es creen 
vincles socials per sempre. “Tots repeteixen”. 

L’Òscar comenta que hi ha molta gent que voldria 
navegar, però que es fa enrere perquè té nens petits. 
“Amb nens petits, es pot navegar perfectament, 
sempre es poden fer distàncies més curtes”. Està 
convençut que “falta molta cultura del mar, aquí”.

Ara fa un any i mig que l’Òscar no viu al veler. 
“Tornar a terra significa consumir més”. Està 
convençut que en una casa es generen moltes 
necessitats que no tens quan ets en un espai més 
reduït i amb menys aparells. “En el moment que 
llogues el pis i està buit, el primer que fas és anar a 
comprar trenta mil coses”. Per ell, viure al port del 
Garraf era especial, tot i que s’ha adaptat a la nova 
vida, “tornar de nou a la terra significa ‘normalitat’”.

En Fermí comparteix amb l’Òscar la passió per la 
vela. Defineix el mar com l’últim espai de llibertat, i 
la navegació a vela, com la millor manera de recórrer-
lo. Ha incorporat el veler al seu estil de vida. “És com 
sortir del món on vius per entrar en un altre on res 
no és igual: ni l’entorn, ni la societat, ni la natura,  
ni les normes. Jo recomanaria a tothom passar uns 
dies en un veler per prendre consciència del respecte  

L’Òscar navegant per les Açores, entre Terceira i Faial, i explicant temes de navegació mentre el pilot automàtic porta el vaixell.
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a peu o en bicicleta. “Si el viatge és llarg, poso  
la bicicleta al tren i llestos”. 

Diu que la improvisació ha d’estar preparada. 
Per això, sempre, abans de sortir s’estudia el 
mapa de la ruta. D’aquesta manera, quan arriba 
a un encreuament de camins, decideix en aquell 
moment si va a la dreta o a l’esquerra perquè 
intueix què es podrà trobar. “La preparació  
està en les rutes que prèviament he buscat  
en els mapes”, comenta. 

Fa una mitjana d’uns 20-25 quilòmetres diaris (si 
va a peu) o 40-80 si va en bicicleta, intentant que 
el final de cada etapa sigui a prop d’algun poble, 
per poder-hi comprar queviures i parlar amb la 
gent. Per ell, els autòctons són els millors guies 
que puguis desitjar; “et mostraran llocs que no 
apareixen a les guies oficials, et diran on pots 
menjar com a casa teva i, fins i tot, pot ser que  
et deixin dormir a casa seva!”.

Sempre que deixa un lloc d’acampada recull les 
seves escombraries i, si pot, també les que algú 
altre ha deixat. Reivindica que el racó de muntanya 
on s’ha viscut durant uns dies, cal deixar-lo igual 
com s’ha trobat. “Per la gent local, és la seva llar”. 

 “Només quan l’últim arbre estigui mort, l’últim 
riu enverinat i l’últim peix atrapat, t’adonaràs 
que no pots menjar diners”. Amb aquesta reflexió 
del líder de les tribus ameríndies squamish, Noah 
Sealth, l’Antoni ens remarca que per a ell “tots els 
éssers humans que vivim en aquest planeta, que 
és casa nostra, hauríem d’intentar viatjar sense 
emissions de co2”.

a la natura o entendre el que vol dir sostenibilitat en 
tots els àmbits: energètic, consum d’aigua i respecte  
a l’ambient”. Per en Fermí, navegar en veler és una 
font inesgotable d’anècdotes. Amb ell entenem 
la poesia de viatjar en veler, però insisteix que no 
sempre tot són experiències agradables. “Passar una 
nit de travessa amb mal temps és una experiència 
forta, però despertar- te al matí fondejat en una cala 
de somni amb el mar com un mirall, també”.

A POC A POC,  
A PROP DE LA GENT
Com diria en Josep Maria Espinàs, que tant ha 
viatjat a peu, “com més a poc a poc vagis tu, més 
es manifesta tot el que tens al teu voltant”. Això 
és el que li passa a l’Antoni, que als seus 57 anys 
continua viatjant a peu i en bicicleta. Un estiu va 
travessar l’Estat espanyol des del cap de Creus fins 
a Santiago, amb la motxilla a l’esquena, amb la 
tenda, el sac, el fogó i quatre mesos per davant.

Intentava fugir tant com podia dels albergs de 
pelegrins, “per la massificació que s’està donant 
darrerament i que els està convertint en una 
cosa que rebutjo totalment: el turisme regulat, 
estructurat i guiat on el turista no necessita ni 
pensar, tan sols consumir, consumir i consumir”, 
comenta. Ell va optar per barrejar-se amb la gent 
dels pobles, comprant a les seves mateixes botigues 
productes locals i, sobretot, parlant-hi. 

Sempre que pot, l’Antoni s’escapa, encara que sigui 
quatre o cinc dies amb tenda, sac i quatre coses 
més. I un cop té la ruta al cap, decideix si la farà  

L’Antoni entrant al desert de Los Monegros.
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PEDALANT L’ECOTOPIA 
PER EUROPA
La Bet, als seus 25 anys ha viatjat en bicicleta 
per Europa (França, Alemanya i Suïssa) visitant 
projectes alternatius amb l’Ecotopia Biketour, 
un col·lectiu autogestionat que es defineix com 
a vegà, antidiscriminatori i feminista, amb una 
perspectiva crítica i oberta del gènere.

Fan rutes en bicicleta organitzades per 
voluntàries, normalment antigues participants 
i cada estiu pedalen per alguna regió d’Europa, 
parant per conèixer projectes relacionats amb 
justícia climàtica, agroecologia, reciclatge o 
vida comunitària. Les decisions col·lectives 
es prenen per consens i intenten que no s’hi 
estableixin jerarquies. Fomenten l’aprenentatge 
mutu mitjançant l’intercanvi de pràctiques i 
coneixements, no només durant les vacances. 
“Som un grup de persones que s’organitzen 
col·lectivament sobre la base del desplaçament 
en bicicleta. Hi ha moments bons i dolents, però 
sobretot intensos!”.

Des de fa uns quants anys, la Bet intenta tenir en 
compte com es desplaça i quines implicacions o 
“petjada ecològica” tenen els seus viatges “encara 
que sigui només per ser-ne conscient!”. Es va unir 
a l’Ecotopia Biketour fa dos estius. Comenta que el 
més complicat va ser la planificació del viatge fins a 
Bure, al nord de França, amb la bicicleta. “La vaig 
pujar ben embalada en un tren directe Barcelona-
Lió, i des d’allà vaig passar uns quants dies viatjant 

sola abans de trobar-me amb el grup. Vaig anar 
alternant trens regionals amb trossos en bicicleta, 
acampant amb la tenda a l’hora de dormir”.

L’Ecotopia Biketour es basa en un sistema de 
donacions: no hi ha cap quota obligatòria i se 
suggereix una aportació (entre dos i cinc euros per 
dia) tenint en compte la situació econòmica i el 
país d’origen de cadascú. “Després, les participants 
són lliures de donar el que vulguin”, comenta. 
Aquests diners serveixen per col·laborar amb el 
col·lectiu que els allotja.

Per la Bet, una de les dificultats del Biketour és 
la gestió del temps i l’espai privat en relació amb 
l’esfera comunitària del grup: “Constantment 
hi ha activitats a fer o en què col·laborar, i a mi 
em costava reconèixer i donar-me espai per a 
mi mateixa, o per a no fer res, sense sentir que 
m’estava perdent alguna cosa interessant o que 
hauria d’ajudar en alguna tasca”. 

Al cap d’un temps de Biketour també es fa 
difícil adaptar-se constructivament a les diverses 
transicions del grup: “gent que marxa i altres que 
arriben, canvis d’energies grupals i personals”.

Les persones que participen a l’Ecotopia Biketour 
són sobretot joves i adults que viatgen sols o en 
parella. No hi ha famílies amb infants, tot i que 
la Bet pensa que també és un model de viatge 
interessant per a aquest públic. “El que sí que s’ha 
de tenir són ganes de conèixer gent i projectes que 
proposen alternatives al sistema polític, econòmic 
i social en què vivim immersos a l’Europa 
occidental”.

La Bet anant cap al Biketour en ple mes de juliol rumb a França, a prop de Mâcon.
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MÓN EN M VIMENT 
INICIATIVES 

CATALUNYA CAMINA (  1 )
L’associació pels drets del vianant

 Catalunya
catalunyacamina.org

Catalunya Camina és una associació amb més de 
vint anys d’existència, que treballa per millorar 
les condicions de mobilitat dels vianants i per 
reforçar-ne la seguretat. D’àmbit català, té filials a 
Barcelona, Badalona, Sant Boi de Llobregat, Olot, 
Manresa, Vilanova i la Geltrú i Terrassa.

Els seus objectius són diversos i parteixen de la 
defensa dels drets dels vianants a la ciutat. En aquest 
sentit, promouen la utilització del màxim d’espai 
urbà (voreres, places i zones verdes), la cura especial 
pels infants i la gent gran, l’ús de la bicicleta i dels 
transports públics, l’eliminació de fums i sorolls, els 
estudis i investigacions sobre el tema (i difondre’ls i 
publicar-los) i la representació davant d’institucions 
o altres organitzacions. Per exemple, forma part 
del Pacte per la mobilitat de diverses ciutats i del 
Consell Municipal pel Medi Ambient de Barcelona.

Entre les seves activitats destaquen les campanyes 
de sensibilització davant de diferents ajuntaments 
perquè es respectin els itineraris dels vianants 
davant la invasió dels espais per part dels vehicles, 
la campanya de denúncia a Barcelona de la poca 
durada del llum verd als semàfors o la difusió 
de recomanacions en la senyalització i millores 
d’itineraris en cas d’obres o de camins escolars.

MASSES CRÍTIQUES (  2 )
Les bicicletes prenen el carrer

 Ciutats de tot el món
barcelona.bicicritica.com

El moviment “Masses crítiques” va sorgir a la 
dècada dels noranta a diferents ciutats del món  
i pren del nom dels encreuaments sense semàfors  
de la Xina. En aquest país, els ciclistes es reuneixen 
en grups (fins que hi ha “massa crítica”) per poder 
travessar sense risc els carrers ocupats pels cotxes. 
Aquest fet va ser conegut gràcies al documental 
Return of the Scorcher (1992), del director i ciclista 
Ted White, i d’aleshores ençà el moviment s’ha 
expandit arreu del món.

Són moltes les ciutats, unes 300, en les quals 
s’organitzen esdeveniments periòdicament: 
consisteix a reunir prou bicicletes per poder prendre 
el control dels carrers de la ciutat i canviar, així, 
la relació de poder amb el territori. L’objectiu? 
Promoure l’ús de la bicicleta dins la ciutat perquè 
sigui més neta, més tranquil·la i més saludable; 
alhora, es pretén que els conductors d’altres vehicles 
respectin la presència de bicicletes a la via pública. 
Se cerca construir un moviment ampli i inclusiu.

A començament del 2000 aquest moviment va 
arribar a casa nostra i es duen a terme esdeveniments 
a moltes ciutats i pobles: a Barcelona, Granollers, 
Lleida, Sabadell, Castelló, Valls, València, Palma  
de Mallorca...

http://catalunyacamina.org
http://barcelona.bicicritica.com
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BICICLOT (  3 )
Promoure la bici amb tots els ets i uts

 Barcelona
biciclot.coop

Biciclot sorgeix, l’any 1987, d’un col·lectiu de 
ciclistes urbans i cicloturistes que fomentava 
l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. La 
cooperativa, constituïda set anys més tard, basa les 
seves activitats en l’ús de la bicicleta com a “mitjà 
de transport ecològic, econòmic, saludable i per una 
mobilitat sostenible”, tal com expressen al seu web.

El seu àmbit de treball, arrelat al territori, compta 
amb la col·laboració de les entitats socials, centres 
educatius i les administracions públiques. Les 
activitats, molt àmplies, abracen diversos àmbits, 
des de les adreçades als infants –campanyes 
educatives o circulació segura– fins als cursos de 
mecànica o autoreparació adreçats a particulars. 
Amplien aquest ventall amb formació ocupacional 
i pràctiques laborals canalitzades a partir de 
l’Espai Rebiciclem (centrat en el reciclatge de 
components de bicicletes i en el foment de 
l’autosuficiència), la recollida i reparació de 
bicicletes usades i la promoció del programa 
formatiu 1BICI+, mètode estàndard de capacitació 
ciclista en àmbit urbà.

Actualment estan finalitzant les obres del 
BiciHub, un projecte que vol esdevenir un centre 
de referència de proximitat, de barri i de ciutat, 
dedicat a la mobilitat sostenible en bicicleta i a 
l’economia social i solidària. El BiciHub s’ubicarà 
al mateix complex fabril on hi ha la seu de Biciclot. 

VANAPEDAL (  4 )
Empresa eco-logística i de mobilitat sostenible

 València i Barcelona
vanapedal.eu

Aquesta organització expressa els seus objectius 
a partir dels cinc pilars proposats pel sociòleg i 
economista Jeremy Rifkin. Concretament en el 
cinquè pilar, que parla de la transició de l’actual 
flota de transports contaminants cap a vehicles 
de motor elèctric amb alimentació en xarxa i/o 
piles de combustible; és a dir, en el transport de 
més mercaderies amb menys despesa energètica. 
VanAPEDAL es posiciona en aquest àmbit promovent 
la cargobike: la bicicleta de repartiment o càrrega que 
s’està consolidant com una alternativa molt efectiva a 
l’hora de transportar càrregues de fins a 200 quilos.

Aquesta modalitat de transport de mercaderies, 
molt estesa als Estats Units i bona part d’Europa 
i Amèrica del Sud, encara s’està obrint camí a 
casa nostra i es pot considerar que empreses com 
vanAPEDAL, obren un camí innovador en aquest 
terreny.

A més de la distribució de mercaderies, 
VanAPEDAL ofereix serveis de venda i reparació 
de cargobikes i assessorament logístic de 
“l’última milla”, que es refereix a les dificultats 
dels transportistes de trobar zones de càrrega i 
descàrrega i de complir amb els terminis d’entrega, 
a més dels problemes de congestió del trànsit i 
contaminació que deriven de la seva feina.

Les cargobikes es presenten, doncs, com una bona 
solució en la distribució de mercaderies, ja que es 
tracta de vehicles no contaminants, silenciosos i 
respectuosos amb el medi ambient.

http://biciclot.coop
http://vanapedal.eu
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PTP (  5 )
Promocionant el transport públic

 Catalunya
transportpublic.org

L’Associació per a la Promoció del Transport Públic 
és l’única entitat de l’Estat dedicada en exclusiva 
a la defensa del transport públic col·lectiu i del 
transport ferroviari de mercaderies. Té la vocació 
de treballar per l’interès comú sota els principis 
d’equitat social i protecció ambiental. Enguany fa 
25 anys i té un discurs i propostes propis, sense 
ingerències polítiques ni corporatives.

Una de les principals branques d’actuació de la 
PTP és la pressió social i el diàleg institucional. 
Va tenir un paper clau en l’aprovació de la Llei 
9/2003 de la mobilitat, pionera a Europa, i la Llei 
21/2015 de finançament del sistema de transport 
públic, que el Parlament de Catalunya va aprovar 
per unanimitat. Persegueix un sistema tarifari 
que premiï els usuaris més assidus, va contribuir 
a l’èxit del tramvia a l’àrea metropolitana 
de Barcelona (i, malgrat el recent “no” del 
consistori, segueix lluitant perquè s’uneixin les 
dues línies que recorren la Diagonal), ha aturat 
el desmantellament d’algunes línies ferroviàries 
i aconsegueix millores de freqüència a línies de 
busos i trens.

Podem donar suport a aquestes tasques fent-nos 
socis de la PTP, i també els podem donar un cop 
de mà amb col·laboracions voluntàries. La PTP es 
finança a partir de les quotes dels socis i d’elaborar 
estudis o materials i organitzar activitats per a 
tercers.

SOM MOBILITAT (  6 )
La cooperativa del cotxe elèctric compartit

 Catalunya
sommobilitat.coop

Som Mobilitat és una cooperativa de consum sense 
ànim de lucre que té per missió ajudar els socis i 
sòcies a fer possible una mobilitat més sostenible. 
El seu principal servei és una plataforma web que 
permet als socis compartir cotxes elèctrics.

Des de la cooperativa aposten per la mobilitat a 
peu, en bicicleta i en transport públic. Ofereixen 
els seus serveis com una alternativa al vehicle de 
combustió privat quan aquest és necessari. La 
cooperativa ofereix totes les eines digitals per fer-
ho possible, facilitant així la creació de comunitat 
de persones que volen fer realitat una mobilitat 
més sostenible compartint vehicles elèctrics.

La cooperativa es va constituir el 18 de juny del 
2016 a Mataró. Ja són més de 800 socis i estan 
iniciant diverses proves pilot. En aquests moments 
tenen cotxes elèctrics a diferents municipis: cinc 
a Mataró, dos a Amposta, dos a Olot i dos a Rubí. 
Al llarg del 2018 tenen previst activar altres proves 
pilot a ciutats com Sabadell, Terrassa, barris de 
Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la 
Geltrú, Montcada i Reixac, Badalona, Vic i Caldes 
de Montbui.

Som Mobilitat col·labora amb altres cooperatives 
europees per crear una xarxa europea de 
cooperatives de car sharing elèctric.

http://transportpublic.org
http://sommobilitat.coop
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PLATAFORMA  
CARRERS PER A TOTHOM (  7 )
Per una mobilitat segura i autònoma  
sense exclusions

 Barcelona
carrersperatothom.cat

Creada el 2015 a Barcelona, Carrers per a Tothom 
és una coordinadora d’entitats preocupades per 
l’accessibilitat universal als carrers i les places. 
El seu primer manifest va ser signat per onze 
organitzacions, com ara l’Assemblea per la 
Diversitat, Cecs.cat o l’Associació Catalana Pro 
Persones Sordcegues. S’hi denunciava el risc i la 
pèrdua de referències que representen per a les 
persones cegues o amb baixa visió les anomenades 
plataformes úniques, és a dir les vies sense voreres 
en què vehicles i vianants queden al mateix nivell. 

La plataforma ha continuat reivindicant una 
ciutat sense discriminacions en l’ús de l’espai 
públic i el respecte a les lleis d’accessibilitat per 
part de les ordenances de Barcelona. El 2017 
va engegar la campanya #VivimLesPlaces per 
impulsar una regulació de terrasses respectuosa 
amb l’espai públic. Hi ha en marxa una recollida 
de signatures del manifest que tenen al web en el 
qual es reivindica, entre d’altres, un ample de pas 
mínim per als carrers sense obstacles, l’espai lliure 
a la línia de façanes, la no eliminació de bancs 
per ampliar terrasses i un procés de participació 
ciutadana que consensuï aquest ordenament. En 
definitiva, que es garanteixi el dret a l’espai públic, 
la mobilitat i el descans. Per a més informació o 
per participar-hi: carrersperatothom@gmail.com, 
a Facebook o @CarrersxTothom al Twitter.

MENYS COTXES MÉS SALUT (  8 )
Per aturar el gran perjudici per a la salut  
que significa la contaminació

 Barcelona
menyscotxesmessalut.org

Menys cotxes més salut és una campanya impulsada 
per la Plataforma per la Qualitat de l’Aire. Al web 
hi podem trobar informació extensa sobre el greu 
problema de salut pública que és la contaminació 
i el paper protagonista que hi té el trànsit. Es 
donen moltes dades sobre la pol·lució a la ciutat de 
Barcelona, es descriuen les mesures més reeixides 
per reduir la pol·lució i es responen dubtes comuns 
que ens poden sorgir. En un vídeo, una membre 
de la Plataforma explica que no trobava cap 
explicació per al seu càncer de pulmó, fins que va 
descobrir que l’Organització Mundial de la Salut 
relacionava la pol·lució amb aquest càncer.

El web recull signatures per demanar en concret 
a l’Ajuntament de Barcelona que implementi 
mesures eficaces per limitar la circulació de cotxes 
i motos als carrers.

Al web de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire 
(qualitatdelaire.org), que agrupa una seixantena 
d’entitats de tot Catalunya, hi trobarem el manifest 
on expressen la seva raó de ser i notícies sobre les 
seves activitats. Per exemple, aquesta primavera 
van organitzar una sèrie de mobilitzacions de 
protesta a Barcelona i Palma de Mallorca contra els 
creuers enormes, coincidint amb l’arribada al port 
de Barcelona del Symphony of the Seas, el més gran 
del món.
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http://carrersperatothom.cat
mailto:carrersperatothom@gmail.com
http://www.twitter.com/CarrersxTothom
http://menyscotxesmessalut.org
http://www.qualitatdelaire.org/


OPCIONS   5464 _ MÓN EN MOVIMENT /  DOCUMENTALS

DOCUMENTALS

SOBRE RUEDAS.  
EL SUEÑO  
DEL AUTOMÓVIL
2011
DURADA: 56 min.

DIRECCIÓ: Óscar Clemente

GÈNERE: Documental 

Aquest documental espanyol parteix de l’evidència que 
el cotxe és un mitjà de transport poc eficaç a les grans 
ciutats i té uns impactes socials, econòmics i ambientals 
molt preocupants. L’obra vol ajudar a revertir la 
dependència del cotxe des del sentit de l’humor.

Per aconseguir-ho reflexiona i fa reflexionar sobre els 
mecanismes que han dut el cotxe a la posició privilegiada 
que ocupa i dóna veu a propostes interessants per 
caminar cap a un altre model de mobilitat.

El 2011 va ser escollit Millor Documental sobre ciència, 
tecnologia i educació al Guangzhou International 
Documentary Film Festival, el 2012 va rebre la Medalla 
d’Or a la Conferència Internacional de Ciència i Educació 
de Pequín i s’ha projectat a festivals d’arreu del món, 
a tres dels quals ha rebut mencions honorífiques. Està 
penjat íntegre a Youtube.  

BIKES VS. CARS
2015
DURADA: 91 min.

DIRECCIÓ: Fredrik Gertten

GÈNERE: Documental

El món es troba immers en una gran crisi global que, 
tard o d’hora, s’haurà d’afrontar: el canvi climàtic, 
l’exhauriment dels recursos fòssils i la contaminació 
urbana i la dels oceans. En aquest context, la bicicleta 
s’erigeix com una eina poderosa per al canvi, però la 
indústria automobilística inverteix milions d’euros  
cada any per afavorir els seus negocis.

El documental suec Bicicletes contra cotxes ens presenta uns 
quants activistes i pensadors d’arreu del món que exposen 
els beneficis que podria tenir una societat més adaptada 
a les dues rodes i reflexiona sobre l’evolució de les ciutats, 
cada vegada més adaptades al cotxe. Hi ha molta gent que 
lluita per aconseguir ciutats més sostenibles i es nega a 
deixar d’anar en bicicleta, malgrat que el nombre de morts 
en accidents de trànsit ha augmentat.

Es pot llogar o comprar a Vimeo subtitulat en castellà. 

WHO KILLED  
THE ELECTRIC CAR?
2006
DURADA: 92 min.

DIRECCIÓ: Chris Paine

GÈNERE: Documental

La segona meitat dels anys noranta als Estats Units 
ja s’havien desenvolupat cotxes elèctrics amb bones 
prestacions. General Motors i altres fabricants en van 
començar a distribuir de manera prospectiva a Califòrnia 
i el govern de l’estat va legislar obligant les grans 
marques a fabricar cotxes d’emissions zero. Els cotxes 
van tenir una acollida entusiasta. Però el 2003 ja havien 
desaparegut literalment dels carrers, malgrat l’oposició 
d’usuaris que van lluitar per mantenir-los. Una de les 
accions reivindicatives va ser representar l’enterrament 
del cotxe elèctric. Qui el va matar?

No hi ha gaires sorpreses sobre qui van ser els culpables, que 
el documental acaba assenyalant, però sí moltes sobre fins 
on pot arribar l’acció dels poders que, certament, controlen 
el món. Es pot trobar a Vimeo subtitulat en castellà.
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ENLAIRA’T
DEIXA ENRERE ELS FUMS

Plataforma per  
la Qualitat de l’Aire

És una eina didàctica 
d’educació ambiental im-
pulsada per la Plataforma 
per la Qualitat de l’Aire i 
produïda per la coopera-
tiva Eduxarxa. Dirigida a 
l’alumnat d’eso de Barcelo-
na, treballa en tres fases. La 
primera presenta el projecte 
a l’aula, a través d’un taller 
en el qual s’anima i assesso-
ra els estudiants en la seva 
aventura investigadora. 
La segona és pròpiament 
aquesta aventura: tres 
mesos durant els quals es 
fa la recerca sobre l’estat de 
la qualitat de l’aire al barri, 
com afecta la salut del veï-
nat i quines mesures calen 
per construir una ciutat 
respirable. I, finalment, hi 
ha un acte de posada en 
comú de tota la feina feta.

La guia i totes les indica-
cions necessàries es poden 
trobar al web del projecte, 
enlairat.org.

CAMÍ DE CAVALLS
descobreixmenorca.com
Entre altres informacions 
sobre turisme a Menorca, 
aquest web ens obre la 
possibilitat de descobrir 
l’illa a cavall, a peu o 
en bicicleta. El Camí 
de Cavalls fa la volta a 
l’illa, seguint un itinerari 
històric, en vint etapes 
marcades a través de les 
quals es descobreixen 
platges, roquissars, 
penyals i pinars. Tots els 
recorreguts es descriuen 
al web i són per fer sense 
presses en un dia, gaudint 
del paisatge i del que se’ns 
hi presenti.

El Camí de Cavalls és un 
sender del segle xiv que es 
va utilitzar estratègicament 
més tard, tant durant la 
dominació anglesa com la 
francesa, i des d’aleshores 
s’havia emprat com a 
servitud de pas. Gràcies 
a una reivindicació en 
defensa seva, el 2010 es 
va inaugurar com a camí 
públic.

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
EN NUESTRAS 
CIUDADES
LO PRIMERO A CAMBIAR  
ES LA MENTALIDAD

Manuel Calvo
(Universidad de Sevilla, 
2013)
L’actual model de mobilitat 
és fràgil. Aquest llibre ana-
litza com s’han conformat 
la mobilitat i la societat en 
el paradigma del qual hem 
de sortir, i mostra que no 
és cert que qui contamina 
pagui, ni que es prioritzin 
la salut i seguretat públi-
ques, ni que les generacions 
futures siguin al centre de 
la presa de decisions.

L’autor assenyala els pilars 
sobre els quals s’ha de 
fonamentar el nou model, 
que no inclouen ni el 
cotxe elèctric, ni mitjans 
ultraràpids ni sistemes 
d’informació en temps real 
perfectes. Per l’autor, el 
repte no és tecnològic, sinó 
cultural, de valors. “Estem, 
en definitiva, davant d’un 
repte ètic.” 

PUBLICACIONS I WEBS

GOOD 
ELECTRONICS
goodelectronics.org
Aquesta xarxa treballa 
pel respecte pels drets 
humans i la sostenibilitat 
als processos productius de 
la indústria de l’electrònica. 
Formada per més de cent 
organitzacions d’arreu 
del món (com ara setem 
Catalunya, Greenpeace 
o Acció Laboral Xinesa), 
vetlla perquè les 
marques electròniques, 
foneries i empreses 
mineres compleixin els 
estàndards internacionals 
i els implementin a 
totes les cadenes de 
subministrament.

Un dels vídeos que podem 
veure al web és Whose 
wealth: cobalt from Congo, 
que ens dona a conèixer 
les pèssimes condicions de 
vida dels treballadors de 
les mines de cobalt i de les 
seves famílies. El cobalt 
és un dels minerals més 
abundants a les bateries 
dels cotxes elèctrics  
(→ pàg. 31).

01

guia didàctica

#enlairat

info@enlairat.org

www.enlairat.org

http://www.enlairat.org
http://descobreixmenorca.com
http://goodelectronics.org
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OPCIONS  
I LA PUBLICITAT
A Opcions, a la nostra publicitat, en diem “Banc de recursos”, 
perquè només publiquem informació d’empreses i institucions 
que faciliten pràctiques de consum conscient. Tampoc no 
publiquem continguts promocionats per empreses.

A les pàgines següents, hi mostrem productes i serveis que, per ells 
mateixos o pel tipus d’entitat que els ofereix, responen als criteris 
socioambientals d’Opcions.

Agraïm a totes les empreses i entitats que apareixen en aquesta 
secció que apostin per anunciar-se a Opcions sense pretendre 
incidir en els nostres continguts.

E L S  N OS T R E S  
CO N T I N G U TS  
SÓ N  P OS S I B L E S  
G R ÀC I E S  
A  L E S  P E R SO N E S
Q U E  E N S  D O N E U  
S U P O RT.

S U B SC R I U -T E !
OPCIONS.ORG

http://opcions.org/subscripcio-opcions/
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COS  SA LU T 
Salut

C E LO B E RT
Arquitectura, enginyeria i urbanisme amb ecoresponsabilitat

Valors i preus 
cooperatius

Les assegurances 
també poden ser 
ètiques

arc.coop 

/projectearc @arc_coop

Corredoria 
especialitzada 
en economia 
social i solidària

A RÇ 
Assegurances ètiques

Oferim solucions integrals per a ciclistes
www.biciclot.coop

c. Pere IV, 58-60 08005 BARCELONA 

B I C I C LOT 
Mobilitat

http://cos.coop
http://celobert.coop
http://arc.coop
www.biciclot.coop
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ECO LO G Í A  P O L Í T I C A 
Quaderns de debat internacional

fem
Escala

Administrem lloguers i comunitats veïnals

C. Bailèn 5, local
08010 Barcelona
tel. 93 532 36 26

Formem part de: Amb el suport de:

/femescala

www.femescala.coop
info@femescala.coop

C. Primero de Mayo 16, local
08820 El Prat del Llobregat
Tel. 93 186 26 92

Som Administradors de Finques Col·legiats amb valors. 
Col·laborem amb proveïdors que treballen amb criteris ètics.

Comercialització de lloguers:
 

 

- Cobraments de rebuts mensuals.

VOLS LLOGAR EL TEU IMMOBLE? 
NOSALTRES T’AJUDEM

INFORMA’T info@femescala.coop / 93 532 36 26

F E M  E SC A L A 
Habitatge

#tenimopcions  | contacte@mesopcions.coop  | 93 412 76 75

mesopcions.coop

per un consum transformador
Fes-te soci / sòcia · Participa-hi per accedir a les alternatives!

Energia |         Finances i assegurances |          Comunicació
Salut, cultura i oci  |       Hàbitat |            Mobilitat

M É S  O P C I O N S 
Mercat social

L E S  R E FA R D E S 
Llavors ecològiques

www.ecologiapolitica.info
www.femescala.coop
http://mesopcions.coop
www.lesrefardes.com
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La cooperativa de 
telecomunicacions sense ànim de lucre

www.somconnexio.coop
info@somconnexio.coop

93 131 17 28

M A N U A L  D E  N O R M E S  G R À F I Q U E S

SO M  CO N N E X I Ó 
Telecomunicacions

SO M  E N E RG I A 
Energia verda

TOT SALUT
ESSENCIAL

COMPLEMENTA LA MEDICINA PÚBLICA 
AVANÇANT VISITES, PROVES DIAGNÒSTIQUES,

 TRACTAMENTS I HOSPITALITZACIÓ

PER NOMÉS 

4€

UNIVERSAL
Sense exclusions 
ni preexistències

IMMEDIAT
Sense carències
ni llistes d’espera

SOLIDARI
Un 2% destinat a
projectes solidaris

ECONÒMIC
Paga el metge només

quan ho necessitis

938 773 333
902 490 480

mutuacat.cat 
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M Ú T UA  C AT 
Salut

sostrecivic.cat

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge 
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

SOS T R E  C Í V I C 
Habitatge

www.somconnexio.coop
http://mutuacat.cat
http://sostrecivic.cat
http://somenergia.coop
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