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Una de les conclusions que ens ha mostrat el Pacte per la Mobilitat de Barcelona

després cinc anys de la seva signatura per part de tots els usuaris de la mobilitat, és

que quan parlem de mobilitat, a la ciutat hi coexisteixen interessos, preferències i

usos molt diferents. Uns volen l’espai públic per caminar, altres el volen per des-

plaçar-se en transport públic, altres necessiten moure’s en vehicle privat, altres

volen moure’s en bicicleta i altres el necessiten per poder desenvolupar la seva feina

diària.

L’espai públic és, doncs, l’escenari on tots ens movem de maneres ben diverses i és,

alhora, un espai que hem de saber compartir, respectar i estimar. Vet aquí el sentit

últim del Pacte per la Mobilitat: un acord entre ciutadans que volen compartir

democràticament l’espai públic. 

Entre tots aquests actors que diàriament usen l’escena pública, hi ha els nois i noies

de la ciutat, que a través de l’Audiència Pública de 2003, dedicada a la mobilitat,

ens han dit ben clarament com i en què es mouen, com volen moure’s i què dema-

nen de l’ús dels carrers, voreres i espais públics de Barcelona. Moure’s a peu i en

transport públic, i fer-ho en un entorn conegut, amable i segur, ha estat la seva prin-

cipal demanda.

L’edició d’aquest material didàctic posa a les mans dels educadors unes bones eines

per formar els noies i noies per una mobilitat responsable, solidària i segura. En defi-

nitiva, una proposta formativa entorn un dels valors bàsics del civisme i l’educació

viària a la ciutat: la convivència. 

JOAN CLOS I MATHEU
Alcalde de Barcelona

PRESENTACIÓ





L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una activitat anual d’educació

per a la participació que impulsa l’Ajuntament a través de l’Institut d’Educació. El

curs 2002-2003, la temàtica escollida per a debatre i elaborar propostes a fer al con-

sistori fou la mobilitat de la gent jove per la ciutat. Així, amb el títol Ens movem per

Barcelona. Com veiem la mobilitat a la ciutat?, 1.000 nois i noies van treballar durant

tot el curs acadèmic per fer suggeriments de millora respecte a la mobilitat quoti-

diana.

Per tal de fer possible un treball compartit i enriquidor per a tots i totes en un pro-

cés tan significatiu, es va elaborar una proposta didàctica que els diferents centres

docents participants van aplicar amb les orientacions metodològiques oportunes.

Aquesta proposta didàctica d'educació per a la mobilitat és la que ara posem a dis-

posició de tot el professorat amb aquesta publicació. Pensem que el resultat de la

seva primera aplicació durant l’experiència de l’Audiència va ser tan satisfactòria

que val la pena posar-la a l'abast de tots els centres docents de la ciutat, amb la

intenció de convidar als professionals de l'educació a abordar la mobilitat en la seva

complexitat i controvèrsia, aspectes que, sens dubte, li confereixen un gran valor

educatiu.

En el marc de l’audiència pública es va realitzar l’Enquesta de mobilitat de l’alumnat

d’ESO, que és el primer estudi realitzat sobre els hàbits dels joves de 12 a 16 anys

a l’hora d’efectuar els desplaçaments en les seves activitats habituals dels dies labo-

rables i les de lleure dels caps de setmana i conèixer la seva opinió en temes de

mobilitat. Hem cregut oportú incloure el resultat d’aquesta consulta juntament amb

els materials pedagògics, donat que constitueix una referència a la realitat dels com-

portaments dels nois i noies i al seu parer que també us poden ser d’utilitat.

MARINA SUBIRATS I MARTORI
Regidora Presidenta de la Comissió
d'Educació i Cultura

CARME SAN MIGUEL I RUIBAL
Regidora Presidenta de la Comissió 
de Seguretat i Mobilitat
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1.1 Educar els nois 
i noies per a la democràcia
a partir de la participació

Educar per a la democràcia és un dels reptes que
avui té la formació dels infants i els joves. Durant
molt de temps l’educació per a la democràcia s’ha
interpretat com un coneixement de les institucions
polítiques i els mecanismes per escollir els repre-

sentants de la ciutadania. Aquest model basat en la repre-
sentació democràtica, ha deixat de banda la participació de
la ciutadania, relegant la seva implicació a la consulta cada
quatre anys.

Consolidar la democràcia avui suposa abandonar la idea de
democràcia tancada i amb participació restringida i avançar
cap a un model que generi la participació ciutadana perquè
pugui col·laborar en l’acció i la planificació de la seva ciutat.
Es tracta de formar una consciència ciutadana que permeti
compartir la gestió del municipi.

Des d’aquest punt de vista, l’educació per a la democràcia ha
de fer possible que nois i noies comprenguin el valor de la
democràcia com a forma d’organització política, el de la jus-
tícia social i el del respecte pels drets de tota la ciutadania.
Es tracta de formar els infants i joves que seran els actors
socials del demà perquè comprenguin el sentit i el funciona-
ment de la societat i els valors implícits de la democràcia.

Educar per a la democràcia significa, doncs, endegar un pro-
cés que tingui com a finalitat la creació d’una consciència
ciutadana en els infants i els joves a partir de la qual siguin
capaços de:

• compartir la responsabilitat sobre la gestió de la ciutat,

• compartir projectes, deliberar i discutir amb altres persones
sobre la millora de la ciutat, 

• compartir decisions i participar en el dia a dia de la ciutat.

Es tracta, en definitiva, d’aprendre a debatre amb els altres i
a decidir col·lectivament propostes per a la ciutat que puguin
implementar-se a curt termini. Posteriorment caldrà garantir
la gestió d’aquestes propostes i valorar-ne l’eficàcia perquè la
ciutat sigui cada vegada més humana i sostenible.E

DEMOCRÀCIA
PARTICIPATIVA I CIUTAT



1.2 L’Audiència Pública,
una possibilitat
de participació del jovent

L’Audiència Pública és una proposta iniciada a
Barcelona el 1994 que pretén fomentar la inter-
venció de la joventut en la planificació i transfor-
mació de la ciutat. Per aquest motiu, cada any es
proposa un tema, referit bàsicament a l’entorn

urbà, que es dóna a conèixer als nois i noies per tal que hi
puguin pensar, emetre la seva opinió, buscar solucions raona-
des i raonables per millorar la ciutat i la qualitat de vida dels ciu-
tadans. La fi és que Barcelona sigui una ciutat de tots i per a
tots.

Aquesta implicació suposa un compromís dels joves amb la ciu-
tat per tal que s’adonin que és necessària la intervenció i parti-
cipació de tothom per millorar la ciutat i,
sobretot, per construir el seu futur.
Per això és necessari sensibilitzar
nois i noies envers uns valors
cívics i ètics que tinguin en
compte tots els grups socials.

L’Audiència Pública va iniciar-se
el 1994. Els temes treballats en les
diferents Audiències són els que
s’indiquen en el quadre
adjunt. En tots els casos
s’ha comptat amb la
col·laboració i l’assessora-
ment tècnic de diferents
regidories i serveis de
l’Ajuntament de Barcelona.

8
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Any Tema

I Audiència Pública 1994 Mesures per a un món millor

II Audiència Pública 1997 La participació dels infants 

en la vida social de la ciutat

(família, escola, barri)

III Audiència Pública 1998 Educació física, esport i salut: un 

dret d’avui i per a tothom

IV Audiència Pública 1999 Educació Ambiental i ciutat      

sostenible. Ens ocupem del medi 

ambient per una Barcelona millor.

V Audiència Pública 2000 Barcelona sona. 

Ens agrada la música?

VI Audiència Pública 2001 Barcelona més verda.

Com volem que sigui un jardí

del nostre districte?

VII Audiència Pública 2002 Ens movem per Barcelona.

Com veiem la mobilitat per la ciutat?
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2.1 La mobilitat,
un tema per al debat
i la participació

Un dels aspectes que té més incidència en les
ciutats actuals és la mobilitat. Anar d’un lloc a
l’altre és una necessitat de totes les persones de
totes les edats per realitzar les activitats pròpies
de la vida quotidiana. Molt sovint aquests des-

plaçaments generen problemes a causa de la incidència i la
coincidència que tenen en un determinat moment.

Els automòbils han marcat la mobilitat del segle XX i tot l’es-
pai urbà s’ha anat adequant per aconseguir el desplaçament
ràpid i fluid d’aquests vehicles. Aquest mitjà s’ha convertit al
llarg dels anys en un problema, ja que el seu creixement
il·limitat és difícilment compatible amb la qualitat de vida i
amb el dret dels vianants a fer ús de la ciutat. Retornar la ciu-
tat a les persones és un dels objectius que en aquest moment
es planteja la mobilitat urbana. Per això cal endegar políti-
ques de mobilitat sostenible que millorin la qualitat de vida
de la ciutadania.

Tenint en compte aquestes reflexions es va decidir treballar el
tema de la mobilitat en l’Audiència Pública del curs
2001/2002, plantejant als nois i noies participants la següent
qüestió: Ens movem per Barcelona. Com veiem la mobilitat a
la ciutat? No es tractava en cap cas d’ensenyar el jovent a
desplaçar-se amb correcció per la ciutat, idea clàssica de l’a-
nomenada "educació viària". Es pretenia que els joves es
plantegessin el present de la mobilitat a la ciutat, com aquest
fenomen influeix en la qualitat de vida dels ciutadans i qui-

U

L’AUDIÈNCIA PÚBLICA 
SOBRE LA MOBILITAT

nes propostes de futur poden fer-se per tal d’aconseguir l’e-
quilibri ambiental i la sostenibilitat dels nuclis urbans. Les
finalitats a aconseguir a partir de l’Audiència Pública sobre
mobilitat eren:

• Fomentar l’estima per la ciutat amb la intervenció social i
activa de nois i noies, buscant un compromís amb l’entorn i
fomentant l’opinió crítica i la sensibilitat envers uns valors
cívics, socials i ètics.

• Comprendre la mobilitat sostenible i els factors que contribuei-
xen al seu desenvolupament: transport públic, bicicleta, etc.

• Procurar que els desplaçaments dels joves per la ciutat fos-
sin coherents, racionals i saludables.

• Promoure, a més d’un treball intel·lectual, el respecte als
altres i la capacitat de transformar la realitat social.
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2.2 Un projecte comú
Barcelona - Donostia

L’Audiència Pública sobre mobilitat, a més de l’in-
terès del tema per la seva actualitat, va fer possi-
ble un nou enfocament en el sentit de plantejar i
compartir l’experiència conjuntament entre dues
ciutats: Barcelona i Donostia.

L’Audiència Pública a Barcelona es pot considerar ja una
activitat que compta amb una tradició i un arrelament en el
col·lectiu educatiu. L’impuls i la vertebració correspon a
l’Institut d’Educació (IMEB), que des de fa anys orienta el
diàleg entre la ciutat i l’escola en el sentit d’aconseguir una
educació global per garantir un futur més just i solidari.

En el cas de Donostia, des del Negociado de Barrios y
Participación Ciudadana s’han fet propostes de participació
considerant que és un element clau per contribuir a millorar
la convivència i la cohesió social, impulsant a la vegada la
renovació de la gestió pública.

La participació d’aquestes dues ciutats en el projecte
d’Audiència Pública sobre la mobilitat era una proposta més
de l’Acord d’Amistat signat pels dos ajuntaments per tal d’im-
pulsar projectes senzills i viables on la participació sigui cons-
tatable i mostri resultats en la vida quotidiana.

Els primers contactes mantinguts amb l’equip tècnic de
mobilitat dels respectius ajuntaments van indicar que la pro-
posta era perfectament viable, coincidint en l’apreciació que
aquesta iniciativa aportaria un valor afegit diferent a les expe-
riències de participació ja desenvolupades anteriorment.

2.3 El desenvolupament
de l’Audiència Pública
sobre Mobilitat

Les fases de desenvolupament del treball per a
l’Audiència Pública van seguir un procés paral·lel
a Barcelona i Donostia. Partir d’un pla de treball
comú ha permès, a més de compartir el treball
entre les dues administracions públiques, buscar

i aconseguir moments d’intercanvi entre els nois i noies de
les dues ciutats i elaborar conclusions de manera conjunta.
Aquesta possibilitat ha aportat una nova dimensió que enri-
queix les finalitats de l’Audiència Pública.

El procés metodològic seguit va tenir les següents fases:

L L
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Fase Participants Període

I Proposta del tema de Selecció de la temàtica de treball Setembre

l’Audiència Pública i inscripció dels centres i institucions

II Presentació del tema de 1) Professorat i educadors: Presentació del tema i IMEB, tècnics i assessors, la totalitat dels Octubre

l’Audiència Pública lliurament de propostes didàctiques professors i educadors. 

2) Nois i noies participants: Acte lúdic de La totalitat dels nois i noies participants Novembre

sensibilització respecte el tema a treballar

III Treball en el propi centre Coneixement, formulació d’hipòtesis de treball, La totalitat dels nois i noies participants De novembre

discussió i elaboració de conclusions respecte el tema a abril   

IV Treball intercentres Exposició de les conclusions de cada un dels grups, Representants de cada un dels grups participants Febrer, març

i interinstitucions debat i elaboració de conclusions que formaran part del i abril

Manifest final

V Petició de celebració de 1) Sol·licitud al Registre Municipal de la celebració La totalitat dels nois i noies participants Abril

l’Audiència Pública de l’Audiència Pública, mitjançant una instància

2) Lliurament del Manifest al responsable del Representants de cada un dels grups participants Abril

Registre Municipal

3) Lliurament del Manifest a la presidència de l’IMEB Representants de cada un dels grups participants Abril

VI Celebració de Reunió al Saló de Cent del Consistori municipal: Representants de cada un dels grups participants Maig

l’Audiència Pública alcalde i regidors i els nois i noies dels centres i 

institucions participants. Lectura del Manifest i resposta

per part del Consistori a alguns dels aspectes plantejats.

VII Valoració de 1) Valoració per part del professorat i educadors del La totalitat dels professors i educadors participants Juny

l’Audiència Pública procésseguit en l’Audiència Pública i del nivell de 

resultats i participació aconseguit

2) Valoració per part dels nois i noies de cada un dels La totalitat dels nois i noies participants Juny

grups participants
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03MATERIALS PER TREBALLAR A L’AULA
AL VOLTANT DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA SOBRE MOBILITAT

Tema Finalitat

Què penso sobre La finalitat d’aquest qüestionari és esbrinar
la mobilitat a Barcelona? quines idees inicials tenen nois i noies sobre la 

mobilitat a la ciutat. Està pensat perquè es 
respongui individualment i posteriorment es 
comentin les opinions en grups reduïts
i amb tota la classe.

La mobilitat, un problema Aquest primer aspecte està pensat perquè tots
que ens afecta a tots i a totes els nois i noies reflexionin sobre la mobilitat a la

ciutat a partir de la seva pròpia experiència. Per 
aquest motiu, en els diferents aspectes que es 
proposen hi ha propostes referides als seus pro
pis desplaçaments i, tot seguit, la informació
que fa referència al conjunt de la ciutat.

Es respecten els drets dels Les propostes referides a aquest tema tenen
vianants a Barcelona? com a finalitat l’anàlisi, a partir de les pròpies 

observacions, dels avantatges que té anar a peu 
per la ciutat. A la vegada, es tracta també de fer
conscients a nois i noies de les dificultats que 
tenen determinats col·lectius per poder des
plaçar-se com a vianants. Pot ser útil per 
treballar aquest tema la consulta a la web 
Moure’ns per Barcelona (http://www.bcn.es).

És possible que el jovent ens La bicicleta és un vehicle urbà utilitzat per
desplacem en bicicleta per la molts joves. En aquest tema es valora 
ciutat? la implantació d’aquest mitjà de desplaçament

com una alternativa als altres vehicles més 
convencionals. També es fa esment de la seva 
implantació en alguns països europeus.

El transport públic Aquest tema té com a finalitat valorar els
és una alternativa al cotxe? avantatges de la utilització del transport públic 

com una alternativa als cotxes i aconseguir així 
una mobilitat més sostenible a les ciutats per tal
que tothom hi pugui viure més bé. També es 
proposa que els nois i les noies reflexionin sobre
el cost del transport públic i el que suposa haver
de fer front a despeses per reparar
els desperfectes que causen algunes persones.
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És una imatge ______________________________________

Perquè _____________________________________________

____________________________________________________

És una imatge ______________________________________

Perquè _____________________________________________

____________________________________________________

És una imatge ______________________________________

Perquè _____________________________________________

____________________________________________________

3.1 Què penso sobre la
mobilitat a Barcelona?

És una imatge ______________________________________

Perquè _____________________________________________

____________________________________________________
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3.2 La mobilitat, un fenò-
men que ens afecta a tots

15

DIES MATÍ TARDA VESPRE NIT
On vaig? Com hi vaig? On vaig? Com hi vaig? On vaig? Com hi vaig? On vaig? Com hi vaig?

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Dissabte

Diumenge

Desplaçaments interns
4.147.764

Motoritzats
2.617.675 (63%)

Transport privat
1.049.233(40%)

No motoritzats 
(a peu i en bici)

1.530.089 (37%)

Cotxe
663.737 (63%)

Moto
156.000 (15%)
Camió+furgoneta
174.496 (17%)

Altres
55.000 (5%)

Transport Públic
1.568.442 (60%)

Individual
147.632 (9%)

Taxi
147.632 (9%)

Regular
1.399.251 (98%)

Discrecional
21.559 (2 %)

Col·lectiu
1.420.810 (91%)

Metro
688.000 (49%)

Bus TMB
664.548 (47%)

FGC
41.514 (3%)

RENFE
5.189 (0,4%)Font: Àrea de Mobilitat, 

Transports i Circulació
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Motoritzats
1.884.472 (96%)

Transport privat
1.275.758 (68%)

No motoritzats 
(a peu i en bici)

74.860 (4%)

Cotxe
983.620 (77%)

Moto
45.551 (4%)

Camió+furgoneta
246.587 (19%)

Altres
0 (0%)

Transport Públic
608.714 (32%)

Individual
20.768 (3%)

Taxi
20.768 (3%)

Regular
503.695 (86%)

Discrecional
84.251 (14%)

Col·lectiu
587.946 (97%)

Metro
272.000 (54%)

Bus TMB
51.095 (10%)

FGC
60.400 (12%)

RENFE
120.200 (24%)Font: Àrea de Mobilitat,

Transports i Circulació

Desplaçaments
interns- externs

1.959.332
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... minuts ... minuts ... minuts ... minuts ... minuts Més de.... 
minuts

100 metres

200 metres

300 metres

400 metres

500 metres

+ de 500 metres
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Distància de desplaçament*
Mobilitat obligada km de recorregut Mobilitat no obligada

20 % 0-2 33 %

35 % 2,1-5 36 %

24 % 5,1-10 19 %

16 % 10,1-25 9 %

5 % més de 25 3 %

Temps de desplaçament*
Mobilitat obligada Minuts Mobilitat no obligada

19 % 0-10 24 %

33 % 11-20 31 %

27 % 21-30 25 %

11 % 31-45 9 %

7 % 44-60 6 %

3 % més de 60 5 %
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Els mitjans de transport dels meus desplaçaments setmanals
Mitjans de transport Núm. de vegades que l’he utilitzat

Autobús

Metro

A peu

Mode 1999 % 2000 % 99-00

Camió + com. 168.595 4 % 174.496 4 % 4 %

Cotxe 676.265 17 % 663.737 16 % -2 %

Moto 155.630 4 % 156.000 4 % 0 %

Taxi 144.480 4 % 147.632 4 % 2 %

Bus TMB 660.584 16 % 664.548 16 % 1 %

Bus altres 21.373 1 % 21.559 1 % 1 %

Metro 668.777 16 % 688.000 17 % 3 %

Renfe 5.138 0,1 % 5.189 0,1 % 1 %

FGC 41.103 1 % 41.514 1 % 1 %

A peu i en bici 1.487.325 36 % 1.530.089 37 % 3 %

Altres 52.244 1 % 55.000 1 % 5 %

Total 4.081.514 100 % 4.147.764 100 % 1,6 %
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A peu
i bici

Altres
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0,10

Desplaçaments interns: 4.147.746

Font: Àrea de Mobilitat, Transports i Circulació
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3.3 Es respecten els drets
dels vianants a Barcelona?

Carrer Cruïlla amb semàfor Aparcament motos Semàfors Pas de vianants
sí no calçada vorera adaptat invidents no adaptat adaptat graó

Carrer Carril bici Trànsit           Ocupació dels vehicles (persones per vehicle)
vorera calçada carril separat De 2 a 4 1 2 3 4

Carrer Amplada de les voreres Amplada de la calçada Aparcament de cotxes a la calçada
2m. 2 a 5 m. + 5 m. 1 carril De 2 a 4 5 o més 1 costat 2 costats
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La Mesura de la Pressió sonora
Font sonora Nivell de decibels Sensació subjectiva Sensació objectiva

Enlairament 190 Intolerable Dolor agut
d’un coet, a 100 m

Avió comercial 130 Quasi intolerable Dolor
enlairant-se, a 100 m

Cotxe a 100 km/h 100 Molt sorollós Molèstia greu

Camió arrencant a 10 m 95 Molt sorollós Molèstia greu

Motocicleta accelerant 90 Molt sorollós Molèstia greu

Carrer amb trànsit normal 70 Sorollós Molèstia

Conversa normal 50 Poc sorollós Plaer

Carrer solitari de nit 40 Silenciós Plaer

Brisa suau sobre 15 Silenciós Pau
fulles d’arbre
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3.4 És possible que el jovent
ens desplacem en bicicleta
per la ciutat?
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Evolució del nombre de quilòmetres de carril bici 
a Barcelona

Any Quilòmetres

1990 7,3
1991 7,3
1992 21,0
1993 21,0
1994 31,4
1995 57,7
1996 59,4
1997 72,2
1998 92,8
1999 108,6
2000 110,2

NOMBRE D’USUARIS: EVOLUCIÓ
Es detecten més usuaris habituals de bicicleta segons l’enquesta

1999 2000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Font: Enquesta Mobilitat, Ajuntament de Barcelona
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- Per quin tipus de carril bici opteu? Per què?

- Quines conseqüències tindrà aquest carril per

a la mobilitat de les altres persones i vehicles:

vianants, cotxes, camions, etc.

- Senyaleu els punts de risc d’aquest itinerari.

Un punt de risc és el lloc que podria ser pro-

blemàtic per algun col·lectiu. Indiqueu per què

hi ha risc i per a qui.

- Comenteu aquests punts de risc que heu selec-

cionat amb el responsable de la mobilitat del

Consell de Districte. Busqueu algunes solucions

per tal de minimitzar els riscos.

- Com s’haurien d’organitzar les voreres i la

calçada en aquest itinerari que heu dissenyat?

Podeu fer entre tots la maqueta d’un tram d’aquest

itinerari. Cal que tingueu en compte l’espai per

als vianants, per als vehicles, on es realitzaria

la càrrega i descàrrega de mercaderies, el lloc on

podríeu aparcar les bicicletes, etc. De quina

manera indicaríeu que hi ha un carril bici perquè

no es generi cap problema?

- Utilitza la bicicleta com a vehicle de des-

plaçament habitual o solament quan surt a passe-

jar?

- Utilitza el carril bici habitualment? Per quins

motius?

- Quins avantatges creu que té un carril bici

damunt la vorera? Quins inconvenients? Per què?

- Quin avantatges té el carril bici a la calçada?

Quins inconvenients? Per què?

- Quins seran els punts de risc en un cas i l’al-

tre?

- Quina d’aquestes dues possibilitats, els carrils

bici a la vorera o els que estan situats a la

calçada separats dels cotxes, creus que és més

idònia per als futurs carrils bici que s’ins-

tal·lin a Barcelona? Per què?
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Existència de bicicletes / 1.000 hab.

Bèlgica 495

Dinamarca 980

Alemanya 900

Grècia 200

Espanya 231

França 367

Irlanda 250

Itàlia 440

Luxemburg 430

Països Baixos 727

Àustria 381

Portugal 253

Finlàndia 596

Suècia 463

Regne Unit 294

PIB per habitant (1995)

Bèlgica 21.660

Dinamarca 21.230

Alemanya 20.070

Grècia 11.710

Espanya 14.520

França 21.030

Irlanda 15.680

Itàlia 19.870

Luxemburg 37.930

Països Baixos 19.950

Àustria 21.250

Portugal 12.670

Finlàndia 17.760

Suècia 18.540

Regne Unit 19.260
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3.5 El transport públic és
una alternativa al cotxe? 
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Xarxa de metro i autobús de Barcelona
Transport Línies Parades / estacions Quilòmetres Passatgers per dia

Autobús 78 1.831 723,8 750.000

Metro 5 111 80,5 1.000.000

=
==

Font: La mobilitat sostenible
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Mode de transport Despesa energètica Índex relatiu

1. Bicicleta 0,06 1 Molf eficient

2. A peu 0,16 2,7 Molf eficient

3. Autocar de 2 pisos 0,17 2,8 Molf eficient

4. Tren de rodalies 0,35 5,8 Eficient

5. Minibús 0,47 7,8 Eficient

6. Autocar de línia 0,50 8,3 Eficient

7. Autobús urbà 0,58 9,7 Eficient

8. AVE 0,62 10 Eficient

9. Tren exprés ràpid 0,66 11 Eficient

10. Cotxe gas-oil <1.4 2,26 38 Poc eficient

11. Cotxe gasolina <1.4 2,61 43 Poc eficient

12. Cotxe gas-oil 1.4-2.0 2,76 46 Poc eficient

13. Avió Boeing 727 2,89 48 Poc eficient

14. Cotxe gasolina 1.4-2.0 2,89 50 Poc eficient

15. Cotxe gas-oil >2.0 3,66 61 Molt deficient

16. Cotxe gasolina >2.0 4,66 78 Molt deficient

* En milions de joules d’energia primària per viatger-quilòmetre

Costos
de temps

Costos
d’operació

Costos de
les extern.

Impostos Cost
total

160

140

120

100

80

65

40

20

0

Sistema de transport Cost en ptes. per quilòmetre

Tren de rodalies 7
Autocar 10

Tren ràpid 15
Autobús 18

Avió amb reactors 20
Vehicle particular (un viatger) 45

Transport

Públic

Vehicle

Privat

Electricitat

Carburants

Serveis

exteriors

Personal

Altres

Composició de les despeses

Nota: Es consideren serveis exteriors els que realitzen empreses de neteja, empre-
ses de seguretat que ajuden en la gestió del servei, empreses de manteniment, etc.

65,90

18,70
8,80

6,60

64

44

22

69

2

15

1

14

85

141



31

Vendes

Ingressos

propis

Subvencions

al Servei

Composició dels ingressos

37,40

5,20

57,40
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L’scratchfitti és la nova modali-

tat de grafit contra el qual s’han

d’enfrontar els responsables del

manteniment dels vagons de

metro. Els aficionats a deixar la

seva marca en parets, escultures i

qualsevol superfície blanca que

se’ls posa al davant, joves en

general, han superat l’ús dels

esprais i les pintures de color per

arribar a un nivell de doble efec-

te: embrutar i destruir.

L’scratchfitti, terme que es pot

traduir com a pintura ratllada,

consisteix a marcar els vidres de

les finestres dels vagons amb els

mateixos estris que utilitzen els

vidriers per tallar el vidre. Les

marques són similars a les que

deixen els esprais, encara que

més tosques. Acabats al marge, el

problema per al servei de mante-

niment de metro és que no hi ha

cap àcid que esborri les marques

ni tampoc un dissolvent que les

faci desaparèixer, com passa amb

els grafits.

La nova modalitat artística va

deixar la seva primera marca en

els vagons ja fa uns quants mesos

i, sense pressa però sense pausa,

s’ha estès amb contumàcia. No hi

ha cap solució per arreglar els

vidres ratllats.

Si es vol solucionar el deteriora-

ment, no hi ha cap més solució

que la substitució del vidre de la

finestra, fet que suposa un cost

excessiu per a un acte de vanda-

lisme. Transports Metropolitans

de Barcelona (TMB) ha realitzat

proves amb una làmina protecto-

ra col·locada a les finestres que

evita que les ratllades arribin al

vidre, però el remei segueix sent

molt car i no és eficaç en tots els

casos.-

M. E. IBÁÑEZ

Dilluns, 12 d’abril de 1999

El Periódico

“ UNA NOVA MODALITAT DE GRAFITS DESTRUEIX ELS

VIDRES DELS VAGONS DE METRO ”

El Jutjat d’Instrucció número 30
ha emès per primera vegada una
sentència condemnatòria contra
una persona per haver ratllat les
finestres d’un comboi del metro.
L’autor de les ratllades haurà de
pagar a Transports Metropolitans
de Barcelona (TMB) 564.316
pessetes com a indemnització
pels danys causats. 

La falta comesa està tipificada a
l’article 629 del Codi Penal. La
condemna comporta, a més, tres
arrestos de cap de setmana i l’a-
bonament de les costes proces-
sals. Fonts de TMB van assenya-
lar que la persona condemnada
va ser sorpresa l’estiu passat 

quan ratllava els vidres d’un
comboi de la línia 5 del metro, en
direcció Horta, amb un punxó,
“amb el qual va espatllar els
vidres del tren de forma cons-
cient i premeditada”, motiu pel
qual van haver de ser substituïts
tots.

TMB va posar ahir de relleu que
és la “primera sentència en ferm”
que es dicta per un delicte d’a-
questes característiques, i que
“crea jurisprudència en altres
casos de fets similars que l’em-
presa porti als tribunals amb
l’objectiu de combatre el vanda-
lisme que embruta o destrueix el
moni públic dels ciutadans”.

“ CONDEMNAT A PAGAR MIG MILIÓ PER RATLLAR ELS

VIDRES DEL METRO ”
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El Periódico
Sóc un conductor de metro i vol-
dria dirigir-me a tots aquells joves
que solen colar-se, que pinten i
ratllen els vidres, a tots aquells
que m’escupen, em llancen objec-
tes, m’increpen i m’agredeixen
quan se m’obliga a dirigir-me a
ells per advertir-los del perill que
comporta practicar el trening. En
definitiva, a tots aquells que,
sabent-se posseïdors d’una cosa
semblant a la immunitat diplomà-
tica i coneixedors del nostre
desemparament legal total davant
de qualsevol reclamació, fan cada
dia més gran la llista de companys
agredits i juguen amb la nostra
responsabilitat i la manutenció de
les nostres famílies. El metro és
de les poques coses que us ofereix
la societat. Quan degradeu el
metro, degradeu un servei dirigit a

vosaltres, a les vostres famílies i 

als vostres amics. Dubto molt que
us hi trobeu el senyor alcalde, si
no és en campanya electoral.
Tampoc hi trobareu gaires rics, ni
els seus fills, que van a la facultat
amb el cotxe que el pare els ha
regalat. Voleu que us respectin i
potser que us temin, però jo temo
més els que diuen que són demò-
crates i imposen serveis mínims
del 95 %, els que no dubten a
l’hora de crucificar un sindicalista
molest, de manipular els mitjans i
de modificar les regles del joc
quan no els beneficien. Si de debò
voleu que us temin, organitzeu-
vos i demaneu el dret a una feina
digna. Segur que tremolaran mol-
tes persones de les que només
veieu a la tele. Fins i tot us hauran
de tenir en compte com a alguna
cosa més que com a simples con-
sumidors de xupitos barats.

SERVEIS. VÀNDALS AL METRO
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ENQUESTA MUNICIPAL DE L’ALUMNAT
D’ESO DE BARCELONA (12-16 ANYS)

4.2 Perfil del jovent

El 70,5 % dels joves entrevistats tenen 13, 14 i 15
anys. Hi ha un 14,3 % que es troba entre els 16 i
els 17 anys, localitzats en el darrer curs de la ESO.

Tres quartes parts dels joves assisteixen a escoles
concertades i la resta estudia a centres de titularitat pública.

L’Eixample és el districte que concentra més alumnes, ja
siguin residents com alumnes que estudien a escoles del dis-
tricte. Sarrià-Sant Gervasi és el districte que presenta una
diferència més gran entre els joves que hi viuen i els que hi
van a escola a favor d’aquests darrers, mentre que a Gràcia i
Sant Martí es dóna el fenomen invers.

En total, el 66,8 % d’alumnes assisteixen a escoles ubicades
al mateix districte on resideixen, un 28 % va a una escola
situada a un districte diferent i un 5,1 % viu fora de
Barcelona.

4.3 Hàbits de mobilitat
Desplaçaments quotidians

En aquest capítol es determina com es desplacen els joves a
l’hora de realitzar les seves activitats diàries, amb quina fre-
qüència ho fan, quant de temps empren en els desplaça-
ment, en quin horari es realitzen de manera més freqüent i

4.1 Presentació

En el context de l’Audiència Pública, el Comissionat
del Pacte per la Mobilitat i el Pla de Seguretat Viària,
en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona, encarrega una investigació que apor-
ta dades objectives sobre aquest aspecte i permet

fonamentar el diàleg i la reflexió de tots els actors implicats.
L’estudi ha estat realitzat pel Departament d’Estudis i Avaluació
(IMI) de la Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat.

L’objectiu general d’aquesta investigació és, doncs, conèixer els
hàbits dels joves estudiants d’Educació Secundària Obligatòria
(ESO) a l’hora d’efectuar els desplaçaments necessaris per dur
a terme llurs activitats quotidianes, tant en la vida escolar com
de lleure, així com el seu grau de satisfacció del sistema vigent
de transport públic i les seves expectatives al respecte.

La metodologia emprada ha estat un estudi quantitatiu basat en
4.489 entrevistes autocomplimentades sota supervisió, submi-
nistrades a una mostra representativa d’alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria (entre 12 i 16 anys) procedents de
diverses escoles de Barcelona. Els alumnes van ser prèviament
seleccionats en base a quotes segons la distribució real de la
població estudiantil. La selecció fou aleatòria, tenint en compte
la dependència del centre acadèmic (públic o concertat), el dis-
tricte municipal d’ubicació, el nombre d’alumnes i el curs esco-
lar dels nois i noies. El treball de camp va tenir lloc entre el 2 i
el 26 d’abril de 2002.

Gràfic 1 Districte Municipal de l’escola i de residència
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com determinades variables objectives –sexe, edat, districte
o dia de la setmana estudiat– influeixen en aquests aspectes.

Nombre de desplaçaments
Els joves entrevistats es desplacen cinc vegades al dia com a
mitjana durant els dies feiners. La mitjana s’incrementa en
els joves de tercer i quart curs d’ESO (5,2 i 5,1 respectiva-
ment), i disminueix quan els joves viuen fora de Barcelona
(4,1) o bé en un districte diferent al de l’escola (4,7). En con-
seqüència, les escoles situades als districtes on hi ha més
alumnes residents fora del mateix (és a dir, a Sarrià-Sant
Gervasi, Eixample i Horta-Guinardó) són les que presenten
una mitjana més baixa de trajectes per alumne: en tots
aquests casos, la mitjana es troba per sota de 5. Dimarts,
dijous i divendres són els dies de la setmana en què es donen
més desplaçaments.

Si fem extensives aquestes dades al total d’estudiants d’ESO
de la ciutat, tenim que el nombre total de viatges dut a terme
en un dia feiner per aquests joves és d’aproximadament
275.0001.

Itineraris més freqüents
Les rutes més habituals són les que tenen lloc entre el domi-
cili i l’institut, ja sigui amb un desplaçament intermig o no.
Concretament, el 22,7 % dels alumnes segueixen aquests
recorreguts. A continuació se situen els itineraris que
inclouen un desplaçament per a dur a terme una activitat
–esportiva o de lleure- a la sortida de l’institut. En aquest cas,
el nombre de casos dels que es desplacen directament des
de l’institut cap a l’indret on té lloc l’activitat és molt similar
als dels que passen prèviament per casa. Quan s’ha de dur a
terme una activitat esportiva és quan hi ha més tendència a
fer un desplaçament intermig al domicili. D’altra banda, el 53
% dels alumnes entrevistats es desplacen a casa seva al mig-
dia.

Hi ha un percentatge important, pràcticament el 40 %, que
realitza itineraris menys habituals. Es tracta, majoritàriament,
d’itineraris més complexos i conformats per més trajectes, de
manera que aquests nois i noies són els que presenten una
mobilitat més intensa.

Gràfic 2 Nombre de desplaçaments.
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1 D’acord amb les dades proporcionades per l’Institut Municipal d’Educació
de Barcelona, el nombre total d’estudiants d’Educació Secundària Obligatòria
matriculats a escoles de la ciutat és de 55.128.
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Mitjà de transport utilitzat
Si considerem la globalitat dels trajectes realitzats, veiem que
el 73,6 % dels desplaçaments que duen a terme els joves
entrevistats en els dies feiners es fan a peu. A continuació se
situa l’autobús, el cotxe i el metro. La moto, que, tal i com
veurem, ocupa un lloc prioritari en les preferències dels nois
i noies d’aquesta edat, és utilitzada només en un 1,6 % dels
viatges. Els desplaçaments al domicili des de les activitats
esportives o extra-escolars són els que registren menys viat-
ges a peu i on més s’utilitza el cotxe i el transport públic.

Desplaçaments més freqüents
La gran majoria de desplaçaments que realitzen els joves
estudiants d’ESO tenen lloc entre el domicili i l’escola, i a l’in-
revés: si sumem ambdós itineraris, tenim que suposen el
53,5 % del total de desplaçaments. A continuació, però ja a
una distància considerable, se situen els trajectes entre els
espais de lleure i la llar, i els que tenen lloc en direcció
contrària.

El divendres és el dia de la setmana en el qual es produeixen
més desplaçaments cap a activitats de lleure i també, en con-
seqüència, el dia en el qual menys alumnes van directament
a casa seva des de l’escola.

En general, s’observa que els nois tendeixen més a fer activi-
tats esportives i extra-escolars, mentre que les noies realitzen
més activitats de lleure.

TOTAL Noi Noia
(n=22540) (n=11538) (n=11002)

Casa > Institut 29,3 29,8 28,7

Institut > Casa 24,2 25,0 23,4

Lleure > Casa 10,7 9,8 11,7

Casa > Lleure 8,2 7,4 9,0

Esports/Act. extraescolars > Casa 5,7 6,7 4,6

Institut > Lleure 5,1 4,7 5,6

Casa > Esports/Act. extraescolars 4,0 4,9 3,1

Lleure > Lleure 3,7 3,1 4,4

Lleure > Institut 2,2 1,9 2,4

Institut > Esports(act. extraescolars 1,9 2,0 1,9

Altres > Casa 1,1 1,0 1,1

Altres desplaçaments 3,9 3,8 4,1

Taula 2 Tipus de desplaçaments segons el sexe

(n = trajectes distints)

Gràfic 3 Tipus de desplaçaments. (n = trajectes distints)
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Com a tendència general, i si tenim en compte el districte de
residència del jove entrevistat, s’observa un comportament
diferenciat entre els joves que viuen a Sarrià-Sant Gervasi, els
que viuen fora de Barcelona i els de la resta de districtes de
la ciutat. Els nois i noies de Sarrià-Sant Gervasi i els que viuen
fora de Barcelona són els que menys es desplacen a peu,
mentre que els de Nou Barris, Sant Andreu i Ciutat Vella són
els que ho fan més. Aquesta menor presència dels desplaça-
ments a peu és compensada entre els alumnes de Sarrià-
Sant Gervasi i de fora de Barcelona amb un pes més impor-
tant tant del transport públic com del privat: així, el 26,4 %
dels desplaçaments d’alumnes que viuen a Sarrià-Sant
Gervasi i el 33,6 % dels que resideixen fora de Barcelona es
fan en algun tipus de transport públic, un percentatge que és
del 16,7 % per al total dels alumnes. D’altra banda, un 17 %

dels trajectes d’alumnes que viuen a Sarrià-Sant Gervasi i un
27,7 % dels de fora de Barcelona tenen lloc en cotxe o moto,
mentre que aquests mitjans són utilitzats en el 9,1 % dels
desplaçaments del total de nois i noies entrevistats.

Aquesta tendència s’accentua encara més si el que conside-
rem és el districte on en troba l’escola: així, els alumnes que
van a escoles de Sarrià-Sant Gervasi efectuen a peu el 42,2
% del total de desplaçaments, el 32,4 % en transport públic
i el 21,4 % en cotxe o moto. Pel que fa al trajecte entre la llar
i l’institut, el percentatge dels alumnes que el fan a peu es
redueix fins al 28,2 %. Un 21,9 % fa aquest desplaçament en
cotxe, un 19,3 % en autobús i un 11,9 % en Ferrocarrils
Catalans. L’Eixample és el segon districte amb menys viatges
a peu a l’escola: suposen un 64,2 % del total, mentre que a
la resta de districtes el percentatge supera el 70 %. 

Ciutat Sants- Sarrià- Horta- Nou Sant Sant
TOTAL Vella Eixample Montjuic Les Corts Sant Gràcia Guinardó Barris Andreu Martí

Gervasi
(n = 22540) (n = 690) (n = 4389) (n = 2087) (n = 1960) (n = 1627) (n = 742) (n = 3407) (n = 3267) (n = 2288) (n = 2083)

Taula 4 Mitjà de transport utilitzat segons districte escola  (n = trajectes distints) (multiresposta)

A peu 73,6 87,7 64,2 72,4 75,5 42,2 79,2 73,1 81,6 88,5 82,9

Autobús 8,5 1,7 12,2 13,3 10,1 16,5 2,3 8,8 5,4 2,3 3,5

Metro 6,8 5,7 14,0 4,8 1,9 5,2 7,0 7,4 4,8 3,8 5,1

Cotxe 7,5 2,3 6,6 6,8 10,6 15,0 5,7 7,9 7,0 4,8 6,8

Autocar escolar 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 4,7 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0

Moto 1,6 2,0 1,3 1,2 1,0 6,4 3,6 1,8 0,9 0,3 0,5

Bicicleta 0,4 0,3 0,1 0,7 0,4 0,6 0,3 0,6 0,1 0,1 0,6

Patins 0,3 0,0 0,3 0,5 0,3 1,0 0,7 0,2 0,2 0,1 0,2

Tren RENFE 0,4 0,3 0,6 0,1 0,1 0,7 1,5 0,2 0,1 0,5 0,2

Taxi 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3

FFCC 1,0 0,3 1,2 0,5 0,1 10,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Funicular 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Esport/ Casa-
Act. extra Esports/

TOTAL Casa- Institut- Lleure- Casa- escolars- Institut- Act. ex
>Institut >Casa >Casa >Lleure >Casa >Lleure traescolar

(n = 22540) (n = 6598) (n = 5455) (n = 2416) (n = 1842) (n = 1289) (n = 1154) (n = 906)

Taula 3 Mitjà de transport utilitzat  (n = trajectes distints) (multiresposta)

A peu 73,6 73,9 77,6 73,7 75,8 59,4 80,8 67,5

Autobus 8,5 9,1 9,8 5,9 4,7 10,6 7,2 11,6

Metro 6,8 6,2 6,0 7,0 6,5 7,8 6,8 8,4

Cotxe 7,5 7,8 3,8 8,6 8,1 18,8 2,8 9,5

Moto 1,6 1,3 1,2 2,3 2,4 1,3 1,3 1,3

Bicicleta 0,4 0,1 0,1 0,8 1,2 0,5 0,1 0,9

Altres 2,4 2,3 2,2 2,4 2,1 2,6 1,4 1,9
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Gràfic 4 Distribució precentual de trajectes durant el dia
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Si observem el temps mitjà de durada segons el tipus de des-
plaçament, observem que els que tenen lloc entre les activitats de
lleure i el domicili són els més curts (13 minuts i 32 segons),
seguits dels que es fan entre la llar i l’institut (13 minuts i 50
segons). En aquest sentit, és interessant comprovar que en els
desplaçaments en sentit invers (de l’institut a la llar) s’empren com
a mitjana 33 segons més. En l’altre extrem, els desplaçaments que
tenen com a motiu la pràctica d’esports o d’activitats extra-esco-
lars són els que tenen una durada més llarga, especialment els
que tenen l’institut com a punt de partida (17 minuts i 27 segons).

Temps mitjà dels desplaçaments
Com a mitjana, els alumnes d’ESO empren 14 minuts i 54 segons
per efectuar un desplaçament. Aquesta mitjana oscil·la entre els
13 minuts i 37 segons emprats pels alumnes que viuen en el
mateix districte on van a escola, i entre els 24 minuts i 8 segons
per part dels que viuen fora de Barcelona.

Gràfic 5 Temps mitjà emprat en els desplaçaments

segons districte en residència (en minuts)
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Igualment, els mitjans de transports utilitzats difereixen en fun-
ció de si el districte de residència de l’alumne coincideix amb el
de l’escola o no. Mentre que més del 81 % de trajectes que fan
els nois i noies del primer grup són a peu, aquesta dada no arri-
ba al 60 % en el cas dels que viuen a un districte diferent d’a-
quell a on estan escolaritzats. Aquests tendeixen a utilitzar força
més l’autobús, el metro i, en menor mesura, el cotxe. Aquesta
tendència, lògicament, s’accentua encara més entre els joves
que resideixen fora de Barcelona i van a escola a la ciutat: en
aquest cas, només el 35 % dels trajectes es fan a peu i aug-
menta la importància del cotxe (24,5 % dels desplaçaments) i
del tren (6,1 %).

Per últim, la influència de l’edat en la manera de desplaçar-se
es reflecteix en una progressiva pèrdua de pes del viatge a peu
i en cotxe, compensada per l’increment de l’ús del metro i els
Ferrocarrils Catalans. A quart d’ESO és on el nivell d’ús de la
moto és més alt, tot i que, amb un 3,3 % del total de viatges en
aquest grup, no assoleix percentatges significatius.

Horaris dels desplaçaments
La majoria de desplaçaments es concentren en tres franges
horàries: entre les 8 i les 9 h. del matí, entre les 13 i les 15
h., i entre les 17 i les 18 h. La concentració més gran, però,
té lloc a la tarda, entre les 17 i les 18 h., quan es produeixen
gairebé el 20 % de tots els desplaçaments diaris i es mou el
80 % dels alumnes. Altres trams horaris amb una alta mobi-
litat són entre les 14 i les 16 h. i entre les 18 i les 21 h.
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Activitats escolars

S’analitza la manera com es van desplaçar els alumnes
enquestats en el context de les sortides emmarcades en les
activitats educatives del centre. Es va preguntar als profes-
sors quin mitjà de transport havien utilitzat en la darrera sor-
tida que van fer fora de l’institut, tenint en compte dues pos-
sibilitats: excursions de curta durada, que acostumen a gene-
rar un trajecte dins dels límits de la ciutat, i sortides de mitja
durada (més d’un dia), que suposen un desplaçament fora
dels límits de la ciutat.

Per a desplaçar-se en la majoria de sortides d’un dia organit-
zades fora de l’Institut, els alumnes van utilitzar el metro
(48,8 % dels casos), si bé la presència de l’autocar (25,2 %)
i el viatge a peu (17,9 %) també és significativa. L’autobús es
va utilitzar en un 9,7 % dels casos. Cap escola va utilitzar la
bicicleta en les seves sortides. El transport públic, doncs,
domina clarament sobre l’opció privada. Les sortides a peu
són més habituals a primer i segon d’ESO que en els darrers
cursos, i també són més freqüents a les escoles de
l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc i Ciutat Vella.

En les excursions de més d’un dia, els mitjans són menys
diversificats: el 81,3 % de les sortides de més d’un dia que
van tenir lloc en el marc de les activitats escolars es van fer
en autocar, el 7,1 % va utilitzar el tren, el 6,4 % l’avió i el 10
% altres mitjans. L’avió va ser usat per alumnes d’escoles de
Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi, mentre que els altres mitjans
són utilitzats en la mateixa mesura pels alumnes dels diver-
sos cursos, districtes i tipus d’escola.

Activitats de lleure

Aquest apartat permet conèixer amb quina assiduïtat realit-
zen els joves un seguit d’activitats en el seu temps de lleure i
com s’hi desplacen habitualment.

Anar de passeig, anar a veure o a practicar un esport i anar
a casa d’algun amic o amiga són les activitats que els joves
duen a terme de manera més habitual en el seu temps de
lleure. En canvi, gairebé tres quartes parts dels joves entre-
vistats no ha anat a cap concert ni al teatre en els darrers tres
mesos. El 18,8 % dels joves entrevistats ha participat en
alguna entitat en aquest període, i el 37,9 % ha anat com a
mínim un cop a una discoteca.

El grau d’autonomia dels nois i noies és una variable deter-
minant en el mitjà de transport utilitzat en el temps de lleure.
A mida que augmenta l’autonomia, ja sigui per l’edat dels
joves o pel tipus d’activitat realitzada, disminueix l’ús del
cotxe i augmenta el viatge a peu o en transport públic.

Per a dur a terme les tres activitats més habituals -anar de
passeig, anar a veure o a fer esport i anar a casa d’un amic o
amiga-, la gran majoria es desplaça a peu. En el cas del pas-
seig, és l’activitat en la qual més es va a peu i també on l’ús
de la bicicleta és més estès.

Gràfic 6 Amb quina freqüència has realizat les següents activitats?
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Els nois i noies que van habitualment a les discoteques són
un sector minoritari i suposen un 6,8 % del total. Tot i que hi
van majoritàriament en transport públic, són el sector amb un
percentatge més alt d’ús de la moto. 
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Gràfic 7 Amb quina freqüència has realitzat i quin mitjà vas usar per anar de passeig?

A peu Bici Bus Metro/FFCC (úrba) RENFE/FFCC (interurbà) Cotxe Moto Taxi
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Gràfic 8 Amb quina freqüencia has realitzat i quin mitjà vas usar per anar a discoteques?
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4.4 Valoració del sistema
de transport públic

Aquest capítol aprofundeix en la vivència que
tenen els joves pel que fa al sistema de transport
i a la mobilitat de la ciutat: quina percepció en
tenen, quines preferències expressen espontà-
niament, quines expectatives els genera i com

s’acompleixen aquestes expectatives, és a dir, quins són els
punts febles que detecten en el servei.

Demanda sobre el transport públic

Les qüestions relacionades amb el preu són l’aspecte que
més sovinteja entre els alumnes d’ESO a l’hora de prioritzar
una demanda per al transport públic: un 20,6 % sol·licita que
el transport sigui més barat i un 6,9 % que sigui gratuït.

Altres aspectes sol·licitats són els vinculats a l’eficàcia del
servei: major freqüència de pas (12,7 %), que els cotxes tin-
guin més capacitat (10,7 %) i que la xarxa s’estengui geogrà-
ficament (7,4 %). Precisament aquesta darrera demanda és
majoritària entre els joves que viuen fora de Barcelona, men-
tre que els nois i noies de Ciutat Vella i Gràcia són els que
més incideixen en l’abaratiment del transport.

Les demandes varien lleugerament a mida que l’alumne és
més gran: mentre que al primer curs d’ESO la demanda
d’una major capacitat dels cotxes gairebé s’equipara a la del
menor preu dels transport, en els cursos superiors guanyen
terreny tant la demanda d’abaratiment com la de gratuïtat i
d’ampliació de l’horari dels transports.

Mitjà preferit per anar a l’escola

La moto és el mitjà que més nois i noies escollirien espontà-
niament per anar a l’escola. Un 31,2 % triaria aquest mitjà,
mentre que el 19,8 % aniria a peu, el 15,1 % optaria per la
bicicleta i el 14,8 % pel cotxe.

Hi ha diverses variables que influeixen en l’opció espontània
de l’alumne a l’hora de triar un mitjà determinat. En primer
lloc, tenim que les opcions difereixen en funció del sexe: l’op-
ció de la moto és més alta entre els nois, mentre que, en
l’àmbit del transport privat, les noies s’inclinen més pel cotxe.
Igualment, les noies s’inclinen més per anar a peu i opten per
la bicicleta en un percentatge sensiblement menor que els nois.

L’edat també orienta significativament l’elecció dels nois i
noies. A mida que es fan més grans, augmenta el percentat-
ge d’aquells que anirien a peu i disminueix el dels qui triarien
la bicicleta o els patins. L’opció de la moto es fa majoritària a
partir de segon d’ESO, però entre els alumnes de primer la
bicicleta és el mitjà més esmentat.

El districte de residència i, encara més, el districte on s’ubi-
ca l’institut, també influeixen en el mitjà triat: els alumnes
que van a escoles situades a Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia són
els que més prioritzen la moto, els de l’Eixample i Sant Martí
els que més escullen la bicicleta i els de Sant Martí els que
més anirien a peu.

Si posem en relació el mitjà de transport que escullen
espontàniament els alumnes amb el que fan servir realment,
tenim que el 31 % dels que han utilitzat el mitjà majoritari, és
a dir, anar a peu, farien el desplaçament en moto si pogues-
sin triar, mentre que un 25,5 % seguiria anant a peu. Entre

TOTAL Primer Segon Tercer Quart
(n=4489) (n=1109) (n=1135) (n=1072) (n=1173)

Preu més barat 20,6 14,1 21,8 21,8 24,6
Més freqüencia de pas 12,7 12,6 12,8 14,5 11,0
Més capacitat 10,7 13,3 12,4 10,1 7,0
Ampliar xarxa 7,4 5,9 6,8 8,0 8,8
Transports gratuits 6,9 7,0 5,5 6,3 8,6
Seguretat 4,7 5,0 4,4 2,8 6,4
Ampliar horari 4,3 1,4 2,6 4,3 8,5
Més rapidesa 3,7 3,3 3,1 4,5 4,1
Comoditat 3,2 4,4 3,6 2,3 2,3
Que el metro estigui més net 2,8 3,8 2,8 2,6 1,9
Puntualitat 2,1 2,3 1,7 2,9 1,6
Més ecològics 1,7 3,2 2,1 1,0 0,7
Millorar el servei 1,2 1,3 1,4 1,3 0,8
Més seients al metro i autobus 1,1 1,7 1,4 1,1 0,3
Altres desplaçaments 6,8 9,5 7,0 9,7 4,3
Res 2,8 2,6 2,9 3,3 2.,4
NS-NC 7,4 8,6 7,8 6,7 6,7

Taula 5 Demanda perque fa al transport públic a Barcelona segons

curs escolar (n = trajectes distints) (multiresposta)

Gràfic 9 Si poguessis triar, quin mitjà de transport escolliries
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Gràfic 10 Si poguessis triar, quin mitjà de transport escolliries per moure’t per Barcelona? (Multiresposta) (segons sexe)
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els que van en cotxe, la majoria (33 %) seguiria fent servir
aquest mitjà i un 27,5 % el canviaria per la moto. El 33,5 %
dels que usen l’autobús triarien la moto, el 19,2 % el cotxe i
el 16 % es quedaria amb l’autobús. Els usuaris del metro, en

canvi, són més fidels a aquest mitjà, i són gairebé tants els
que seguirien anant en metro (24 %) com els que el canvia-
rien per la moto (27 %).

Mitjans preferits per moure’s per Barcelona

La moto i el cotxe són els mitjans que més sovint s’esmenten
espontàniament com a idonis per moure’s per la ciutat. El
metro i els Ferrocarrils Catalans se situen en tercer lloc. Els
percentatges dels que consideren el viatge a peu, l’autobús i
la bicicleta com a mitjans òptims per la ciutat, però, no són
menyspreables.

Les preferències respecte als diversos sistemes de transport
difereixen en funció del gènere: mentre que les noies tenen
una preferència més gran per anar a peu i pel transport
públic (metro i autobús), els nois s’inclinen més per la bici-
cleta o per la moto.

TRANSPORT ESCOLLIT PER ANAR A L’ESCOLA
A peu Bici Bus Metro/ Cotxe Moto Taxi Patinet/ No ho NC

FFCC Patins sé
(n = 890) (n = 677) (n = 201) (n = 255) (n = 663) (n = 1401) (n = 55) (n = 246) (n = 75) (n = 26)

Taula 6 Transport escollit per anar a l’escola segons transport utilitzat realment

TOTAL 19,8 15,1 4,5 5,7 14,8 31,2 1,2 5,5 1,7 0,6

A peu 25,5 15,8 3,0 3,9 11,4 30,9 1,1 6,0 1,9 0,6

Autobús 5,7 13,9 15,9 3,5 19,2 33,6 2,2 3,7 2,0 0,2

Metro/FFCC 7,2 15,0 3,8 24,1 16,0 27,0 1,9 3,8 0,9 0,3

Cotxe 7,9 13,1 5,5 5,7 33,2 27,5 0,9 5,2 0,7 0,4

Autocar escolar 4,3 4,3 4,3 10,6 21,3 44,7 0,0 6,4 0,0 4,3

Moto 1,6 3,2 1,6 4,8 9,5 69,8 1,6 4,8 1,6 1,6

Bicicleta 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 33,3 0,0 0,0

Patins 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tren RENFE 7,4 18,5 0,0 25,9 11,1 33,3 3,7 0,0 0,0 0,0

Taxi 12,5 37,5 0,0 0,0 12,5 25,0 12,5 0,0 0,0 0,0

NC 10,7 17,9 10,7 3,6 17,9 28,6 0,0 3,6 3,6 3,6
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L’edat també orienta les opcions triades per desplaçar-se: la
bicicleta i el patinet va perdent força quan avança l’edat dels
nois i noies, al contrari del que passa amb el metro i la moto. En
canvi, els percentatges dels qui prefereixen altres mitjans majo-
ritaris com ara anar a peu, l’autobús o el cotxe es mantenen
estables.

Si analitzem el mitjà preferit segons el districte de residència de
l’alumne, també s’observen tendències força marcades: els nois
i noies de fora de Barcelona i els de Sarrià-Sant Gervasi, Sants-
Montjuïc, Nou Barris i Sant Andreu són els que menys trien
anar a peu. També són els de Sarrià-Sant Gervasi els que més
prefereixen la moto i el taxi, mentre que els de Ciutat Vella són
els que més farien servir la bicicleta i menys l’autobús. Eixample
i Sant Martí són altres indrets on la bicicleta recull un alt índex
d’acceptació.

Valoració del transport públic i punts febles
detectats

La majoria relativa dels entrevistats (concretament, el 47 %)
valoren positivament el sistema de transport públic de la ciutat
i consideren que s’ajusta a les seves necessitats. Els alumnes
que van a una escola situada al seu mateix districte de residèn-
cia tenen una opinió més positiva, mentre que els que viuen
fora de Barcelona són els més crítics.

Curiosament, les noies són lleugerament més crítiques que els
nois. Igualment, a mida que es van fent més grans augmenta el
percentatge dels qui no se senten satisfets de les prestacions
del transport públic; aquest increment és paral·lel a la disminu-
ció dels que no es pronuncien.

Els qui consideren que la xarxa de transport públic no s’adapta
a les seves necessitats al·leguen la insuficient freqüència de pas
(48,6 % de les respostes), la limitació horària (21,9 %) i la
necessitat d’ampliar la xarxa de transport públic (20,0 %). La
demanda d’ampliació de l’horari dels transports augmenta a
mida que avança l’edat dels nois: és un motiu d’insatisfacció
argumentat pel 12,2 % dels alumnes de primer d’ESO i pel 34,8
% dels de quart.

4.5 Sortir de nit
Dues terceres parts dels joves entrevistats surten
de nit amb alguna freqüència. Lògicament, el per-
centatge de joves que afirmen sortir va augmentant
a mida que avança l’edat del jove entrevistat; així,
mentre que a primer d’ESO el 32,6 % dels joves diu

que no surt mai, aquest percentatge és del 17 % a quart.
Globalment, les noies tenen menys hàbit de sortir de nit que els
nois: un 27,7 % de les noies i un 22,4 % dels nois afirmen no
sortir.

Entre els que surten de nit, el cotxe és el mitjà més utilitzat per
tornar a casa: el 32,8 % afirma utilitzar habitualment el vehicle
privat. El metro és usat per un 20,5 %, i l’autobús i el viatge a
peu pel 13,5 %. La moto presenta aquí un percentatge d’ús del
8,4 %. L’edat és un factor determinant en aquest aspecte: men-
tre que el 47 % dels alumnes de primer d’ESO que surt de nit
torna a casa en cotxe, a partir de tercer i, sobretot, a quart
d’ESO el metro pren el relleu i només un 24 % fa servir el cotxe,
un fet que òbviament va lligat a l’augment del grau d’autonomia
a mida que avança l’edat dels nois i les noies.

Gràfic 11 Consideres que la xarxa de transports públic Barcelona

disposa d’una dotació suficient (horaris, serveis, etc) (segons sexe i curs)
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El sexe també és una variable important a tenir en compte: el
37 % de les noies que surten en alguna ocasió de nit fa servir
el cotxe per tornar a casa, un hàbit que es dóna només entre el
29,3 % dels nois. En canvi, van a peu el 16 % dels nois i el 10,6
% de les noies. Podem suposar, doncs, que els pares i mares
tenen més tendència a acompanyar les noies que no pas els
nois de tornada a casa després de les sortides nocturnes.

Lògicament, en els districtes més allunyats del centre de la ciu-
tat o dels espais lúdics disminueix el pes del viatge a peu: així,
els joves que viuen a Ciutat Vella, Gràcia o Eixample són els que
més tornen a peu a casa, i els de fora de Barcelona i els de
Sants-Montjuïc, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó i Nou
Barris els que fan servir més el cotxe i menys el desplaçament
a peu. Al seu torn, els de Sarrià-Sant Gervasi són els que fan
servir més la moto.

Entre els qui surten de nit però no opten pel transport públic per
tornar a casa, dos són els motius adduïts principalment: la
manca de seguretat i de vigilància (25,9 %) i l’escassa fre-
qüència de pas del metro i l’autobús (24,3 %). L’11,6 % diu que
torna acompanyat de pares i familiars; en aquest grup predo-
minen les noies (15,6 %) respecte als nois (7,6 %). També els
nois fan servir més la moto que les noies (10,3 % i 6,1 %, res-
pectivament).

4.6 Ús de la bicicleta
Preguntats per l’ús efectiu o per les possibilitats de
la bicicleta com a mitjà de desplaçament habitual
per la ciutat, trobem que una mica més de la mei-
tat dels joves (concretament, el 50,7 %) serien
usuaris potencials d’aquest mitjà, ja que afirmen

haver-se plantejat la possibilitat de moure’s en bicicleta per
Barcelona però no haver-se decidit a fer-ho. Una mica més del
30 % no s’ho ha plantejat mai i un 18,3 % ja ho fa amb una
certa regularitat.

El sexe i l’edat són variables importants a l’hora d’orientar l’acti-
tud cap a l’ús de la bicicleta. Entre els nois són més (26,1 %) els
que afirmen usar la bicicleta habitualment que els que no s’ho
han plantejat mai (24,6 %), però entre les noies els percentatges
s’inverteixen: només un 9,8 % de les noies va regularment en
bici, mentre que un 37,3 % no s’ho ha plantejat mai.

Mentre que els usuaris potencials es mantenen al voltant del 50
% dels joves en totes les franges d’edat, sí que varien substan-
cialment els percentatges tant dels usuaris reals com dels que no
presenten, en principi, una actitud positiva cap a l’ús de la bici-
cleta per ciutat. Així, el 25,3 % dels alumnes de primer d’ESO i
l’11,8 % dels de quart afirmen anar habitualment en bicicleta, i
els qui no s’ho han plantejat mai són un 22,2 % dels alumnes de
primer i un 37,9 % de quart.

Els joves de Ciutat Vella i de Sant Martí són els que més utilitzen
la bicicleta –probablement les característiques geogràfiques i
urbanístiques d’ambdós districtes afavoreixen aquest ús-, mentre
que els de fora de Barcelona i els de Gràcia són els que menys
ho fan. A Sarrià-Sant Gervasi és on hi ha més nois i noies que mai
no s’han plantejat la possibilitat de desplaçar-se en bicicleta.

Aquells que no s’han decidit encara per l’ús de la bicicleta no ho
han fet bàsicament per dos motius: perquè no disposen de bici-
cleta (31,7 % de les respostes) i perquè ho consideren perillós
(23,1 %). Altres motius adduïts són la manca de carril bici (10,6
%), la dificultat inherent al mitjà -“estic cansat, em fa mandra...”-
(8,3 %), la manca de temps (6,5 %) o la prohibició paterna (5,4
%). Destaca el fet que els nois i noies de Ciutat Vella que no uti-
litzen la bicicleta són els que menys al·leguen la seva perillositat
per explicar la manca d’ús. Cal recordar que és el districte on
més es fa servir aquest mitjà. En canvi, els joves de Sarrià-Sant
Gervasi –els que menys s’han plantejat la possibilitat d’anar en
bicicleta- són els que tenen més sensació de perillositat.

TOTAL Primer Segon Tercer Quart
(n=3339) (n=739) (n=794) (n=839) (n=967)

Cotxe 32,8 46,7 39,3 24,4 24,1

Metro 20,5 11,4 15,5 23,6 28,7

A peu 13,5 13,8 12,5 14,2 13,5

Bus 13,5 13,8 13,6 15,4 11,5

Taxi 8,6 6,9 6,8 10,1 10,0

Moto 8,4 5,0 9,4 9,4 9,1

FFCC 1,0 0,5 0,8 1,7 1,1

Bici 0,9 1,5 1,3 0,4 0,6

RENFE 0,9 0,4 0,9 0,8 1,2

Taula 7 Si surts de nit a Barcelona, quin mitjà transport utilitzes

habitualment per tornar a casa? (segons curs escolar)

Gràfic 12 T’has plantejat alguna vegada la possibilitat moure’t

per la ciutat en bicicleta? (segons sexe i curs escolar)
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4.7 Conclusions

L’objectiu general d’aquesta investigació és conèixer
els hàbits dels joves estudiants d’Educació
Secundària Obligatòria (ESO) a l’hora d’efectuar els
desplaçaments necessaris per  dur a terme llurs
activitats quotidianes, tant en la vida escolar com de

lleure, així com el seu grau de satisfacció cap al sistema vigent
de transport públic i les seves expectatives al respecte. La meto-
dologia emprada ha estat un estudi quantitatiu basat en 4.489
entrevistes autocomplimentades sota supervisió, subministra-
des a una mostra representativa d’alumnes d’Educació
Secundària Obligatòria (entre 12 i 16 anys) procedents de
diverses escoles de Barcelona.

Els resultats indiquen una alta mobilitat entre aquests nois i
noies, que realitzen cinc desplaçaments diaris com a mitjana
els dies feiners, la qual cosa suposa un total aproximat de
275.000 desplaçaments diaris concentrats majoritàriament en
tres franges horàries: entre les 8 i les 9 del matí, entre les 13 i
les 15 h. i entre les 17 i les 18 h. També s’observa un clar domi-
ni dels desplaçaments a peu –tant en les activitats quotidianes
com de lleure-, seguit de l’autobús, el cotxe i el metro. La moto,
que ocupa un lloc preferent en les preferiències espontànies
dels entrevistats, és utilitzada només en un 1,6% dels viatges.
Els nois i noies de Sarrià-Sant Gervasi i els que viuen fora de
Barcelona són els que menys es desplacen a peu i més en
transport públic i privat.

Els temps mitjà de durada de cada desplaçament és de 14,54
minuts, i en total els  joves empren com a mitjana 1 h. 15 min.
cada dia per a dur a terme tots els seus desplaçaments. 

Pel que fa al temps de lleure, les activitats que els nois i noies
realitzen més assíduament  són anar de passeig, anar a veure o
a fer esport, anar a casa d’un amic o amiga, anar a prendre
alguna cosa o anar de compres. En canvi, anar al teatre, a con-
certs i a discoteques i participar en alguna entitat són activitats
poc habituals. El grau d’autonomia dels nois i noies -ja sigui per
la seva edat o pel tipus d’activitat realitzada- és una variable
determinant en el mitjà de transport utilitzat en el temps de lleu-
re: a mida que augmenta l’autonomia, disminueix l’ús del cotxe
i augmenten els viatges a peu o en transport públic. En les acti-
vitats de lleure més comunes -anar de passeig, anar a veure o
a fer esport i anar a casa d’amics o amigues-, la manera més
habitual de desplaçar-se és anar a peu. En canvi, el petit per-
centatge de joves que van habitualment a la discoteca és el sec-
tor on es troba més estès l’ús de la moto.

L’abaratiment del transport públic és la demanda prioritària
entre els joves pel que fa al transport públic. Altres aspectes
sol.licitats són els vinculats a l’eficàcia del servei: major fre-
qüència de pas, que els cotxes tinguin més capacitat i l’amplia-
ció de la xarxa per tal d’abastar més punts de la ciutat. 

El 47% dels nois i noies creu que el transport públic de
Barcelona s’adapta a les seves necessitats, mentre que un 40%
es mostra insatisfet. Aquells que es mostren insatisfets
al.leguen la insuficient freqüència de pas, la limitació horària i
la necessitat d’ampliar la xarxa de transport públic.

Una mica més de la meitat dels joves s’ha plantejat la possibili-
tat de moure’s en bicicleta per la ciutat però no s’ha decidit a
fer-ho, mentre que una mica més del 30% no s’ho ha plantejat
mai.

L
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ELS MANIFESTOS FINALS 
DE BARCELONA I DONOSTIA

MANIFEST DE BARCELONA

VII Audiència Pública als nois i noies de Barcelona

Ens movem per Barcelona. Com veiem la mobilitat a la ciutat?

Els nois i noies participants a la VII Audiència Pública del curs 2001/2002 "Ens movem per Barcelona. Com

veiem la mobilitat a la ciutat?” optem per una mobilitat sostenible, és a dir, per poder moure’ns per la ciu-

tat d’una manera ràpida, ecològica i que, a més, es pugui mantenir en el futur. Això significa moure’s per

la ciutat sense contaminar, viatjar preferentment en transport públic, anar a peu o anar en bicicleta.

Hem dividit el nostre treball de reflexió, després d'un ampli coneixement de la ciutat, en tres grans apar-

tats en funció de la forma com ens hi movem: a peu, en bicicleta o en transport públic.

“La ciutat de Barcelona:”

Barcelona està situada en una franja de terra entre el mar i la muntanya; això impedeix que pugui créixer

en extensió. La seva població ha anat disminuint en els darrers últims anys, perquè molta gent ha anat a

viure fora de la ciutat. Malgrat tot, el seu nombre d’habitants és d’1.505.325.

Una característica important de la nostra ciutat és que cada dia atreu milers de persones per raons de tre-

ball. Tot això ha condicionat la nostra mobilitat, ja que hi ha molt trànsit, sobretot els dies laborables.

Des de fa deu anys hi ha tres rondes d’accés ràpid per on passen uns 365.000 vehicles cada dia, a una

velocitat de 80 km/h, que travessen la ciutat sense parar en cap semàfor. Així mateix, el túnel de Vallvidrera

permet de travessar la serra de Collserola i comunica la ciutat amb les comarques del nord.

Les vies més importants tenen un trànsit molt intens que provoca una gran contaminació acústica, malgrat

l’existència d’un asfalt especial per evitar tant soroll. Els dies feiners, la circulació és molt densa en les

hores punta, encara que, segons les dades de l’Ajuntament, el 37 % dels habitants es desplacen a peu.

El 38 % de la població utilitza el transport públic. Hi ha 83 línies d’autobús i cinc línies de metro, així com

molts autobusos i cotxes de línia que uneixen la capital amb les diferents poblacions de dins i fora de

Catalunya. El metro és el mitjà de transport més ràpid, ja que està soterrat, amb la qual cosa s’eviten els

embussos. Hi ha un únic tramvia que puja fins al peu del funicular del Tibidabo. A Barcelona s’utilitza molt

poc la bicicleta, malgrat que hi ha 110 km de carrils bici. És una ciutat plana i sense masses pendents;

per tant, la gent podria anar en bicicleta més del que ho fa. ...
Pàg. 1
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A la ciutat hi ha 1.023.000 vehicles privats, però solament un 25 % de la població viatja en el seu vehicle.

Actualment hi ha moltes motos, ja que poden avançar els cotxes amb facilitat.

Per la ciutat, els cotxes circulen a una velocitat mitjana de 20 km/h.

Ens sembla que Barcelona és una ciutat molt bonica i agradable, en la qual es pot passejar, perquè hi ha

molts racons tranquils i acollidors on pots trobar gent molt diversa. També hi ha molts museus i cases molt

boniques. Us animem a passejar per la nostra ciutat.

“Quan caminem:”

Pensem que caminar és molt saludable i que cal fer-ho més sovint. Volem que es fomenti que la gent cami-

ni mitjançant campanyes publicitàries que parlin de com gaudir coneixent la nostra ciutat i les persones

que hi viuen.

El nostre desig és poder anar caminant tranquils pel carrer, gaudint de la ciutat i coneixent-la. Per això

demanem mesures, com ara més zones per a vianants, passos i vigilància per creuar a les zones perillo-

ses; que els animals de companyia vagin lligats; que els carrers estiguin més nets, i, en general, que es

respectin els drets dels vianants. Hem de fer una ciutat més tranquil·la i agradable on hi puguem viure tots.

El carrer, pensat molts cops per als vehicles, s’ha de repensar o adaptar per als vianants. 

Les voreres han de ser amples i ha d’haver-hi més semàfors. Cal tenir en compte les persones i, per exem-

ple, no oblidar la gent gran en el moment de decidir la durada d’un semàfor.

De vegades, no els dóna temps de creuar perquè canvia massa ràpid. Creiem que tots els semàfors hau-

rien d’estar adaptats a les persones invidents.

De vegades, el sol fet d’anar a l’escola o al casal pot ser perillós. Volem que es respectin més les normes

de seguretat viària. Creiem que en moltes cruïlles amb risc i en alguns centres educatius, en les hores d’en-

trada i sortida, la Guàrdia Urbana hauria de regular el trànsit i que s’hi haurien d’aportar més mesures per-

què els cotxes no circulessin tan ràpid.

Volem que les propostes concretes que hem fet sobre els vianants es tinguin en compte i s’incorporin als

projectes de futur del nostre barri.

“Quan anem amb bici:”

La ciutat, en pocs anys, ha millorat respecte de l’ús de la bicicleta. En aquests moments, tenim 110 km de

carrils bici i 50 km més de programats.

Pensem que la bicicleta és un mitjà de transport molt ecològic, no fa soroll, no contamina i és econòmic, i

que permet de fer esport mentre l’utilitzem; per tant, salut. A més, per conduir-la no es necessita carnet i

anar en bicicleta ajuda a evitar embussos.

Els nois i noies anem en bicicleta principalment en el nostre temps d’oci, per passejar, divertir-nos i fer

esport. Ens agradaria poder utilitzar-la com a mitjà de transport per anar a l’escola, al casal infantil o per

moure’ns per la ciutat. Per això cal evitar els perills que ara trobem i, per tant, demanem un respecte mutu

entre ciclistes i vianants.

A Barcelona encara hi manquen carrils bici i no tots tenen la mateixa seguretat. Volem que els carrils bici

situats a la calçada siguin més respectats pels altres vehicles. Cotxes, motos, taxis, autobusos, camions,

etc., no haurien d’envair l’espai de la bicicleta. ...
Pàg. 2
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Considerem que els carrils bici situats a la vorera no són els més convenients perquè poden comportar un

perill tant per als vianants com per als ciclistes. Quan no sigui possible fer-los d’una altra manera, caldria

més respecte mutu per utilitzar l’espai que han de compartir. Aparcar la bicicleta també ens resulta com-

plicat. En algunes escoles i casals no tenim aparcaments per a bicicletes, i pel que fa als que en tenen, si

tots hi anéssim en bici, on la deixaríem? El mateix passa a la resta de la ciutat, excepte en algunes zones.

Creiem que amb l’actual xarxa viària de la ciutat és perillós circular en bicicleta perquè els ciclistes no són

respectats pels altres vehicles i els carrils bici són molt estrets. Cal que hi hagi més senyals de trànsit per

a la bicicleta. L’inconvenient que trobem a la bicicleta com a mitjà de transport és que hi ha persones que

no la poden utilitzar, com ara la gent gran, les nenes i els nens petits, persones amb discapacitats físiques

i psíquiques o persones que no han après a anar en bicicleta. A més, és perillós utilitzar-la quan plou.

Volem que s’animi la gent a utilitzar la bicicleta mitjançant campanyes publicitàries i xerrades informatives

a les escoles i casals. Les festes de la bicicleta potser no en promouen l’ús com a mitjà de transport. El

missatge que s’ha de donar ha de servir per convèncer la gent que la bicicleta és un mitjà de transport útil,

segur i ecològic i que tothom ha de respectar, especialment els conductors. Volem que es construeixin

carrils bici segregats, que es facin més aparcaments, que es faciliti la mobilitat dels ciclistes en els trans-

ports públics, que s’ampliï l’horari dels trens i metros per poder transportar-hi la bicicleta i que es doni més

informació sobre els carrils bici mitjançant fullets, com es fa amb el metro. Cal que tant conductors com

vianants i ciclistes respectin les normes de circulació. Molts pares i mares no ens deixen anar sols en bici

perquè creuen que és molt perillós, però creiem que si s’adopten les mesures esmentades anteriorment

crearem una Barcelona més sostenible i segura, tot i fomentant l’ús de la bicicleta.

Volem que les propostes concretes que hem fet respecte a aquest tema es tinguin en compte i s’incorpo-

rin a la xarxa bàsica de la bicicleta.

“Quan utilitzem el transport públic:”

El transport públic de Barcelona ha d’ajudar a crear una Barcelona més ecològica, ja que viatjar en trans-

port públic ajuda a ser més respectuós amb el medi ambient, perquè aquest tipus de transport no conta-

mina tant, sobretot els nous autobusos de gas natural. Ens agradaria que tota la flota d’autobusos funcio-

nés amb gas natural, així com els autobusos que vam apadrinar el passat mes de novembre. El transport

públic també permet que viatgin més persones en menys espai. Cal fer un ús racional del vehicle privat, el

qual hauria de funcionar amb energies alternatives, com els cotxes elèctrics.

Observem que cal augmentar la xarxa de transport públic en algunes zones de la ciutat: hi hem detectat

alguns punts aïllats i això dificulta la mobilitat de la gent que hi viu i de les persones que hi van a treballar

o a veure els seus amics. A l’hora de moure’ns ens afecta la poca puntualitat dels autobusos, i això fa que

tinguem la sensació de “pèrdua de temps” perquè no ens agrada esperar. És important que s’ampliïn dels

horaris dels transports públics, que augmenti la seva freqüència de pas i que totes les boques dels metros

estiguin obertes durant el cap de setmana.

Observem una gran competència entre el transport públic i el privat. Pensem que aquesta competència és

deguda a la manca d’eficàcia en les freqüències de pas del transport públic. Per anar d’un lloc a l’altre de

la ciutat hem de fer molta volta; com ja hem dit, el transport públic no arriba amb la mateixa eficàcia a tots

els punts de la ciutat. De vegades, desplaçar-se en transport públic és incòmode pel temps que requereix,

o perquè l’utilitza molta gent: va massa atapeït i ens molestem els uns als altres. També hi ha gent a qui

els costa accedir-hi perquè encara hi ha barreres arquitectòniques, ja que no tot el transport està adaptat. ...
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Les persones amb mobilitat reduïda, com ara persones grans, pares i mares amb cotxets de nenes/es

petits, persones amb disminucions físiques i psíquiques, gent que va amb el carro de la compra, etc., es

troben amb obstacles. Com a conseqüència de tot això, hi ha molta gent que decideix utilitzar el transport

privat per desplaçar-se d’un lloc a l’altre.

És important que tothom pugui utilitzar el transport públic, nens i nenes, joves i grans, i persones amb algu-

nes disminucions. Per això es necessita facilitar-hi l’accés amb rampes, ascensors i escales mecàniques.

Els plànols haurien d’estar en Braille perquè tothom es pogués orientar. Volem que es millori la comoditat

del transport; això vol dir augmentar la freqüència de pas dels autobusos i metros i indicar, mitjançant infor-

mació sonora, les parades dels autobusos (tal com es fa en el metro) i el temps d’espera.

Hi ha casos en els quals es fa un mal ús de les instal·lacions o en què algunes persones les malmeten amb

actes de vandalisme. Sovint, es responsabilitza els joves d’aquestes destrosses, però no sempre som nosal-

tres els causants. Creiem que les mesures que s’han d’adoptar en aquests casos són: fer netejar les pin-

tades als que les realitzen, fer-los pagar el que han trencat o, en lloc de posar multes, donar l’opció de rea-

litzar tasques socials.

Les targetes per a joves i per fer viatges combinats, que abarateixen el preu del viatge, són una bona ini-

ciativa; si hi hagués més iniciatives d’aquest tipus s’evitaria que es tanta gent entrés al metro sense pagar.

Un altre punt important són els horaris en què funcionen aquests transports. Considerem que actualment

en algunes hores són insuficients. Volem que s’ampliï l’horari de funcionament dels transports públics per-

què la gent que treballa de nit o surt a divertir-se per la ciutat pugui desplaçar-s’hi i no hagi de recórrer al

transport privat. També creiem que seria una bona mesura per reduir els accidents de trànsit.

Cal fer més campanyes, tant a la televisió com als diaris i la ràdio i amb pancartes al carrer. També es pot

conscienciar els més petits a les escoles sobre la importància d’utilitzar el transport públic. Així mateix, les

famílies han d’acostumar els seus fills a utilitzar-lo i fer-ne un bon ús.

Creiem que controlar els embussos que hi ha a la ciutat no és gens fàcil, però tenim algunes idees. Pensem

que aquestes situacions es poden millorar organitzant-nos de manera diferent. Es podrien distribuir els

horaris d’entrada i sortida de les escoles i els llocs de treball i evitar les obres i els serveis de càrrega i

descàrrega en moments de mobilitat punta. Per evitar el transport privat s’ha d’augmentar el transport

públic.

Volem una targeta específica per als nois i noies fins a divuit anys que fomenti l’ús del transport públic, una

targeta que els joves puguin comprar per desplaçar-se per anar a l’escola o per fer altres activitats de lleu-

re i que redueixi el cost dels desplaçaments diaris o durant el cap de setmana.

Finalment, volem que es prenguin en consideració aquestes idees que us exposem per moure'ns per

la nostra ciutat caminant, en bici i en qualsevol altre transport de manera puntual, còmoda, segura i

saludable.

Barcelona, maig de 2002
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MANIFEST DE DONOSTIA

Entzunaldi publikoa donostiako neska eta mutilei

(Audiència pública als nois i noies de Donostia)

Els nois i noies que hem participat des dels nostres centres escolars, grups dels barris o a través d’internet en el projecte d’Audiència

Pública sobre la mobilitat a Donostia, volem, mitjançant aquest manifest, traslladar a l’Ajuntament les reflexions i propostes que hem ela-

borat durant aquests mesos de treball en comú.

Això que fem avui aquí no és habitual i per això volem aprofitar l’ocasió per dir-vos que els nois i noies de Donosti volem que la nostra veu

sigui escoltada per tothom i especialment per l’Ajuntament.

Gairebé un 15 % de la població donostiarra som menors de 18 anys, i encara que no puguem votar volem exercir els nostres drets i res-

ponsabilitats com a ciutadans. Més enllà de quants siguem, és important que l’Ajuntament tingui en compte les nostres opinions a l’ho-

ra de prendre decisions que també ens afecten. Volem que se’ns informi amb claredat, que se’ns consulti, que a l’Ajuntament hi hagi un

lloc en el qual puguem presentar les nostres impressions i compartir la nostra forma de veure les coses amb altres ciutadans d’igual a

igual, en el que sapiguem que ens escoltaran i que treballaran amb nosaltres per veure si es pot o no realitzar el que proposem.

Els nois i noies que hem participat en aquest projecte compartim més coses de les que pensàvem el primer dia que vam veure’ns; fins i

tot, les diferencies que hi ha entre nosaltres ens han servit per comprendre altres situacions i completar aquest manifest. Amb les activi-

tats que hem desenvolupat durant aquests mesos per preparar aquesta Audiència ens hem adonat que a participar se n’aprèn partici-

pant amb altres, que hem d’informar-nos bé, que les nostres propostes han de ser raonades i conseqüents, que per posar-nos d’acord

és necessari el debat i la col·laboració, i que això exigeix deixar de banda algunes idees que no són compartides per tots.

Demanem, però també proposem alternatives. Volem participar en els projectes que es facin per a la ciutat. Demanem que se’ns escolti

i es doni resposta a les nostres peticions amb compromisos i dates. Ho diem així de clar perquè sabem que l’Ajuntament i tu, Odón, sou

especialment sensibles a aquests temes.

Ens hem adonat que podem prendre decisions i adquirir compromisos entre tots i per a tothom. Ens ha agradat col·laborar en aquest pro-

jecte perquè ho hem fet entre molts que no ens coneixíem tot i ser de la mateixa ciutat, i segurament ara tots i totes ens sentim una mica

més responsables del que passa a Donostia. A més a més, hem pogut contrastar el nostre treball amb nois i noies de Barcelona que estan

treballant des d’allà per fer propostes al seu Ajuntament. Hem vist que tenim problemes semblants i que podem treballar junts per bus-

car-hi solucions.

Aquests mesos hem comprovat com n'és de difícil representar, deixar de costat les idees personals i defensar a les reunions intercentres

els acords adoptats per cada un dels nostres grups. Prendre decisions no és gens fàcil, vol dir prioritzar, escollir entre diferents possibili-

tats. Creiem que per tal que des de l’Ajuntament ho feu bé, és molt important un contacte habitual amb els ciutadans i ciutadanes.

Després d’aquest treball, hem pogut completar aquest manifest de manera que tots ens sentim identificats amb tot el que s'hi exposa.

Com veiem la mobilitat a Donostia

Tots i totes ens movem per Donostia, la mobilitat està present en el nostre dia a dia, des que sortim de casa per anar a classe, en trobar-

nos amb els amics, quan anem a fer esport o a estudiar música…

Sigui quina sigui la nostra forma de vida, tenim la necessitat de moure’ns, però aquesta necessitat no ha estat coberta de la mateixa mane-

ra perquè, fins fa poc, s’ha donat més importància als desplaçaments que produeixen diners: persones que treballen i que ho fan amb

el seu vehicle.

Fins que vam començar a treballar en aquesta Audiència, ho fèiem de manera gairebé rutinària, i quan hi havia alguna cosa que ens pre-

ocupava, el que fèiem era comentar-ho entre nosaltres, a casa, etc. Ara, quan ens desplacem, ens fixem en coses que abans ens pas-...
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saven desapercebudes perquè estan ben fetes i no en valorem l’abast; i, pel que fa a les que es poden corregir o millorar, no crèiem que

estigués a les nostres mans fer-ho. Ara sabem que tenim molt a dir i que l’Ajuntament ens necessita. Veiem que avui s’escolten les nos-

tres propostes, esperem que siguin registrades, analitzades i que serveixin perquè tots ens puguem moure millor per Donostia. Volem que

les nostres aportacions contribueixin a fer de la nostra ciutat un lloc millor per viure, sense posar en perill el futur ni el medi ambient.

Per tenir una idea de la importància de la mobilitat a la nostra ciutat citarem unes quantes de les dades hem utilitzat per fer el nos-

tre treball:

- Gairebé la meitat (43 %) dels desplaçaments que es fan a la ciutat cada dia (mig milió) es fan a peu.

- El vianant és l’element principal de la mobilitat a Donostia.

- En els últims 14 anys hi ha hagut 2.500 vianants ferits en ser atropellats, i el que és encara més greu, 71 morts. És a dir, un 45

% del total de morts per accidents de trànsit en el municipi són vianants.

- A Donostia tenim 21 línies d’autobús urbà amb un total de 568 parades i un total de 27 milions de viatgers a l’any, el que fa una

mitjana de 75.000 usuaris al dia.

- Tenim 13 quilòmetres de carrils bici.

Hem entès que això de la mobilitat és un tema complicat, que tots assumim papers diferents segons el mitjà de transport que utilitzem a

cada moment i que ens resulta difícil pensar en els altres quan ens emmarquem en un d’aquests papers (vianant, ciclista, conductor…).

Hem vist que moltes vegades als conductors els costa entendre al ciclista, tot i que de vegades també agafin la bici, que el ciclista no res-

pecta els vianants tot i que a vegades vagi caminant, que els vianants no respecten les senyals, o que quan anem en moto no ens impor-

ta massa aparcar a les voreres…

Hem dividit el nostre treball de reflexió en tres grans apartats en funció de la forma com ens movem per la ciutat: a peu, en bicicleta o en

transport públic.

Quan caminem!

Sabem que caminar és molt saludable, tant per la ciutat, perquè no contamina, com per qui camina, però moltes vegades sembla que

la falta de temps ens impedeix anar caminant d’un lloc a l’altre. A més a més, el vianant té més autonomia de moviment i és una bona

manera de fer exercici i de descobrir la ciutat, fent-la més nostra.

En una ciutat petita com la nostra, els trajectes no són llargs, i moltes vegades en poc temps hem arribat al lloc de destí. Hem compro-

vat que algunes vegades quan hi ha molt trànsit s’arriba abans caminant que en cotxe o autobús.

Notem que a Donostia es comença a tractar millor el vianant; s’estan fent molts carrers per a vianants, s’estan ampliant voreres… però

encara s’ha de fer un esforç per fer-ho real a tota la ciutat: Egia, Altza, Larratxo… Caminar per aquests carrers de vianants és molt còmo-

de i agradable.

Creiem que aquestes zones, a més de per caminar, també haurien de ser zones en les quals jugar, quedar amb els amics, espais de tro-

bada també per nosaltres. Sabem que és difícil compaginar les necessitats d’una persona gran que busca tranquil·litat, amb les d’un jove

que, per exemple, vol patinar, però pensem que tots hauríem de cedir una mica ja que se suposa que el carrer és per a tothom.

Hem observat que la ciutat no està adaptada per tal que tots tinguem possibilitats similars a l’hora de desplaçar-nos: persones amb dis-

capacitats, cotxets de nen, persones grans,… Hi continua havent barreres arquitectòniques que empitjoren encara més amb els cotxes

aparcats en doble fila i altres obstacles (motos, mobiliari urbà,…) que envaeixen la vorera, moltes d’elles estretes, falta de semàfors…

S’haurien de revisar els temps dels semàfors per tal que tots puguem creuar sense presses y les esperes no siguin massa llargues. Volem

que es compleixin les normes d’accessibilitat, que tots els semàfors tinguin senyals acústics, que els desnivells es cobreixin amb rampes,

amb voreres contínues o passos de zebra elevats que donin més importància al vianant davant el cotxe, i que tots siguem més respec-

tuosos, sobre tot amb les persones que tenen dificultats.
...
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Nosaltres els joves, nois i noies de Donostia, ens sentim insegurs davant els vehicles per diverses raons: no es respecten les senyals ni les

normes de tràfic, en hores punta se circula massa de pressa i amb imprudència, i no hi ha prou vigilància de la policia municipal per fer

complir les normes. Creiem que la presència de la policia municipal és important, no només perquè els ciutadans estiguem més cons-

cienciats i respectem les normes de seguretat viària, sinó també per poder comptar amb ells quan necessitem ajuda.

Per tal que els desplaçaments es facin cada cop més a peu, el millor és poder viure a una distància que permeti anar caminant a la feina

o a l’escola. Però això no és suficient, alguns vivim prop de l’escola però hi anem amb autobús perquè s’ha de passar per zones de molt

trànsit i obres. També és necessari que els cotxes redueixin la velocitat als carrers centrals de tots els barris, prop de les escoles, polis-

portius,… que els passos de vianants tinguin semàfors i que estiguin ben senyalitzats, que els cotxes respectin les senyals, que les vore-

res siguin amples, que estiguin netes, sobre tot d’excrements de gossos, que disminueixin el soroll i els fums, que s’augmentin els itine-

raris de vianants que comuniquen els barris,…

Creiem que si es camina es coneix millor la ciutat; quan es va amb cotxe no s’aprecia de la mateixa manera. S’haurien de fer passeigs

guiats per conèixer millor la ciutat.

Volem una mobilitat autònoma, per poder anar a les nostres activitats sense que ens acompanyi sempre un adult; volem una mobilitat

segura, que tots respectem les normes, que hi hagi més senyals per al vianant amb cartells-mapa que indiquin on ens trobem si estem

desorientats, que les zones menys freqüentades estiguin ben il·luminades per tal que nois i noies ens sentim segurs quan sortim de nit,…

Som conscients que també com a vianants cometem imprudències i que és important conèixer quins són els nostres drets i deures.

Creiem que és molt important tenir informació clara i comprensible, conèixer tots les normes, i respectar-les, tant si som vianants, ciclis-

tes, usuaris del transport públic o conductors.

Quan anem amb bici!

Ens sembla important l’esforç que s’està fent per augmentar el número de carrils bici, però opinem que encara hi ha molt per fer. És molt

important que connectin els uns amb els altres per poder anar d’un lloc de la ciutat a l’altre amb seguretat.

És un mitjà de transport còmode, saludable, econòmic, i molt vàlid per evitar embussos a la ciutat, però creiem que, ara per ara, encara

és perillós circular en bicicleta per diversos motius: la xarxa de carrils no està acabada, falten connexions, el ciclista molesta a moltes

calçades, falta seguretat,… L’Ajuntament hauria de ser més valent per fer això possible i animar a tots els ciutadans a que utilitzin més la

bicicleta, fins fer que es converteixi en un mitjà de transport alternatiu, no tan sols al centre sinó a tota la ciutat.

Comencen a veure’s bastants persones movent-se en bicicleta, però la majoria són adults. Nosaltres ho fem sobretot durant el cap de set-

mana, per fer esport o divertir-nos; entre setmana, a casa no ens deixen anar en bicicleta perquè creuen que és perillós. Creiem que per-

què es converteixi de debò en un mitjà de transport és important que s’utilitzi com a tal des que som nens, així de grans ja seria un cos-

tum. Perquè això pugui ser una realitat, creiem que s'hauria d’incloure a la xarxa de bidegorris les rutes fins a les escoles.

Els bidegorris han d’estar ben senyalitzats. A més de la distinció pel color del terra, creiem que haurien d’estar diferenciats amb tanques,

cintes sonores,… i també s’hauria d’evitar que, com passa al nou passeig, els cotxes aparquin als bidegorris. Aparcar la bici és força com-

plicat, es necessiten més aparcaments per bicicletes.

Un dels inconvenients de la bicicleta com a mitjà de transport és la pluja, i aquí plou bastant. Per aquests dies s’haurien de millorar els

terres i la pintura amb la que es dibuixen les senyals de la calçada; és molt lliscant i, quan plou, la bici o la moto patina fàcilment. Perquè

no rellisqui, s’hauria de ratllar la pintura com es fa a altres ciutats veïnes.

Una altra dificultat per poder utilitzar la bicicleta és que Donosti té bastants barris en zones altes. Perquè les pujades no siguin un impe-

diment, estaria bé que hi hagués ascensors, escales mecàniques, o que es pogués pujar la bicicleta al autobús en les línies de barris alts,

com Aiete o Altza.

Estaria bé que a les escoles ens ensenyessin a circular en bicicleta, les normes que hem de complir per anar més segurs, i també que

els adults ens respectessin més quan anem sols sense els nostres pares. Molts creuen que perquè som joves fem les coses malament,

que sempre tenen raó i que poden cridar-nos l’atenció per qualsevol cosa i de qualsevol manera. ...
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Durant aquests mesos, hi ha hagut força enrenou a la ciutat degut al nou carril bici de la Concha. Molts conductors hi estan en contra,

però la veritat és que les proves que s’hi han fet els diumenges, tancant el pas als cotxes, han estat fantàstiques. Aquests dies, i també

d'altres, com ara el Dia sense el meu cotxe, el carrer sembla més gran.

Quan utilitzem el transport públic!

A la nostra ciutat, el transport públic per excel·lència és l’autobús. Pensem que és millor que el cotxe perquè és més segur, més econò-

mic, menys contaminant i respectuós amb el medi ambient. En aquest sentit, encara queden coses per fer; gràcies a les noves tecnolo-

gies podríem tenir vehicles amb energies renovables que contaminessin menys.

Hem observat que la xarxa d’autobusos està millorant tant pel que fa al número de línies com en la qualitat dels autobusos. Encara falta

arribar a algunes zones dels barris més allunyats i millorar el servei a les zones altes amb carrers estrets pels que no pot passar un auto-

bús normal (San Roque, Aldakonea, etc.), i d’altres on el servei es cobreix amb convenis amb altres línies privades, com Aiete.

A més, creiem que s’haurien d’ampliar els horaris i les freqüències en alguns barris, ampliar el servei d'autobusos nocturns també als

divendres, i considerar la possibilitat de preus especials per grups i joves.

Tot i que la qualitat dels autobusos ha millorat força, les persones amb mobilitat reduïda, com ara la gent gran, els qui van amb nens petits

amb cotxet o amb el carro de la compra, o aquelles persones que tenen alguna disminució física, psíquica o sensorial, tenen dificultats

perquè encara no hi ha molts autobusos amb plataforma baixa. Aquestes persones han d’esperar molta estona fins que arriba un auto-

bús en el qual poden pujar, i acostumen a acabar utilitzant el cotxe per traslladar-se d’un lloc a l’altre… i quan volen aparcar es troben

que no es respecten les places reservades per a ells.

S’hauria de millorar la senyalització de les línies; les lletres dels pals són molt petites i les persones amb problemes de vista tenen dificul-

tats per llegir-les. Els autobusos haurien de tenir informació sonora per a les persones que no hi veuen bé i els plànols haurien d’estar

també en Braille per tal que tothom pogués orientar-se.

Creiem que l’autobús ha de tenir preferència perquè transporta molta gent i perquè ha de complir uns horaris. Els carrils bus com els del

carrer Urbieta i San Martín funcionen bé, però quan els cotxes no els respecten, com a la Zurriola, serveixen de ben poc.

Una cosa que creiem que s’hauria de millorar és el sistema de subjecció dins de l'autobús. Paguem el bitllet normal com adults, però

moltes vegades, i sobretot quan va molt ple, no tenim enlloc on agafar-nos perquè les barres són molt altes i no hi arribem. Creiem que

és una qüestió que hauríem d’estudiar per buscar un sistema que ens permeti viatjar més segurs.

Creiem que hauríem de tenir més consciència del fet que els autobusos són també nostres i que quan es cremen, s’espatllen els seients

o es ratllen les finestres, tots en sortim perjudicats. Creiem que s’haurien de prendre mesures contra les persones que ho fan, de mane-

ra que paguin el mal que han fet amb treballs a la ciutat.

El topo és un mitjà de transport que ens sembla molt còmode, segur, ràpid i puntual.

Creiem que s’haurien de reeditar les guies de transport i educar des de petits sobre l’ús del transport públic, organitzant visites a les cot-

xeres, explicant la importància de l’ús del transport públic, que és de tots i que s’ha de respectar, com ens hem de comportar, les fun-

cions del conductor… perquè a vegades, quan hi ha problemes, no sabem qui té raó, ni a qui demanar ajuda. També des de les famí-

lies hauríem d’acostumar-nos a utilitzar-lo y fer-ne un bon ús.

En resum i per acabar, demanem a l’Ajuntament que estudiï les nostres propostes, pensem que poden ajudar a millorar la mobilitat a Donostia

i fer de la nostra ciutat un lloc més segur i saludable.

Donostia, maig de 2002
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ANNEX

CARTA EUROPEA DELS DRETS DELS VIANANTS

Parlament Europeu, 1988

1. Els vianants tenen dret a viure en un ambient sa i a gaudir lliurement de l’espai públic en les condicions de seguretat

adequades per a la seva salut física i psicològica.

2. Els vianants tenen dret a viure en centres urbans o rurals organitzats a escala humana, i no de l’automòbil, i a disposar

d’infraestructures a les quals puguin accedir fàcilment a peu o en bicicleta.

3. Els infants, la gent gran i les persones discapacitades tenen dret a viure en una ciutat que constitueixi un lloc de socia-

lització i no d’empitjorament de la seva situació de feblesa.

4. Les persones discapacitades tenen dret a gaudir de mesures específiques que els proporcionin la màxima mobilitat pos-

sible, com ara la supressió de les barreres arquitectòniques i el condicionament dels mitjans públics de transport.

5. Els vianants tenen dret a disposar de zones urbanes reservades, tan àmplies com sigui possible, que no siguin simples

illes per a vianants sinó que s’insereixin de manera coherent en l’organització general de la ciutat.

6. Els vianants tenen dret particularment:

• Al respecte dels límits considerats científicament suportables de les emissions químiques i acústiques dels vehicles de

motor.

• A la implantació generalitzada, en el transport públic, de vehicles que no siguin una font de contaminació atmosfèrica o

acústica.

• A la creació de pulmons verds, fins i tot mitjançant obres de repoblació forestal urbana.

• A la limitació de la velocitat mitjançant una reforma estructural dels carrers i les cruïlles (per exemple, mitjançant illots)

que faci que els automobilistes hi disminueixin la velocitat i s’hi garanteixi el trànsit dels vianants i les bicicletes.

• A la prohibició de la difusió de missatges publicitaris que fomentin l’ús erroni i perillós de l’automòbil.

• A sistemes eficaços de senyalització, concebuts també per a les persones que estiguin privades del sentit de la vista.

• A la introducció d’un sistema de responsabilitat objectiva o de risc, de manera que aquell que sigui responsable de pro-

vocar un risc n’assumeixi les conseqüències financeres (com a França des de 1985).

7. Els vianants tenen dret a una mobilitat completa i lliure mitjançant l’ús integrat dels mitjans de transport. Particularment,

tenen dret:

• A un servei públic articulat i equipat com cal per respondre a les exigències de tota la ciutadania, tant si són persones dis-

capacitades com si no.

• A la implantació de carrils per a bicicletes a tot el centre urbà.

• A la disposició d’àrees d’aparcament que no incideixin en la mobilitat dels vianants ni en la possibilitat de gaudir dels valors

arquitectònics.

8. L’Administració pública ha de procurar que la ciutadania rebi tota la informació necessària sobre els drets dels vianants,

pels canals adequats i a partir dels primers nivells d’ensenyament escolar.
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COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT

AGENDA 21 DE BARCELONA

Objectiu 3 Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor

Diagnosi
A Barcelona hi ha un turisme per cada 2,4 habitants i una concentració mitjana de 63 turismes per hectàrea (a

l’Eixample arriba a 150!), Però els cotxes són només el 73% dels vehicles de la ciutat: cal afegir-hi encara motos,

ciclomotors, furgonetes i camions, amb els problemes de congestió que el conjunt comporta. Resulta il·lustratiu

que l’any 65, amb més població que ara, Barcelona tenia la quarta part de vehicles.

Malgrat el predomini del cotxe en el paisatge urbà, dels 4,2 milions de viatges que es fan diàriament a l’interior

de la ciutat, només el 25% són en vehicle privat (el 37% són a peu o en bici, el 38% en transport públic). La

proporció canvia en els 2 milions de viatges de relació amb l’exterior, en els quals el vehicle privat representa el

65 %. De fet, la proliferació del cotxe contribueix a una dispersió de la ciutat i separació d’usos que inexorable-

ment augmenten la mobilitat obligada. Per tot plegat, cal plantejar els reptes de la mobilitat a escala metropoli-

tana i són fonamentals els acords entre les diferents administracions implicades. 

Algunes de les conseqüències no desitjades del predomini del vehicle privat són el dispendi de temps i d’energia

(el transport representa el 33% del consum energètic de Barcelona), la contaminació atmosfèrica i acústica (el

trànsit és el primer responsable de totes dues) i l’augment dels accidents i de l’agressivitat dels carrers. Tot i que

l’ús de la bicicleta i els desplaçaments a peu tenen tendència a augmentar, en bona part gràcies a una conside-

rable ampliació de l’espai lliure de cotxes, topen encara amb un entorn poc acollidor. Administració local, asso-

ciacions i entitats han signat el Pacte per la Mobilitat i constitueixen una taula de diàleg i de compromís recí-

proc.

Línies d’acció

1 Assolir la màxima accessibilitat amb la mínima mobilitat. L’objectiu és la comunicació, no el trànsit. 

2 Reequilibrar l’ús dels carrers a favor de la comunitat. Assignar prioritat de pas als vianants, bicicletes i trans-

port públic, configurant l’espai adequadament i modificant els temps dels semàfors. Actuar especialment en els

itineraris específics (escolars, esportius, turístics, etc.).

3 Aconseguir un excel·lent transport públic, complet, ràpid, accessible, net i econòmic, amb sistema tarifari inte-

grat a tota la regió metropolitana. Millorar la connectivitat, ampliar les xarxes i augmentar la freqüència de servei

així com les zones de prioritat per a bus i taxi. Crear una xarxa de transport públic porta a porta per a les perso-

nes amb mobilitat reduïda severa.

4 Pacificar el trànsit i millorar la seguretat viària. Reduir la velocitat màxima a 30 km/h a tots els carrers que no

formin part de la xarxa bàsica. Reforçar el compliment dels límits de velocitat i evitar infraccions que pertorbin

el funcionament de la circulació (dobles fileres, aparcament al carril bus i a les parades, al carril bici, sobre les

voreres i altres zones de vianants).

5 Fomentar els desplaçaments a peu. Incrementar la superfície i la qualitat de la xarxa per a vianants, eliminant

obstacles innecessaris i ordenant l’aparcament de motos. Aconseguir una amplada de vorera mínima de 3 m. i

que tots els carrers de menys de 8 m. tinguin paviment únic i prioritat als vianants. Garantir l’accessibilitat uni-

versal en tot l’espai de pública concurrència.

6 Avançar en l’ús de la bicicleta com transport habitual. Ampliar i millorar la xarxa de carrils bici segregats de la

calçada i de la vorera. Crear un pla integrat de carrils bici dins de cada barri, que contempli els aparcaments.

Facilitar l’accés de bicicletes al transport públic metropolità.

7 Aconseguir una distribució de mercaderies àgil i ordenada usant els espais menys conflictius per als vianants

i els veïns. Supeditar la llicència d’activitats per empreses amb un volum gran de mercaderies a la disponibilitat

d’espais propis de magatzem, càrrega i descàrrega i promoure espais comunitaris de recepció/lliurament de mer-

caderies per a establiments propers.

8 Fomentar la complicitat en l’ús del carrer i el respecte entre usuaris dels diferents sistemes de transport.

Promoure l’educació viària permanent i la formació per a la conducció responsable.

9 Disminuir l’impacte de la circulació sobre el medi ambient. Incentivar, amb les ordenances fiscals, l’ús de car-

burants poc contaminants i renovables (vehicles electrosolars, biofuels, híbrids, etc.), i progressar en l’adopció de

mesures per disminuir el soroll del trànsit, especialment les motocicletes.

10 Impulsar un canvi cultural en relació a l’ús i abús del vehicle privat. Potenciar l’ús del transport públic, abo-

nar iniciatives d’ús compartit del cotxe i establir mesures per dissuadir l’ús del vehicle privat a la ciutat. Estimular

l’adopció de plans de mobilitat per part de grans empreses, polígons industrials, etc. 
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EXTRACTE DEL PREÀMBUL DEL 

PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA

La nostra ciutat és un gran espai de convivència, una ciutat on els protagonistes són els ciutadans i ciutadanes i les persones

que la visiten. La qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines, la capacitat de mantenir –ara i en el futur- una ciutat habi-

table i digna per a tothom, així com el compromís ferm de preservació del medi, són elements indestriables de la seva voca-

ció de gran metròpoli mediterrània.

A l´hora d’establir els criteris bàsics del Pacte per la Mobilitat, les persones i entitats que subscriuen estan d’acord que:

• El principi de sostenibilitat és la base sobre la qual s’aixeca el Pacte per la Mobilitat. Cal assegurar, per a avui però també

per al futur, una mobilitat sostenible, és a dir, menys agressiva per a l´entorn i per al ciutadà, més planificada, més efi-

cient, més estalviadora de recursos i més respectuosa amb el medi ambient.

• És prioritari assegurar una Barcelona accessible a tothom, especialment als més febles: persones amb mobilitat reduïda,

persones grans i infants. Pel que fa a aquest últim grup cal promoure la creació de camins escolars que garanteixin la segu-

retat i l´accessibilitat dels més menuts. Barcelona ha de seguir avançant en el seu objectiu de ser model d´integració i

cohesió i ha d´establir mecanismes per defensar el dret a la mobilitat de tothom.

• Cal garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes i en aquest objectiu el transport públic hi té un paper clau

ja que suposa un clar estalvi energètic, d´espai i de recursos. Cal, doncs, potenciar-lo. És necessari, també, actuar decidi-

dament per millorar la intermodalitat dels viatges, facilitant l’ús racional i combinat dels diferents models de transport

segons el viatge a realitzar. Pel que fa als vianants, cal continuar treballant per l’espai que legítimament els correspon.

Hem d’avançar en l´ampliació de voreres, la creació d´espais de convivència i la garantia del dret a caminar, elements

fonamentals per una mobilitat més confortable. En referència al vehicle privat, cal fer-ne un ús més racional, de manera

que s´aconsegueixi, si més no, mantenir la velocitat mitjana de circulació.

• Cal fomentar un canvi d´actituds tant de les administracions com dels ciutadans i ciutadanes, establint sistemes que garan-

teixin la disciplina viària i que assegurin, per tant, una més gran seguretat a la via pública. És necessari complir i fer com-

plir les normes bàsiques de convivència en la mobilitat, de manera que s´augmentin els graus de seguretat, tant dels via-

nants com dels conductors i conductores. La voluntat de les persones que signen aquest Pacte és reclamar una normativa

específica en matèria de trànsit per les ciutats que faci més àgil i efectiu el principi d´autoritat municipal a l´hora de garan-

tir el respecte a la normativa.

• Cal que qualsevol nova actuació urbanística consideri, en la fase de planificació, les noves necessitats de mobilitat que es

generaran. El creixement de la ciutat i la definició urbanística de noves àrees d´atracció, siguin logístiques com la Zona

Franca, residencials com la Diagonal o el Front Marítim, culturals i d´atracció turística o amb perspectiva de futur com

l´àrea que acollirà el Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004 a l´entorn del Besòs, han d’estar acompanyades dels

corresponents estudis d´evolució i gestió de la mobilitat als seus entorns i, també, de les necessàries dotacions de trans-

port públic i dels nous espais (de passeig, d´aparcament, de distribució de mercaderies, etc.) que la zona requerirà.

Més enllà dels criteris comuns a l´hora de signar aquest Pacte, les persones signants manifesten la seva voluntat:

• Que el Pacte per la Mobilitat es constitueixi com un acord obert a tothom, amb vocació de ser subscrit per altres grups,

associacions o entitats que estiguin a favor dels seus principis i accions. Alhora, per assegurar una mobilitat sostenible no

només a la nostra ciutat, seria desitjable i encoratjador que la iniciativa de Barcelona es fes extensible a l’àmbit de la regió

metropolitana i fos assumida pels ens polítics, gestors o administradors d´aquesta realitat i del conjunt del país.

• Que el Pacte per la Mobilitat no sigui el final d´un procés de reflexió i consens, sinó l´inici d´un treball comú que es con-

creti en plans d´actuació. En aquest sentit és prevista la creació de grups de treball temàtics d´acord amb els deu punts

que configuren el Pacte. S’invitarà a tots els signants del Pacte a participar als grups de treball, per tal que hi estiguin

representades les entitats i associacions més directament interessades en cada cas.

• Els diferents plans d´actuació tindran els seus propis objectius, calendari i, si és convenient, pressupost global i finança-

ment, amb la participació de les diferents entitats. D´altra banda, tant el desenvolupament global del Pacte com els

avenços en els diferents grups de treball seran debatuts i actualitzats com a mínim amb una periodicitat anual, i el Consell

de Circulació de Barcelona és el marc idoni per fer-ho.

Aquest Pacte és el resultat de la participació, de l´actitud oberta i de diàleg, de la voluntat de voler escoltar i fer sentir dels

membres del Consell de Circulació de Barcelona, creat el 1983 per debatre i posar en comú els diferents aspectes de la mobi-

litat a la ciutat. 
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LA DECLARACIÓ D’AMSTERDAM

El dret d’anar en bicicleta.

Nosaltres, els participants a la Conferència Mundial sobre la Bicicleta Vélo Mondial 2000, reunits a Amsterdam el juny de l’any 2000, proclamen que les persones

(inclosos els nens) haurien de tenir el dret d’anar en bicicleta quan vulguin. Declarem que l’ús de la bicicleta requereix una acceptació i promoció més gran per part

de totes les organitzacions i de tots els governs d'arreu del món. Fem una crida perquè s’adoptin mesures en aquest sentit.

Avantatges

L’ús de la bicicleta té molts avantatges, tant per a l’individu com per a la societat i el medi ambient.

- La bicicleta, com a mitjà de transport particular, ofereix un transport de porta a porta, alhora ràpid i eficaç:

• la bicicleta ofereix una disponibilitat immediata i el seu manteniment és relativament econòmic;

• el temps de desplaçament en bicicleta és previsible; al ciclista no li afecta la congestió del trànsit;

• la bicicleta ofereix intimitat, independència i llibertat; el ciclisme és una activitat emancipadora;

• en ser una forma d’exercici, el ciclisme millora la salut física i mental.

- En la canviant societat actual, la bicicleta ofereix una forma de transport flexible:

• el trànsit en bicicleta manté fluid el moviment de les ciutat i en preveu o en redueix la congestió;

• l’ús de la bicicleta amplia el radi d’activitat de la gent, independentment del fet que sigui jove o d’edat avançada, rica o pobra, home o dona;

• l’ús de la bicicleta estalvia espai i és rendible dedicar-li infraestructures;

• desplaçar-se en bicicleta estalvia temps i promou el desenvolupament de l’economia local;

• un major ús de la bicicleta significa un accés millor a les oportunitats laborals, més creació de llocs de treball i un nivell més gran de salut pública.

- L’ús de la bicicleta millora l’entorn on viu la gent i dinamitza les nostres ciutats: 

• la bicicleta és silenciosa, neta i sostenible;

• anar en bicicleta no amenaça ni la natura ni el paisatge;

• els ciclistes són una amenaça insignificant per als demés;

• l’ús de la bicicleta no representa cap càrrega per a les reserves de combustibles fòssils.

Oportunitats i potencial

Les noves tecnologies arriben al món sencer. La globalitat existeix, però és principalment virtual. La majoria de les activitats de la gent encara signifiquen sortir de casa.

La distància no sembla limitar els llocs on una persona pot viatjar. No obstant això, a tot el món, els viatges que fa la majoria de la gent són curts. La gran majoria de

viatges es fan dins de la ciutat o poble propis: entre un 60 % y un 90 % dels viatges són inferiors a 6 o 7 km. A moltes ciutats i pobles, caminar i anar en bicicleta

són els mitjans de transport més utilitzats. Això és així ara i preveiem que seguirà sent així durant molt de temps.

Hi ha molts llocs on es pot incrementar el pes de la bicicleta com a part del transport local.

- Comparat amb el transport a peu, anar en bicicleta augmenta de forma considerable l’àrea que pot cobrir una persona, així com la seva capacitat per transportar

càrregues. També permet guanyar temps per a d’altres activitats.

- Aproximadament la meitat de tots els viatges en cotxe són de menys de 7,5 km; mitja hora en bicicleta. El ciclisme és una alternativa realista per a un 50 % d’a-

quests viatges curts en cotxe.

Dins de les grans ciutats i a les rutes interurbanes, la bicicleta pot augmentar el potencial del transport públic.

Ho fa:

• repecte a l’individu, en oferir un accés eficaç al transport públic;

• respecte als operadors del transport públic, els quals, en reconèixer els ciclistes com a alimentadors, augmenten la zona de captació de les estacions i de les

parades.

En situacions en què les places d’aparcament properes a l’origen o al destí dels viatges siguin limitades, les bicicletes ofereixen una alternativa de transport fàcil per

arribar als aparcaments i per sortir-ne.

Condicions

Les circumstàncies poden variar substancialment d’un país a l’altre. No obstant això, si es vol remarcar el potencial de la bicicleta i si es vol assegurar que l’ús de la

bicicleta sigui atractiu i segur, s’han de satisfer algunes condicions universals:
...
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• una condició bàsica a molts països és una disponibilitat més gran de bicicletes fiables, segures i de preu assequible;

• fer que l’ús de la bicicleta sigui més atractiu requereix que s'hi destini espai i que s’adoptin mesures per acomodar tant les bicicletes aparcades com les que

circulen;

• és convenient treure les barreres al flux ininterromput de bicicletes; és necessari eliminar les amenaces derivades del trànsit de vehicles a motor;

• en situacions que presenten un augment del trànsit motoritzat, és indispensable protegir els ciclistes.

També és important assegurar que els ciclistes tinguin un lloc dins del sistema global de trànsit i transport.

• Això fa necessària una atenció més gran per part dels urbanistes per assegurar que la majoria dels viatges puguin dur-se a terme dins d’una àrea que es pugui

recórrer en bicicleta. Per tant, és necessari evitar la baixa densitat i estimular un ús mixt del sòl a les zones urbanes.

• Això exigeix uns plans de transport que considerin que la bicicleta té un valor i una funcionalitat igual a la dels altres mitjans de transport.

• Això requereix que es dissenyi la infraestructura de tal manera que, sempre que sigui possible, s’evitin els conflictes entre els ciclistes i altres usuaris més 

ràpids de la via pública. Segons la situació, això implica la separació dels diferents tipus de trànsit i/o la regulació de la velocitat del trànsit motoritzat.

• L’educació de tots els usuaris de la via pública i l’aplicació de les lleis de trànsit són els elements finals d’una política de transport compatible amb l’ús de la 

bicicleta.

• Cal concedir una atenció especial a fer possible que els nens puguin desplaçar-se en bicicleta de manera independent.

Crida a l’acció

Nosaltres, els participants de Vélo Mondial 2000, fem una crida als representants i funcionaris dels governs a tots els nivells a les indústries relacionades amb el món

de la bicicleta y a les organitzacions nacionals y internacionals perquè:

• reconeguin el dret de tots els sectors de la població, inclosos els nens, a desplaçar-se en bicicleta;

• reconeguin el potencial del trànsit en bicicleta a l’hora d’elaborar polítiques i projectes;

• compleixin les condicions perquè l’ús de la bicicleta esdevingui més atractiu;

• estableixin partides pressupostàries per al finançament de projectes que siguin compatibles amb l’ús de la bicicleta;

• abordin temes de ciclisme;

• estableixin aliances estratègiques amb les parts implicades que corresponguin.

Demanem que els governs i les institucions redactin un Pla director de la bicicleta (PDB) abans de finals d’agost de l’any 2003. Aquests PDB contindrien objectius

que s’han d’assolir l’any 2010. Aquestes fites hauran de ser ambicioses i realistes; hauran de ser mesurables i caldrà vigilar-ne el compliment. A més, els PDB hau-

rien de:

• definir les polítiques per augmentar l’ús de la bicicleta i tenir en compte les condicions assenyalades més amunt;

• estimular les autoritats locals i regionals i demés organismes pertinents;

• definir els papers i les responsabilitats de les parts implicades;

• proporcionar un suport i un finançament per a les polítiques i els programes .

Els participants fem una crida a les organitzacions internacionals i als governs perquè es creï una plataforma per establir, a escala internacional, un sistema de punts

de referència (benchmarking) i un intercanvi de coneixements sobre el trànsit en bicicleta. També demanem que es declarin clarament els beneficis potencials del

ciclisme quan es redactin tractats internacionals sobre la qualitat de vida, el medi ambient, la salut pública i l’eradicació de la pobresa, com els de Kioto o Hàbitat II.

Els delegats a Vélo Mondial i les organitzacions que representem farem pública aquesta crida a l’acció i promourem la seva posada en pràctica. Ens comprometem

a contribuir amb els nostres coneixements, la nostra experiència i les nostres xarxes a garantir la realització de les reivindicacions de la crida a l’acció.

Assegurarem que les nostres experiències estiguin disponibles per formar part del contingut dels catàlegs sobre polítiques actuals relatives a la bicicleta i sobre la

situació al carrer. En la mesura que sigui possible, nosaltres i les organitzacions que representem vigilarem fins a quin punt els plans i les bones intencions es con-

verteixen en accions i, en última instància, en un ús més gran de la bicicleta.

Els resultats provisionals s’avaluaran en la propera Conferència Mundial sobre la Bicicleta.

La vostra resposta a aquesta crida

Demanem a les organitzacions a les quals s’adreça aquesta crida que ens informin de la seva resposta. Amb aquesta finalitat, es crearà una pàgina web

especial: www.velomondial.net Vélo Mondial 2000

Amsterdam, 22 de juny de 2000
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