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ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL DEL PLA DE MOBILITAT URBANA – PMU 
DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA 

Dia: 18 de febrer de 2019 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala Barcelona d’Ecologia Urbana, Diagonal, 240, 2a planta  

Assistents: 
1. Alba Rey del RACC 
2. Alex Maldonado de Funky Cycle 
3. Anna Masuet d’ADISCAT 
4. Daniel Carrasco del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona 
5. Emeka Okpala de Catalunya Camina 
6. Emili Llanta de Sinob Mobilitat 
7. Ester Boada de Un cotxe menys - bicicletes 
8. Evaristo magaña d’Astac Condal 
9. Fernando Sánchez de STAC 
10. Francesc J. Gómez de CEO i Consejero de Seguridad ADR – IATA 
11. Giovanni Mascheroni de Barnacleta 
12. Jaume Macià de la FECAV 
13. Joan Vidal del Consell de Ciutat 
14. Jordi Galí de Copenhagenize 
15. Jordi Martí del GM Demòcrates 
16. Jordi Martín de l’ATM 
17. José Carlos Romero del Gremi Transports Maquinaria Construcció 
18. Josep Maria Rovira del Col·legi d’Enginyers Industrials 
19. Leon Fargier  
20. Ma Teresa Carrillo de l’Institut Metropolità del Taxi 
21. Norma Rey de l’Agència d’Ecologia Urbana 
22. Pau Noy de TMB 
23. Pawel Hrycivk de Funky Cycle 
24. Pere Garcia d’Audica 
25. Roger Puigví de Scoot 
26. Susana Pascual de la FAVB 
27. Toni Moure d’Avancar 
28. Xavi Bach de l’Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona 
29. Xavier Guarderas de l’Agència d’Ecologia Urbana 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona o ponents:  
1. Mercedes Vidal, Regidora de Mobilitat 
2. Álvaro Nicolás, de la Regidoria de Mobilitat 
3. Manuel Valdés, Gerent Adjunt d’Infraestructures i Mobilitat 
4. Adrià Gomila, Director de Serveis de Mobilitat 
5. Eugeni Rico, de la Direcció de Serveis de Mobilitat 
6. Gabi Gallart, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
7. Xavi Moreno, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
8. Toni Martínez, de la Regidoria de Mobilitat 
9. Carme Ruiz, de la Direcció de Comunicació i Participació d’EU 
10. Blai Martí del departament de transversalitat de génere 
11. Miquel Ruscalleda, que actua com a secretari 

L’ordre del dia és el següent:  
1. Retorn del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024 
2. Torn obert de paraules 
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Obre l’acte la regidora Mercedes Vida per donar la benvinguda i emmarcant aquesta sessió. 
Planteja la importància del PMU com a document que cal actualitzar legalment però també com 
a pensament estratègic, de guia i debat, de la mobilitat actual i futura. La intenció és que aquest 
nou PMU quedi preparat per ser aprovat pel nou consell municipal.  

Explica que estem en un moment de canvi de paradigma en mobilitat i que el que es fa a 
Barcelona interessa molt. També que es vol incorporar l’àmbit de la salut en tot el debat i cercar 
el major consens possible en la seva elaboració. 
 
1. Retorn del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024 

Carme Ruiz pren la paraula per explicar que aquest procés participatiu comença a finals de 
l’any 2017 amb la fase de diagnòstic feta amb un grup específics del Pacte per la Mobilitat. A 
l’abril del 2018 es va iniciar la fase d’objectius i línies estratègiques amb altres col·lectius com 
els de diversitat funcional, gent gran, infants, salut i altres a banda de sessions obertes amb 
membres del Pacte per la Mobilitat en sessions dedicades a la mobilitat quotidiana, mobilitat 
segura, mobilitat i espai públic i mobilitat i noves tecnologies. 

A continuació prenen la paraula Adrià Gomila i Eugeni Rico per especificar que el PMU és una 
visió estratègica (visió global) i que, per tant, no s’aprofundeix en cada un dels temes tractats. A 
continuació expliquen les propostes que s’han incorporar al llarg d’aquest procés participatiu. 
En total s’han incorporar 299 aportacions.  

Les relatives als vianants s’orienten majoritàriament a donar més qualitat a les voreres de la 
ciutat, així com més seguretat pels vianants i pels infants específicament. Les relatives a la 
bicicleta s’orienten a segregar els carrils bici, estudiar els punts de major accidentalitat, 
incentivar la redistribució de les bicicletes “bicing” i incidir més en l’aparcament de les bicicletes. 

Respecte el transport públic es demana revisar la seva cobertura, implementar la T-Mobilitat, 
fer segregacions de les vies i millorar el metro i el tramvia. Respecte la DUM es demana tractar 
millor la seva regulació, controlar millor la disciplina en la càrrega i descàrrega amb noves 
tecnologies així com adaptar-la millor a les particularitats de cada lloc i promoure les 
microplataformes DUM. 

En relació al vehicle privat, es demana promoure la divulgació i educació ambiental pels 
conductors, reduir les velocitats, aprofundir en les superilles, promoure els vehicles compartits i 
els aparcaments soterrats i l’aparcament de les motos a la calçada i els carrils multiús. Es 
demana també aplicar les noves tecnologies per a la millora de la mobilitat. Per acabar, l’Adrià 
Gomila explica el procés d’aprovació del PMU. 

2. Torn obert de paraules 

En el torn obert els assistents demanen ser més ambiciosos i que el nou PMU sigui 
excepcional. També una jerarquia de vies que prioritzi les vies fèrries i augmentar la freqüència 
del metro. També demanen posar-se com objectiu ser neutral respecte el canvi climàtic l’any 
2035 i apostar decididament pel carsharing. També poder participar els objectius del PMU i 
introduir els vehicles d’alta ocupació en el nou PMU. 
 
Adrià Gomila, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, diu que el procés participatiu ja 
ha inclòs els objectius. En tot cas, la idea és continuar amb els objectius de l’anterior (actual) 
PMU per intentar aconseguir-los definitivament. També destaca la importància de la 
coordinació entre els diferents plans municipals i metropolitans i es pregunta com aplicar els 
criteris d’alta ocupació al nou PMU.    

Un cop tractats tots els assumptes, es tanca la sessió a les 20:10h.  


