
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA 

Dia: 22 de setembre de 2020 

Hora:  16.00 h 

Lloc: Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona 

Participants: 102 assistents 

Presidència/regidors: (de forma presencial excepte*)  

1. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona 
2. Janet Sanz, segona tinenta d’alcaldia 
3. Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat 
4. Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia 
5. Albert Batlle, cinquè tinent d’alcaldia 
6. Francina Vila, regidora de PDeCAT 
7. Eva Parera, regidora Barcelona pel Canvi 
8. Oscar Ramírez, regidor del PP 
9. Francisco Sierra, regidor de Cs * 
10. Francesc Xavier Marcé, regidor del PSC * 

Entitats membres del Pacte: (de forma telemàtica excepte*) 

11. ACAVe, Martí Sarrate 
12. ADISCAT, Anna Masuet 
13. AEM-ANSBIO- Francesc Gómez 
14. AEVAC, Pilar Bellot 
15. Agrupament de Botiguers i 

Comerciants, Emiliano Maroto 
16. AMB, Joan M. Bigas 
17. Amics de la Bici, Albert Garcia 
18. AMM, Víctor Carrera 
19. ANESDOR, J. M. Riaño 
20. ANESDOR, Pedro Diaz  
21. ANFAC, Carmen Torrente 
22. ASOCPARC, David Llort * 
23. ASPB, Catherine Pérez 
24. ASTAC Catalunya, Erika Camuñas 
25. ASTAC Condal, Evaristo Magaña * 
26. ATM, Lluís Alegre 
27. BACC, Adrià Arenas *  
28. BACC, Carles Benito 
29. Barcelona d’Aparcaments Municipal, 

Alfred Morales 
30. Barcelona Oberta, Núria Paricio 
31. Barcelona Regional, Cristina Jiménez 
32. Bicitours, Manel Gimeno 
33. BSM, Miriam Plaza 
34. CCOO, J. M. Jurado 
35. CICCP, Oriol Altisench 
36. COACB, Esther Rey 
37. Consell de Gremis, Joan Guillén 
38. DGT, Susana Gómez i Adrià Puigpelat 
39. Diputació de Barcelona, Salvador 

Fuentes 

40. DOYMO, Sandra Estrella 
41. ECOM, Montserrat García 
42. Eixample Respira, Genís Domínguez 
43. FECAV, Albert Canals 
44. Federació Barna Centre, Teresa 

Llordes 
45. Foment del Treball, Josep M. Martí 
46. Freeel, Dani Tizon 
47. Mutual de Conductors, Jordi Herms 
48. Fundació RACC, Alba Rey * 
49. Fundación MAPFRE, Jesús Monclús 
50. Gremi de Garatges, Jordi Díez 
51. Gremi del Motor, Joan Blancafort * 
52. Gremi Tallers Reparació Automòbils, 

Celso Besolí 
53. IERMB, Maite Pérez 
54. Institut Cerdà, Julián Arenas 
55. Institut Metropolità del Taxi, M. Teresa 

Carrillo 
56. Moventia, Elena Aguarta 
57. Mutua Motera, Victor Cabrera 
58. P(A)T, Vicente Sánchez 
59. Pacte Industrial, Carles Rivera 

60. PIMEC Comerç, Álvaro Clapés-
Saganyoles 

61. Pla Estratègic Metropolità, Nel·la 
Saborit 

62. Plataforma per la Qualitat de l’Aire, 
Maria Garcia 

63. PTP, Manel Ferri 
64. Rodalies Renfe, Anabel Arévalo 
65. Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau 



 
 

66. Sindicatura de Greuges, Anna Maria 
Botella 

67. STAC, Carlos Fernández 
68. Ubeeqo, Mònica Casanovas 
69. UNO, Rafael Aguilera  
70. UNO, Manuel Bejarano 

71. UPC, Francesc Robusté 
72. VAIC MOBILITY, Carlos Domínguez 
73. Alfons Perona (membres del grup 

d’experts) 
74. Eugènia Domènech (membres del 

grup d’experts)

En representació municipal: (de forma 

presencial excepte*)  

75. Adrià Gomila 
76. Àngel López  
77. Beatriz Huarte* 
78. Carlos Lopez* 
79. Carme Gibert 
80. Carme Ruiz 
81. Eduard Cuscó 
82. Eugeni Rico* 
83. Gabi Gallart* 
84. Ivan Palomares  
85. Jesus Hernando* 
86. Jesús Jiménez  
87. Joan Tomas* 
88. Maite Peris 

89. Manuel Valdés  
90. Marc Rius* 
91. Milagros Casas* 
92. Miquel Ruscalleda 

Periodistes: (de forma telemàtica) 

93. Clara Blanchar 
94. David Guerrero 
95. Judith Cutrona 
96. Maite Boada 
97. Manuel Bejarano 
98. Montse Poblet 
99. Oscar Martínez 
100. Pilar Fernández 
101. Rafael Aguilera 
102. Toni Sust 

 

Ordre del dia:  

1. Benvinguda 

2. Línies estratègiques del PMU horitzó 2024 

3. Torn obert de paraules 

Benvinguda 

Obre l’acte Ada Colau agraint la presència dels assistents i, a continuació, introdueix el 

debat en relació amb la proposta de PMU (Pla de mobilitat urbana). Una proposta que no 

està tancada i que representa un punt i seguit en el debat sobre la mobilitat a la ciutat i que 

persegueix una ciutat més sana i amb menys contaminació.   

A continuació ens planteja algunes reflexions. Tot i els moments difícils, derivats de la 

pandèmia de la covid-19, hi ha una situació que no ha canviat: la mobilitat segueix sent un 

dels principals factors contaminants i, per tant, causa de l’actual crisi climàtica. I per això 

seguim tenint en la gestió de la mobilitat el principal repte davant l’emergència climàtica.  

En segon lloc, planteja una mirada en clau metropolitana de la mobilitat i que, per tant, cal 

treballar conjuntament en demanar fons europeus orientats a la transició verda i digital. Per 

tant, cal intensificar la col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol 

per poder aconseguir els fons necessaris per acabar infraestructures tan importants per a la 

mobilitat sostenible com són, per exemple, diferents actuacions a la xarxa ferroviària de 

rodalies de Catalunya, la interconnexió del tramvia i acabar la línia 9 del metro. 



 
 

En tercer lloc, demana complicitat a tothom per desmuntar la falsa dicotomia que relaciona 

el foment de la mobilitat sostenible amb un menor desenvolupament econòmic. Explica, i 

posa diferents exemples, de com en la mateixa mobilitat sostenible hi ha part de la 

reactivació econòmica i creació de llocs de treball estables i de qualitat. 

Segueix dient que l’actual model de mobilitat no millora els nivells de contaminació i que 

aquesta provoca problemes de salut a tothom i que això és inacceptable. Per això explica 

que aquest PMU es proposa arribar a un 82% de desplaçaments amb modes sostenibles.  

Per acabar, fa una crida a la col·laboració en benefici de la salut de tothom i agraeix la feina 

feta fins ara.  

Línies estratègiques del PMU horitzó 2024 

A continuació pren la paraula Janet Sanz per obrir aquest punt relatiu a aquesta proposta 

d’un nou PMU, fruit d’una feina tècnica de diagnosi i d’un procés participatiu, i amb l’objectiu 

de donar resposta a les tres crisis plantejades: sanitària, ecològica i econòmica. Però explica 

que no es parteix de zero sinó d’un PMU de l’anterior mandat. Anomena diferents actuacions 

fetes en el mandat anterior que promouen la mobilitat sostenible, com els nous carrils bici, 

l’ampliació del servei Bicing, l’ordenació de la nova xarxa de bus, els projectes de superilla, 

així com la construcció de dues estacions de metro de la Zona Franca. I que per aquesta 

feina feta s’ha nomenat Barcelona com a capital de la mobilitat sostenible d’Europa.  

En aquest nou mandat, i degut a la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la covid-19, 

s’han fet actuacions d’urgència com la pacificació dels entorns escolars, l’ampliació de 

terrasses de restauració, la posada en marxa de les ZBE (zones de baixes emissions) o 

l’increment de l’oferta de transport públic. També s’han executat mesures d’ordenament de 

l’espai públic argumentant que no és equilibrat que el 60% de l’espai públic estigui destinat a 

un sol mode de mobilitat (vehicle privat). També comenta que un 60% de la població està 

d’acord amb aquesta mena d’actuacions. 

Explica que aquesta proposta de PMU, en la línia de la Declaració d’emergència climàtica, 

preveu incrementar els desplaçaments sostenibles. A tall de resum, diu que l’objectiu és que 

quatre de cada cinc desplaçaments es facin a peu, en bicicleta o en transport públic. En 

concret, esmenta diferents objectius relatius al transport públic, com l’ampliació dels carrils 

bus i l’ordenació del bus interurbà. També relatius a la bicicleta com l’ampliació de la xarxa 

de carrils bici o relatius a la DUM (distribució urbana de mercaderies) amb l’estudi de la 

implementació d’una taxa d’últim quilòmetre i el suport a la creació de centres de 

micrologística de distribució de mercaderies. I en relació amb els vehicles privats, es 

proposa regular la velocitat màxima a 30 km/h per garantir la seguretat, així com la 

consolidació de les ZBE (zones de baixes emissions) i l’estudi d’un peatge de congestió.  

També parla del foment d’un model productiu que inclogui la mobilitat sostenible. En altres 

paraules, que lluitar contra la contaminació i arribar a final de mes sigui compatible i reduir 

així la factura de la contaminació. 

En resum, explica que cal actuar per combatre la triple crisi amb els instruments i els fons 

econòmics que tenim. Cal actuar parlant amb tothom per una mobilitat lliure i la llibertat de 

respirar aire net. Ens cal pensar en col·lectiu més enllà de les individualitats. 



 
 

A continuació pren la paraula Rosa Alarcón, agraint la presència de regidors i membres del 

Pacte per la mobilitat i el treball fet pels tècnics de la Direcció de Mobilitat. A continuació 

reitera que aquesta proposta de PMU respon a la necessitat de lluitar contra les tres crisis: 

mediambiental, sanitària i econòmica. 

Emfatitza que és una proposta oberta al debat i que les diferents posicions (legítimament 

confrontades) han de buscar punts de trobada per poder avançar. Per això demana diàleg, 

ja que ens juguem el futur de la mobilitat a l’àrea de Barcelona. I per això es presenta una 

proposta de consens amb l’objectiu d’arribar a acords. Una proposta en clau metropolitana 

perquè la contaminació no entén de fronteres. Per això calen polítiques conjuntes de les 

diferents administracions públiques implicades. 

La pandèmia derivada de la covid-19 ha implicat patrons de mobilitat anormals amb 

afectacions negatives, tant en la mateixa mobilitat com en l’activitat econòmica. Per això es 

proposa un PMU amb una revisió anual en temps d’incertesa. 

També agraeix el treball de la GUB per garantir l’ordenació i la prevenció de la mobilitat. 

Tot seguit explica més detalladament aquesta proposta de PMU. Un document d’estratègia 

amb set objectius: 

1. Dur a terme un nou repartiment modal en el qual els modes sostenibles —a peu, 

bicicleta i transport púbic— arribin al 82%. I un 18% per al vehicle privat, necessari per a 

la mobilitat essencial però que ha de millorar en la seva capacitat d’ocupació i amb 

vehicles més nets en termes mediambientals. 

2. Afavorir el dret a la mobilitat universal, incrementant i millorant les condicions 

d’accessibilitat i seguretat viària dels espais dedicats als vianants.  

3. Ampliar i fer més atractiva, a la persona usuària, l’oferta de la xarxa de transport públic 

urbà i metropolità i reclamar l’execució de les infraestructures de mobilitat pendents 

(Rodalies, L9, carrils bus VAO, connexió tramviària...).  

4. Ampliar i millorar la infraestructura pedalable i les condicions de seguretat viària, 

aparcament, convivència (sobretot amb els vianants) dels ciclistes.  

5. Actuar sobre les condicions d’ús del vehicle privat de motor, incentivant-ne la transició 

energètica a combustibles nets, regulant-ne l’aparcament i afavorint-ne l’ús eficient i 

compartit.  

6. Ampliar la regulació de la distribució urbana de mercaderies (un dels grans reptes) i 

gestionar-la d’una manera més sostenible, integrada en el territori i intel·ligent i d’acord 

amb el propi sector. 

7. Convertir la mobilitat en un conjunt de serveis de mobilitat multimodals, segurs, eficients i 

sostenibles al servei de l’usuari utilitzant les TIC, internet i la gestió de dades. Volem ser 

els més innovadors, per exemple, els nous busos d’hidrogen. 

Cal destacar també que la vorera ha de ser per als vianants. En una ciutat molt densa l’espai 

públic és molt preuat. Per tant, cal treure obstacles de la vorera, per exemple, els pals dels 

serveis. Per això es proposa que no només es treguin quan s’ha de reformar un carrer, sinó 

que es faci a tots els carrers de manera sistemàtica. També proposa apostar decididament 

per les escales mecàniques i ascensor, ja que ajuden a garantir la mobilitat a peu i 

esdevenen un complement del transport públic. En relació amb el transport públic, destaca 



 
 

el gran esforç fet per la nova xarxa de bus i proposa ara millorar la seva velocitat comercial 

amb els nous carrils bus. 

A continuació demana que s’obri el torn obert de paraules per sentir la veu dels membres del 

Pacte per la mobilitat i amb el compromís de no portar aquest PMU a aprovació inicial sense 

un acord previ. 

Torn obert de paraules 

Tot seguit pren la paraula Miquel Ruscalleda per explicar les normes bàsiques de 

participació d’aquesta sessió i donar la paraula als participants que ho sol·liciten: 

 Francina Vila, regidora del grup municipal Junts per Catalunya, explica que el seu 

model de mobilitat es basa en l’eficiència en els desplaçaments i que a partir de la 

pandèmia de la covid-19 l’Ajuntament de Barcelona no va en aquesta línia. Critica 

l’urbanisme tàctic, ja que no millora la mobilitat ni la seguretat viària. Que les darreres 

actuacions municipals van en contra de diferents col·lectius. Comenta que el seu grup 

municipal serà crític però també volen ajudar a construir una ciutat millor. Per acabar, 

comenta que per ella el Pacte per la mobilitat s’ha trencat, ja que els seus membres no 

han estat consultats en la decisió de les darreres actuacions municipals. 

 Oscar Ramírez, regidor del grup municipal del PP, manifesta estar d’acord a fer front a 

la triple crisi i comparteix els objectius proposats en aquesta proposta de PMU. Es 

mostra disposat a col·laborar però també diu que són crítics en com es fan les coses en 

referència a l’urbanisme tàctic i a la persecució dels vehicles privats. Reclama també una 

visió metropolitana i demana apostar per les noves tecnologies i la innovació. Per 

acabar, es declara obert a trobar el consens necessari i els demana també consens amb 

els col·lectius que no s’han tingut en compte fins ara. 

 Adrià Arenas, del BACC, explica que la pandèmia de la covid-19 ha obligat a buidar els 

carrers i omplir-los de mobilitat activa, però que no ha aconseguit fer front a la crisi 

mediambiental ni la sanitària produïda per la contaminació, sinó que s’ha agreujat més 

per la reducció de la mobilitat en transport públic i l’augment en vehicle privat. També 

explica que les mesures més valentes aplicades per l’Ajuntament de Barcelona han 

tingut un èxit rotund en molts casos. Diu que la ciutadania demana aquest canvi en 

aquest sentit. Segueix fent un repàs de diferents temes posant en evidència les 

mancances en polítiques de mobilitat.  

 Alba Rey, de la Fundació RACC, posa de manifest el moment complex respecte a la 

mobilitat degut a la pandèmia de la covid-19 i que, per tant, no es poden fer prediccions 

dels futurs escenaris de mobilitat. Demana més concreció d’aquesta proposta de PMU i 

manifesta que el RACC vol contribuir a la millora de la mobilitat de la ciutat. 

 Joan Blancafort, del Gremi del Motor, informa de la creació de la Plataforma per la 

Mobilitat Lliure amb l’objectiu que els ciutadans tinguin la llibertat de decidir el mode de 

mobilitat en nom del dret universal a la mobilitat. Demana no confrontar la mobilitat amb 

vehicle privat amb el transport públic i destaca l’esforç del sector del motor per incorporar 

noves tecnologies i l’electrificació dels vehicles i, per tant, amb l’objectiu de la 

sostenibilitat. 

 David Llort, d’ASOCPARC, defensa la mobilitat amb vehicle privat dient que tenen els 

mateixos drets que els altres i que molts dels afectats per les ZBE són persones amb 

pocs recursos econòmics i que les restriccions de mobilitat als vehicles privats 



 
 

comportaran dificultats econòmiques en aquest col·lectiu. Demana poder adaptar 

aquests vehicles afectats per les ZBE a fi que puguin circular. També demana solucions i 

no restriccions. 

 Evaristo Magaña, d’ASTAC Condal, explica les dificultats dels transportistes (petites i 

mitjanes empreses) davant les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 després 

d’una llarga crisi econòmica i de les restriccions derivades de les ZBE, a més de les 

dificultats de crèdit per renovar les flotes de vehicles. Fa un seguit de propostes 

concretes i destaca la importància del Pacte per la mobilitat. 

 Alfons Perona, com a membre del grup d’experts, manifesta que no veu que el Pacte 

per la mobilitat funcioni i que si es vol aconseguir el consens en aquesta proposta de 

PMU cal activar els diferents grups de treball del Pacte per la mobilitat. 

 Albert Garcia, d’Amics de la Bici (Nota: Albert Garcia fa la seva intervenció des del 

carrer i per problemes tècnics no aconseguim entendre el seu missatge). 

 Joan Guillén, del Consell de Gremis, agraeix la proposta de diàleg i consens de la 

regidora de Mobilitat i recorda la voluntat dels gremis de cercar sempre l’acord, però 

adverteix que estem en una situació econòmica molt complicada i que aquesta s’ha de 

tenir molt en compte en aquesta proposta de PMU. 

 Genís Domínguez, d’Eixample Respira, valora positivament les darreres actuacions 

municipals fetes i la posada en marxa de les ZBE, però diu que aquestes actuacions no 

han estat suficients per reduir la contaminació de la ciutat. Diu que no és possible el 

consens amb entitats que fan negoci amb la salut de la gent i demana mesures més 

contundents i immediates per reduir la contaminació de la ciutat. 

 Maria Garcia, de la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, posa de manifest 

l’incompliment legat respecte als nivells de contaminació des de fa una dècada i diu que 

les mesures implementades fins ara, tot i que algunes són positives, no han aconseguit 

reduir la contaminació. No entén com hi ha sectors en contra d’aquestes mesures però 

demana canviar el model de mobilitat, actualment insostenible, per un model sostenible. 

Demana un pla de xoc per revertir l’augment de la contaminació que provoca l’actual 

model de mobilitat. 

 Teresa Llordes, de Barna Centre, ens explica que els talls de circulació de vehicles de 

via Laietana impedeixen que els clients de fora de Barcelona arribin a la zona, tant en 

vehicle privat com en transport públic, i que això perjudica greument el comerç del barri i 

demana que no s’apliqui aquesta mesura. 

 José María Riaño d’ANESDOR, recorda la importància de les motos-ciclomotors per a 

la mobilitat de Barcelona i reivindica la sostenibilitat dels vehicles elèctrics de dues 

rodes. A més, diu que la indústria de la moto és important per a la recuperació 

econòmica amb principis ambientals. Però es queixa que la mobilitat amb moto està 

discriminada i també de la perillositat de cert mobiliari urbà. Celebra que es facin 

sessions del grup de la moto i que es puguin incorporar les conclusions d’aquest grup al 

debat del PMU. 

 Montserrat Garcia, d’ECOM, diu que Barcelona es més que el barri de l’Eixample i que, 

per tant, espera que les propostes siguin equitatives per a tota la ciutat. Demana millorar 

l’accessibilitat dels col·lectius més vulnerables i que el consens ha de ser entre totes les 

parts i que cal complir amb el marc normatiu existent. 

 Jordi Diez, del Gremi de Garatges, diu entendre perfectament el concepte de mobilitat 

sostenible i que les polítiques de mobilitat han d’anar cap a aquest objectiu, però que 

també han de ser compatibles amb el dret a escollir el mode de mobilitat de cada 



 
 

persona. Destaca la importància dels aparcaments subterranis i que cal garantir-hi 

l’accés que no sempre ha estat possible. Diu que cal racionalitzar l’ús dels vehicles 

privats però no prohibir-los.  

 Mònica Casanovas, d’Ubeeqo, destaca la importància dels vehicles d’ús compartit com 

a repte de futur de les ciutats i s’ofereix a col·laborar.  

 Núria Paricio, de Barcelona Oberta, també demana revertir algunes de les mesures 

implementades en els darrers mesos que impedeixen l’arribada de clients al centre de 

Barcelona (via Laietana i altres) tot argumentant que estem davant una crisi econòmica 

molt important. Diu que l’entitat que representa està a favor de la mobilitat sostenible i 

disposada a col·laborar. 

 Joan M. Bigas, de l’AMB, ens explica el Pla metropolità de mobilitat urbana i de l’Acord 

Metropolità per la Mobilitat, amb quatre eixos estratègics, en la línia d’aquesta proposta 

de PMU. 

 Vicente Sánchez, de la P(A)T, demana aprofitar els efectes desafortunats de la 

pandèmia de la covid-19 per netejar de “verí i sang” la ciutat. 

 Martí Serrate, d’ACAVe, ens parla de la mobilitat en relació amb el turisme i, en concret, 

del dèficit d’aparcament per a autocars i de la importància econòmica del turisme a la 

ciutat. Ens diu que treballen en altres espais participatius per un turisme sostenible i 

critica algunes actuacions municipals respecte al disseny del mobiliari urbà.  

 Manel Ferri, de la PTP, diu que els agraden els eixos principals d’aquesta proposta de 

PMU en compartir la tesi d’emergència climàtica en la qual ens trobem i de la necessitat 

de trobar una equitat en la utilització de l’espai públic. Parla de diferents aspectes de la 

mobilitat que caldria atendre, entre altres, de la mobilitat a la feina.  

 Francesc Robusté, de la UPC, demana rigor en la planificació d’aquesta proposta de 

PMU. Proposa que els objectius a curt termini del pla siguin realistes (no desitjos) i 

també que no siguin incompatibles entre ells. Explica que generalitzar la velocitat 

màxima a 30 km/h pot tenir efectes positius en la seguretat vària però negatius en la 

salut i en l’eficiència de la mateixa mobilitat. També fa propostes respecte a la gestió de 

les motos. 

A continuació pren la paraula Rosa Alarcón, tot agraint les diferents intervencions, sovint 

amb argumentacions contraposades però esperant poder arribar a un acord amb l’objectiu 

de donar resposta a les tres crisis existents amb el màxim consens possible. Tot seguit pren 

la paraula Janet Sanz per explicar que cal posar la salut en el centre del debat davant 

l’emergència climàtica i també fer front a la crisi econòmica existent. Respecte a l’espai urbà 

explica dos elements. Primer, que totes les intervencions tenen un fil conductor: generar 

més espais per a modes de mobilitat més sostenibles. I que hi ha diferents nivells 

d’intervencions, unes de més estructurals i altres de més urgents, però que el model és el de 

la superilla de Sant Antoni. 

Per acabar, pren la paraula Ada Colau, per recordar que, malgrat les divergències, es nota 

un to positiu que agraeix. Amb tot, diu que els objectius són clars i irrenunciables: reduir la 

contaminació a partir de reduir el trànsit de vehicles privats, principals contaminants de la 

ciutat, i fer-ho de la millor manera possible sense renunciar a l’objectiu de reducció de la 

contaminació. Per acabar, diu que en debat públic hi ha veus que s’escolten més que altres i 

que, per això, és un deure de les administracions públiques donar espais més equitatius als 

diferents sectors implicats. 



 
 

A les 18.15 hores tanca l’acte agraint la participació i destacant el diàleg i la recerca d’acords 

per fer possibles els canvis en mobilitat que la ciutat mereix.  

 


