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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PACTE PER LA MOBILITAT DE BARCELONA  

Dia: 22 de juliol de 2020 
Hora:  19-21h 
Lloc: Sala ONLINE Jit-si: Pacte Mobilitat BCN 2020 

Hi assisteixen fins a 23 persones: 

En representació d’entitats del Pacte per la Mobilitat de Barcelona: 
1. AMB, Marc Iglesias 
2. ANESDOR, José Maria Riaño 
3. APIT, Ma. Paz Alonso 
4. ASTAC, Evaristo Magaña 
5. BACC, Carles Benito 
6. Barcelona Camina, Emeka Okpala i Joan Estevadordal 
7. CCOO, Manuel Jurado 
8. FECAV, Jaume Macià 
9. Gremi del Motor, Joan Blancafort 
10. PTP, Manel Ferri 
11. RACC, Lluís Puerto 

En representació de grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona: 
12. GM Ciutadans, Javier Heredero 
13. GM ERC, Max Zañartu 
14. GM Junts per Catalunya, Francina Vila 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona: 
15. Rosa Alarcón, regidora de Mobilitat 
16. Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat 
17. Maite Peris, directora de Comunicació i Participació 
18. Jesús Jiménez, regidoria Mobilitat 
19. Mercè Llopis, cap de projectes 
20. Xavier Matilla, arquitecte en cap de l’Ajuntament de Barcelona 
21. Carme Ruiz, tècnic participació 

 

L'ordre del dia va ser el següent: 

1. Presentació del segon paquet de mesures de mobilitat i espai públic . 
2. Torn obert de paraules 

Obre la sessió la Regidora de Mobilitat Rosa Alarcón informant de l’estat de les properes reunions per tractar el 
PMU i del grup de la moto.   

A continuació, s’inicia l’únic punt de l’ordre del dia: el segon paquet de les mesures de mobilitat i espai 
públic, que explica l’Adrià Gomila i Xavier Matilla (amb l’ajut d’una presentació) dividida en 3 blocs: bus, 
bici i espais per a vianants, preveient actuacions fins a finals d’any.  

El primer bloc, destinat a millorar les condicions de mobilitat del transport públic: 
 Avinguda Esplugues, amb un nou carril bus per donar servei de transport públic en aquesta zona 

d’alta concentració escolar i prop de l’hospital de Sant Joan de Déu. 
 Avinguda Diagonal, amb diferents actuacions, una fent més amples els dos carrils bus existents 

tot reduint un carril de circulació de vehicles i una altra actuació amb un nou carril bus. 
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Actuacions per millorar la mobilitat dels busos. En concret, una actuació per habilitar un nou 
carril bus en una zona d’alta densitat de parades de busos interurbans, ja que en aquests casos, 
el temps de parada d’aquests busos és més llarg i afecta negativament la circulació dels busos 
urbans. 

 Actuacions als carrils bus per accedir a l’estació Sant Andreu Arenal amb l’objectiu que els busos 
puguin accedir directament a l’estació. Així com també actuacions previstes en els carrils bus 
propers a l’estació del Nord per millorar-ne l’accés. 

El segon bloc, actuacions per millorar la mobilitat en bicicleta, amb els criteris de reforçar el caire 
estructurant d’aquestes noves propostes i també amb una vocació metropolitana: 

 Un nou carril bici al carrer Aragó que és, clarament, una actuació amb vocació metropolitana i implica 
bàsicament la eliminació d’un carril de vehicles (costat mar) per fer aquest carril bici protegit. 

 Un nou carril bici als laterals del passeig de la Zona Franca, caracteritzat pel pas de vehicles grans, i que 
permet millorar la connectivitat amb la resta de la xarxa de carrils bici de la zona i la resta d’àrea 
Metropolitana. 

El tercer bloc, actuacions en espais per a vianants: 
 A la Ronda Universitat es farà una ampliació de voreres tot eliminant dos carrils de circulació de vehicles. 

Aquesta actuació s’orienta a la futura eliminació de les parades de busos metropolitans.  
 Actuació al carrer Pelai consistent en l’eliminació de carrils de vehicles. 

S’obre el torn de paraules. Fins a 9 intervencions. 

La gran majoria de les intervencions son favorables (amb matissos) a les mesures que vol implementar 
l’Ajuntament de Barcelona per promoure la mobilitat sostenible. Des del punt de vista formal, una intervenció 
lamenta el solapament d’aquesta reunió amb la de la Taula contra la Contaminació de l’Aire, la mateixa tarda. 

Des del punt de vista de contingut, una intervenció és molt contraria a les mesures en favor dels vianants, ciclistes i 
transport públic proposades per considerar que perjudiquen a diferents col·lectius (sector de l’automoció, comerç, 
turisme i altres) i informa de la creació d’una nova plataforma per defensar els interessos d’aquests col·lectius.  Tot 
el contrari, un seguit d’intervencions a favor de les mesures proposades per l’Ajuntament de Barcelona en 
entendre que faciliten la mobilitat de la majoria de ciutadans i que afavoreixen la mobilitat sostenible.  

A més, es fan diferents demandes o plantegen qüestions concretes: 

Respecte a les propostes relatives a carrils bici: 
 Dues intervencions demanen saber quines mesures concretes es posaran en marxa per facilitar la 

connectivitat i intermodalitat dels ciclistes en les estacions de bus mencionades. 
 S’assenyala la satisfacció perquè els nous carrils bici no es facin en la part central de la via i s’opti per fer-

los en els laterals.  
 Es demana madurar els criteris a les cruïlles dels carrils bici per guanyar en seguretat.  
 Es demana saber la concreció de la connexió del carrils bici del passeig de la Zona Franca amb la plaça 

Cerdà. 
 Es demana reforçar la seguretat en l’accés dels vianants al carrils de serveis (residus) en travessar el carril 

bici. 
 Es pregunta per com afectaran els dos projectes de carrils bici a la resta de propostes planificades en 

relació a millores a la xarxa de carrils bici de la ciutat i, en concret, perquè no es fa una intervenció similar 
a la dels carril bici del carrer Aragó al carrer Berlin i a l’avinguda Madrid. 

Respecte a les propostes relatives a carrils bus: 
 Es demana reforçar el diàleg amb les escoles per a les mesures a aplicar per fomentar el transport públic a 

l’avinguda d’Esplugues per ser una zona d’alta concentració d’escoles. 
 Dues intervencions, respecte el carril bus de la Diagonal: demanen si s’han fet simulacions i, en cas 

afirmatiu, saber-ne el resultat. En cas negatiu es demana fer-les per evitar la congestió lligada 
estretament a l’augment de la contaminació. En el mateix sentit, es demana concretar l’afectació 
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d’aquesta mesura a la resta d’usuaris de la via. En tot cas, es demana analitzar i justificar molt bé aquestes 
mesures que consideren “dràstiques”. 

Respecte a les propostes relatives a espais per a vianants: 
 Un intervenció valora molt positivament les mesures a aplicar a la Ronda Universitat ja que dignifiquen les 

parades de bus i donen així més confort als seus usuaris. Però també mostra la preocupació pel projecte 
d’eliminar, en el futur, aquestes parades de bus si això representa allunyar-les del centre de la ciutat. En 
relació a aquesta proposta, una altra intervenció comenta que el problema de les parades de bus 
interurbà de la Ronda Universitat no és la parada en sí sinó que els busos s’estan parats una bona estona 
amb els motors encesos. 

 També es demana concretar el tipus de mobiliari urbà que es posarà a la Ronda Universitat/Pelai i millorar 
la senyalització excepcional de les obres per guanyar en seguretat. 

En resposta a les qüestions plantejades, la Regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón (amb l’ajuda d’altres representants 
municipals) dona resposta a les diferents intervencions. En primer lloc demana disculpes per la coincidència de 
reunions i diu que intentarà que no es torni a produir. 

En resposta a la intervenció que valora negativament les propostes fetes, comenta que com administració pública 
han de posar l’accent en la promoció de la mobilitat sostenible: vianants, bicis i transport públic. Explica que el 
futur de les ciutat passa per una estratègia que resti protagonisme al vehicle privat. Es tot cas, proposa que en la 
elaboració del PMU es puguin abordar els diferents punts de vista de tots els sectors. 

Respecte a les diferents propostes i, en relació a les millores en el transport públic a les estacions de bus, comenta 
que s’està a l’espera imminent de la signatura entre el govern central i la Generalitat de Catalunya del conveni per 
millorar la connexió metropolitana  a través de la B23. 

Respecte a la intermodalitat de la bicicleta i el transport públic, es qüestiona si l’objectiu és el transvasament 
d’usuaris del transport públic cap a la bicicleta. En tot cas, informa de la possible ampliació del sistema de bicicleta 
pública a l’àrea metropolitana. També que es treballa sempre amb la idea de baixar els carrils bici en vorera a la 
calçada per tal de protegir el vianant. 

En concret, diu que els diferents projectes tenen molta cura en els punts dels nous carrils bici on els vianants han 
de travessar-los per accedir a diferents servies (residus i altres) amb l’objectiu de millorar la seguretat de tots. En 
tot cas, es valora que els requeriments en la construcció de carrils bici evoluciona tot aprenent de totes les 
actuacions fetes en el passat. 

Respecte a les propostes a l’avinguda d’Esplugues, explica que hi ha un pla, conjuntament amb el districte, per 
contactar amb les escoles i intentar disminuir l’índex de famílies que utilitzen el vehicle privat. 

Respecte a les actuacions a fer a la Diagonal, l’Adrià Gomila explica que en aquest casos hi ha dos tipus d’efectes. 
Per una banda, una disminució del volum de trànsit i, per altra banda, un redireccionament cap a altres vies i, en el 
cas d’una de les propostes de la Diagonal, cap a la malla de carrers que conformen l’Eixample. 

També s’explica que cal endreçar la xarxa de parades de bus interurbà i discrecional i que s’espera tenir una 
proposta pel setembre. En tot cas, es diu que la Ronda Universitat no pot ser una estació de bus. 

Sense cap més paraula, Rosa Alarcón agraeix l’assistència dels participants i tanca la sessió a les 21h.  


