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

Dia: 26 de maig de 2020 
Hora:  18 h 
Lloc: Sala ONLINE Jit.si-Pacte Mobilitat BCN 2020 

Hi assisteixen fins a 42 persones: 

En representació d’entitats del Pacte per la Mobilitat de Barcelona: 
1. AMB, Carles Conill 
2. Anesdor, José Maria Riaño i Pedro Diaz 
3. APIT, Maria Paz Alonso 
4. ASTAC, Evaristo Magaña 
5. BACC, Carles Benito i Monica Enric 
6. BCN Camina, Emeka Opala 
7. CCOO, Manuel Jurado 
8. Consell de Gremis, Joan Guillen 
9. FAVB, Joan Maria Soler 
10. FECAV, Jaume Macià 
11. Gremi del Motor, Joan Blancafort 
12. RACC, Lluís Puerto 
13. Transcalit, Eugeni Mañes 

En representació de grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona: 
14. GM Barcelona pel Canvi, Eva Parera i Carlos Rivadulla 
15. GM Ciutadans, Celestino Corbacho i Javier Heredero 
16. GM ERC, Max Zañartu 
17. GM Junts per Catalunya, Francina Vila 
18. GM PP, Oscar Ramirez 

En representació de l’Ajuntament de Barcelona: 
19. Rosa Alarcon, regidora de Mobilitat 
20. Manuel Valdez, gerent Infraestructures i Mobilitat 
21. Adrià Gomila, director de Serveis de Mobilitat 
22. Maite Peris, directora de Comunicació 
23. Jesús Jiménez, Assessor regidoria Mobilitat 
24. Alex Marco, tècnic IMI 
25. Gabi Gallart, tècnic comunicació 
26. Muriel Gimenez, tècnica comunicació 
27. Miquel Ruscalleda, tècnic participació 

Ordre del dia: 
1. Presentació per part de la regidora de "la mobilitat en temps de COVID19" 

2. Torn obert de paraules 
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Obre la sessió la Regidora de Mobilitat Rosa Alarcón per donar la benvinguda als assistents tot 
demanant disculpes pel retard en convocar aquesta reunió i destacar la tradició participativa del Pacte 
per la Mobilitat. A continuació va emfatitzar les característiques pròpies de la ciutat de Barcelona en 
relació a la incidència del COVID19 i els objectius bàsics en l’àmbit de la salut i de l’economia. 
 
A continuació pren la paraula Miquel Ruscalleda per explicar breument algunes normes que poden ser 
útils per desenvolupar adequadament aquesta sessió online. 
 
Reprèn la paraula Rosa Alarcón per introduir les mesures adoptades per l’Ajuntament de Barcelona en 
l’àmbit de la mobilitat i l’espai públic per fer front al procés de desconfinament degut al virus COVID19. 
Explica també les circumstàncies en que es van prendre les decisions, sempre seguint les indicacions de 
les autoritats sanitàries i amb els tempos que la situació requeria. També fa una breu introducció al pla 
de xoc amb les mesures que aplica l’Ajuntament de Barcelona per atendre el procés de desconfinament 
previst pels propers mesos. 
 
Pren la paraula Adrià Gomila per explicar, més detalladament i amb l’ajuda d’un document powerpoint, 
com s’ha gestionat des de l’Ajuntament de Barcelona la crisi produïda pel virus COVID a la ciutat de 
Barcelona en l’àmbit de la mobilitat i l’espai públic. 
 
Explica com les decisions s’han pres sempre tenint present el monitoratge dels indicadors disponibles. 
També explica el comportament de la mobilitat en les darreres setmanes i quina es la previsió dels 
propers mesos. Explica, en definitiva, objectius, mesures, accions fetes i previstes per atendre millor el 
procés de restabliment de la normalitat. També destaca les oportunitats que tot plegat ha provocat així 
com la importància de la coordinació institucional amb altres administracions. 
 
En el torn obert de paraules, les intervencions  plantegen moltes qüestions: 
 
En relació a la participació, les dades i la informació necessària i en com afecta, en general, les 
mesures implementades 

 Per una banda, hi ha un seguit de crítiques a com s’ha gestionat la participació en tota aquesta crisi. 
Es demana més diàleg i, en concret, més espais de participació per tal d’avançar-les a abans que les 
mesures s’hagin publicat als mitjans de comunicació.  

 Diferents participants demanen més dades en general i poder-les compartir en el marc del Pacte per 
la Mobilitat. Es concret, dades sobre la previsió de moviment de vehicles a l’àrea metropolitana de 
Barcelona en els propers mesos així com dades relatives a la seguretat viària en aquest període 
d’afectació de la COVID19. 

 També es demanen dades sobre la repercussió i impactes de les mesures adoptades per 
l’Ajuntament en general i, en concret, mesurar la repercussió dels talls de carrers que s’estan fent, 
així com l’impacte de les mesures adoptades en la mobilitat en moto a la ciutat i l’anàlisi de com ha 
afectat la no mobilitat dels turistes. 

 Alguns participants manifesten com aquesta crisi ha afectat l’economia i, en concret, la indústria del 
motor, i el malestar que tot plegat provoca en el mon empresarial. En aquest sentit, un participant 
demana “tirar enrere” certes mesures adoptades.  

 Més en concret, es manifesta com la crisi del COVID19 ha afectat els professionals del transport i 
com ha baixat la facturació d’aquestes empreses/autònoms i es demana una moratòria de 
l’aplicació de les ZBE (zones de baixes emissions). En la mateixa sentit es troben els professionals / 
operadors d’autobusos (escolars...) que també demanen algun tipus d’ajuda, tot ressaltant que son 
un complement del transport públic. 

 Es destaca la complementarietat dels vehicles a motor en la orientació cap a una mobilitat més 
sostenible. Un altre participant destaca que la mobilitat amb vehicles privats i el transport públic no 
competeixen. 
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 En sentit contrari, altres participants demanen que l’orientació de les mesures implementades 
s’orientin a la salut i no a la economia. En aquest sentit es demana a les entitats del Pacte que 
s’adhereixin al manifest: “confinem els cotxes”.  

 Es comenta que les mesures que haurien de ser temporals es converteixin en definitives tot i que, 
en alguns caos, alguns participants creuen que  són mesures precipitades. Per altra banda, altres 
participants demanen consolidar les mesures adoptades en aquest període d’afectació del COVID19. 
Es demana més valentia a les autoritats i aprofitar les oportunitats que ens ofereix aquesta crisi per 
consolidar polítiques en favor de la mobilitat sostenible, segura i saludable. 

 Alguns dels participants també reivindiquen que les mesures adoptades es concentrin més enllà de 
l’Eixample i manifesten que les primeres dades en el procés de restabliment de la normalitat ja 
apunten a un repunt de la contaminació. 

 
En relació als diferents modes de mobilitat 

 Certa unanimitat en donar suport a les mesures orientades a alliberar espai per els vianants. Es 
demana explícitament ampliar les voreres. 

 En concret, es demana el perquè no s’ha pacificat el carrer Aragó quan semblava que era una via a 
pacificar a través del programa “Obrim carrers”. 

 També es comenta com aquesta crisi ha estigmatitzat la utilització del bus i el dèficit econòmic que 
tot plegat pot comportar en el transport públic. En concret es demana un pla de xoc per a reactivar 
el transport públic. També es demana la construcció de la connexió del tramvia. 

 Es destaca la importància de la bicicleta i la mobilitat sostenible en general com a cabdal per definir 
la mobilitat post COVID19. En concret, es suggereix que si es vol donar més espai a les bicis i als 
vianants, el primer que caldria es reformar els carrils bici en vorera. 

 També hi ha cert acord en destacar la importància de regular l’aparcament de motos en vorera. En 
concret es diu que les mesures adoptades no han aconseguir alliberar de motos les voreres. Es 
demana quantificar l’aparcament de motos a la via pública. 

 Per altra banda, es comenta que el transport públic i l’anar a peu no cobreixen totes les necessitats 
de mobilitat. També es manifesta el gran volum de queixes per part dels motoristes respecte les 
mesures adoptades i es demana quines accions estan previstes per minimitzar el soroll de les motos. 

 Es manifesta que les mesures adoptades per l’Ajuntament van en contra de la mobilitat en 
cotxe/moto i un participant demana que en l’anàlisi de les dades de mobilitat, no s’ajunti cotxes i 
motos en el mateix sac. 

 Es demana generalitzar a tota la ciutat l’Àrea Verda i es consulta si s’han actualitzat les zones de 
càrrega i descàrrega. 

A continuació, la regidora Rosa Alarcón agraeix el to propositiu de les intervencions i dona resposta a les 
principals qüestions plantejades. A tall de resum comenta: 

 L’espai per aparcar qualsevol vehicle en una ciutat tan densa com és Barcelona és limitat. 

 Cal trobar l’equilibri entre el binomi salut/contaminació i l’activitat econòmica, però sempre tenint 
present prioritzar el vector de la salut, i tenir en compte la factura en termes de salut dels ciutadans 
a causa de la contaminació. 

 Destaca la necessitat d’avançar en la intermodalitat i de prioritzar el vianant i, a continuació, el 
transport públic i la bicicleta.  

 També dona resposta a qüestions més puntuals com la pacificació del carrer Aragó i la 
implementació de l’Àrea Verda a diferents barris de Barcelona. 

Rosa Alarcon agraeix l’assistència dels participants i tanca la sessió a les 21 h.  


