
1



3

La Plataforma Salvem la Diagonal és una associació civil sense ànim de lucre
enregistrada a la Cancelleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya

el mes de març de 2016.

El seu objectiu és vetllar pels valors urbanístics, artístics, històrics i culturals

de la ciutat de Barcelona.

La van constituir quatre ciutadans i al cap de pocs mesos els adherits
eren centenars.

La plataforma segueix lluitant per evitar que el ferrocarril urbà destrueixi
la Diagonal i tot l’Eixample. I que, vies, cables i catenàries,

divideixin la ciutat de Barcelona.
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Senyor President i Senyors Consellers
de la Generalitat de Catalunya,

Honorables senyors,

com queda dit en el preàmbul d’aquest Llibre Negre, la Plataforma Salvem la
Diagonal és una associació civil sense ànim de lucre que es va constituir per

expressar la preocupació per les amenaces que planen sobre la ciutat de
Barcelona, en especial pel projecte de destrucció de l’Avinguda Diagonal i

tot l’Eixample amb l’absurda i forassenyada unió dels dos tramvies.

L’avinguda Diagonal és una icona de Barcelona.

Quina ciutat europea pot presumir de tenir una avinguda semblant ?
Potser París i la seva Avinguda dels Champs Elissés són comparables

en finor i elegància.

Honorables Senyors, atès que els ferrocarrils no són competència municipal
sinó del govern del país, ens preguntem què passaria a París si un alcalde,

ignorant o menyspreant el patrimoni urbanístic, volgués destruir l’avinguda
més emblemàtica de la ciutat. Ben segur que el govern de la República

ho impediria amb total rotunditat.

Esperem i desitgem que en el nostre país les coses es facin de manera semblant
perquè les noves generacions no hagin de lamentar una pèrdua irreparable.
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El diari La Vanguàrdia del dia 14 de febrer de 2019 publica el projecte
de connexió de la Plaça d’Espanya amb Gràcia, mitjançant els Ferrocarrils

de la Generalitat de Catalunya que donarà servei a la zona de Francesc Macià i
connectarà amb les línies de metro L1, L5, L3 i el FGC a l’estació de Gràcia.

Serà sense cap mena de dubte una gran millora per Barcelona.
La comparació d’aquesta obra i la destrucció de la Diagonal amb el ferrocarril

de superfície és lògica i immediata.

La Plataforma Salvem la Diagonal som ciutadans que us demanem que els
promotors del ferrocarril de la Diagonal no comptin amb la complicitat

del Govern de la Generalitat.

Us parlem de conservar el nostre patrimoni, d’embellir i enriquir la ciutat;
que Barcelona continuï fidel a si mateixa, amb el seu caràcter i

la seva bellesa urbana que és on rau la seva força.



7

Projecte de connexióProjecte de connexióProjecte de connexióProjecte de connexióProjecte de connexió
Projecte de connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

del Llobregat - Vallès
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Carta oberta als Senyors
Jaume Collboni i Ernest Maragall,

Senyors,

ens ha produït una gran tristesa i molta preocupació que amb
el seu suport la Sra. Colau hagi obtingut la complicitat suficient

per tirar endavant el seu dissortat projecte de fer passar el tramvia
per la Diagonal.

Podem entendre que a la Sra. Alcaldessa no li importi gens ni mica destruir
la Diagonal i tot l’Eixample amb una línia fèrria tan impactant.

La Sra. Colau té el seu origen en l’agitació social (P.A.H.) però vostès
pertanyen a dos partits amb molta història i aquest menyspreu pels valors

urbanístics de Barcelona no és propi de dos candidats a l’alcaldia
que representen partits amb tanta tradició com són PSC i ERC.

Es pot comprendre i disculpar la Sra. Colau però a vostès no;
rotundament no.

Els preguem que reconsiderin el seu vot, altrament a la història formaran part
dels que van destruir una icona tan emblemàtica de Barcelona.

Març-abril 2019
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Plànol d’Ildefons CerdàPlànol d’Ildefons CerdàPlànol d’Ildefons CerdàPlànol d’Ildefons CerdàPlànol d’Ildefons Cerdà

En el plànol de Barcelona, segons el disseny d’Ildefons Cerdà,
veiem com les tres vies d’entrada i sortida de la ciutat són:

Diagonal, Gran Via i Meridiana. L’eliminació de qualsevol de les tres,
en bona lògica, ha de provocar un caos circulatori general.
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Quatre anys perdutsQuatre anys perdutsQuatre anys perdutsQuatre anys perdutsQuatre anys perduts

L’anterior Consistori tenia tres projectes emblemàtics:

1. Continuar la reforma de la Diagonal en el seu segon tram entre
Passeig de Gràcia i Passeig de Sant Joan.

2. Fer una reforma similar a la Gran Via que, atès la seva superior amplitud,
seria una avinguda encara més ampla i espectacular que la Diagonal,

la qual cosa augmentaria el valor del patrimoni urbà i comercial.

3. Cobrir la Ronda de Dalt, de tal manera que la ciutat guanyaria una
avinguda semblant a la de Carles III i uniria els dos costats del barri avui

dividit per la immensa rasa que és la Ronda de Dalt.

Què ha fet la senyora Ada Colau durant els seus quatre anys de mandat ?
Quatre anys perduts.
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Preguntes sense respostaPreguntes sense respostaPreguntes sense respostaPreguntes sense respostaPreguntes sense resposta

1.1.1.1.1.  T T T T Tramvia Diagonalramvia Diagonalramvia Diagonalramvia Diagonalramvia Diagonal
Quant porta gastat l’Ajuntament de Barcelona en estudis, disseny i personal

dedicat a treballar en pro del tramvia i justificar els avantatges del seu projecte ?
Què se n’ha fet del senyor Pere Macias i del senyor Felip Puig ?

Quina era la seva feina ?
No en sabem res de res.

2.2.2.2.2.  Bus elèctric Bus elèctric Bus elèctric Bus elèctric Bus elèctric
Què té de dolent el bus elèctric? Que és 20 vegades més barat i això no convé ?
En cas d’incidència, el tramvia interromp tota la línia. El bus no interromp el
trànsit. Entre el Trambaix i el Trambesòs tenen un promig de 2’4 incidències

setmanals que paralitzen la circulació de trens.
L’arquitecte senyor Acebillo diu:

“El bus pot fer tot allò que fa el tramvia,

mentre que el tramvia no pot fer tot allò que fa el bus.”

3. Quins són els avantatges del tramvia i quins són els inconvenientsQuins són els avantatges del tramvia i quins són els inconvenientsQuins són els avantatges del tramvia i quins són els inconvenientsQuins són els avantatges del tramvia i quins són els inconvenientsQuins són els avantatges del tramvia i quins són els inconvenients
del Bus ?del Bus ?del Bus ?del Bus ?del Bus ?

4. Quan la senyora Colau va impedir que les dues companyies hoteleres més
importants del món, FFFFFour Seasonsour Seasonsour Seasonsour Seasonsour Seasons i HayttHayttHayttHayttHaytt instal·lessin hotels de gran luxe als
edificis Agbar i Deutsche Bank era conscient que rebutjava dos mil llocsera conscient que rebutjava dos mil llocsera conscient que rebutjava dos mil llocsera conscient que rebutjava dos mil llocsera conscient que rebutjava dos mil llocs
de treball i una inversió estrangera de centenars de milions d’euros ?de treball i una inversió estrangera de centenars de milions d’euros ?de treball i una inversió estrangera de centenars de milions d’euros ?de treball i una inversió estrangera de centenars de milions d’euros ?de treball i una inversió estrangera de centenars de milions d’euros ?
Per cert, sobre aquest tema l’oposició no n’ha dit ni piu. Deu ser que per a tots

ells a Barcelona no hi ha atur i el turisme de luxe no interessa.
Mentrestant s’incrementen els pisos turístics...
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Resum de les principals publicacions de la Plataforma Salvem la Diagonal:

- Cartes Obertes

- Cartes als mitjans de comunicació

- Opinions recollides a la pàgina web Salvem la Diagonal

Opinió publicadaOpinió publicadaOpinió publicadaOpinió publicadaOpinió publicada
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Carta oberta a la Senyora Ada Colau,Carta oberta a la Senyora Ada Colau,Carta oberta a la Senyora Ada Colau,Carta oberta a la Senyora Ada Colau,Carta oberta a la Senyora Ada Colau,
Alcaldessa de BarcelonaAlcaldessa de BarcelonaAlcaldessa de BarcelonaAlcaldessa de BarcelonaAlcaldessa de Barcelona

Senyora,

Amb gran tristesa li adrecem aquesta carta oberta, a través de la qual volem manifestar-
li la nostra profunda preocupació per les amenaces que planen sobre la ciutat de Barcelona,
en especial pel projecte de destrucció de la Diagonal i l’Eixample amb l’absurda i
forassenyada idea de la unió dels dos tramvies.

L’eufòria del tramvia parteix d’un gravíssim error. Es vol fer creure que la solució del
transport urbà a Barcelona és poder anar directament de Badalona al Baix Llobregat però
no és així. La funció del tramvia és acostar la perifèria a la ciutat de Barcelona i no
travessar-la brutalment. El tramvia, tal com està, ja acompleix la seva funció. El ciutadà
que va del Baix Llobregat a Barcelona, quan arriba a la Plaça Francesc Macià, es troba en
la mateixa situació que els veïns que viuen en aquella zona, és a dir, que per anar a Sant
Gervasi, Ciutat Vella, el Port o a qualsevol altra part de la ciutat, ha de prendre un mitjà
de transport que hi vagi. El tramvia no és un taxi ni un servei porta a porta i, quan se
sobrevalora, el resultat és el desastre total.

El tramvia produirà un impacte urbanístic de tal magnitud que acabarà per sempre més
amb la bellesa, la perfecció urbana i el glamour d’una de les avingudes més elegants i
admirades d’Europa.
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Des del punt de vista urbanístic, les dues avingudes més perfectes d’Europa són
l’Avinguda dels Champs Elysées de París i la Diagonal de Barcelona. És ben segur que
a París mai cometran l’error de fer passar tramvies per l’Avinguda dels Champs Elysées.
Cables, vies i catenàries arran de l’Arc de Triomf és inimaginable. A Barcelona,
tristament, sí.

La implantació del tramvia serà l’agressió més gran que mai hagi sofert Barcelona perquè
és irreversible, un autèntic “crim urbanístic” que un cop comès no té marxa enrere.

Barcelona ha tingut alcaldes que han creat obres importants, han fet ciutat, d’altres
només han conservat i potser ara arriba el torn dels que volen destruir. La Diagonal n’és
un bon exemple, ja que duent a terme el Pla Cerdà un seguit d’alcaldes, en el decurs de
moltes dècades, van construir la gran avinguda. D’altres en èpoques de precarietat
econòmica i foscor política, com van ser els anys de postguerra i dictadura, només van
conservar-la i ara arriba l’amenaça de la destrucció.

El seu projecte es fonamenta en dos punts:

a) Menyspreu o ignorància dels valors urbanístics de Barcelona.

b) El gran error de sobrevaloració del tramvia, que no aportarà cap dels beneficis
que se li volen atribuir. L’argument ecològic és tendenciós, doncs un tramvia no
pot modificar la contaminació global de la ciutat, màxim si es té en compte la
possibilitat del bus elèctric que no és invasiu i, a més, requereix una inversió cent
vegades inferior.
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Finalment, “qui prodest”, Senyora Alcaldessa ? Els que estem en contra del tramvia no
tenim cap motivació econòmica ni política. Tot el contrari, alguns (no tots) dels que hi
estan a favor en trauran substanciosos beneficis econòmics i/o polítics. Però atenció Senyora,
tots ells quedaran en el total anonimat i serà només vostè que passarà a la història com la
pitjor autoritat municipal que mai hagi tingut Barcelona, incapaç de valorar una de les
zones més emblemàtiques i admirades de la ciutat. És trist gastar centenars de milions per
destruir allò que altres, amb més coneixement i encert, han sabut construir.

Acabem amb les paraules de l’arquitecte Acebillo: “El bus pot fer tot allò que fa el
tramvia, mentre que el tramvia no pot fer tot allò que fa el bus”.

 Senyora Alcaldessa: Crear és molt difícil i destruir és molt fàcil, i en el cas que ens
ocupa, cal afegir-hi que és molt trist gastar milions per destruir.

Supliquem a la nostra Alcaldessa una profunda reflexió, doncs les seves “prioritats”
fan por a molts ciutadans. Hi ha polítics que perquè es mengen la fruita es pensen que han
plantat l’arbre i, a sobre, no són conscients del mal que poden arribar a fer.

Atentament,

Plataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la Diagonal

Barcelona, juliol de 2016
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Carta oberta a trenta regidors,Carta oberta a trenta regidors,Carta oberta a trenta regidors,Carta oberta a trenta regidors,Carta oberta a trenta regidors,
de l’Ajuntament de Barcelonade l’Ajuntament de Barcelonade l’Ajuntament de Barcelonade l’Ajuntament de Barcelonade l’Ajuntament de Barcelona

Senyores i senyors regidors:

La senyora Ada Colau, amb els seus onze regidors sobre un total de quaranta-un, des
del primer dia del seu mandat ha manifestat la ferma voluntat de destruir la Diagonal amb
la implantació del tramvia. Les seves primeres paraules dites amb total rotunditat, “el
tramvia per la Diagonal es farà sí o sí”, semblaven donar a entendre que comptava amb el
suport i la complicitat del nombre suficient de regidors per a dur a terme el seu lamentable
projecte.

La Sra. Colau gasta molts diners en informes tècnics que justifiquin el seu “sí o sí”.
És trist gastar milions per destruir el millor urbanisme del món.

Si els regidors, per interessos personals o de partit, s’avenen a recolzar projectes
destructius per la ciutat, voldrà dir que Barcelona té un futur totalment incert.

Atentament,

Plataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la Diagonal

Barcelona, maig-juny de 2017
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Carta oberta als senyors veïns, propietaris iCarta oberta als senyors veïns, propietaris iCarta oberta als senyors veïns, propietaris iCarta oberta als senyors veïns, propietaris iCarta oberta als senyors veïns, propietaris i
comerciants decomerciants decomerciants decomerciants decomerciants de

la Diagonal i l’Eixample de Barcelonala Diagonal i l’Eixample de Barcelonala Diagonal i l’Eixample de Barcelonala Diagonal i l’Eixample de Barcelonala Diagonal i l’Eixample de Barcelona

Senyors:

El més greu de tots els projectes que amenacen Barcelona és, sense cap mena de dubte, la
destrucció de la Diagonal i l’Eixample amb la implantació del tramvia.

El dia que l’Avinguda de la Diagonal perdi el seu nom per convertir-se en el Carrer del
Tramvia, Barcelona haurà perdut la seva arteria més emblemàtica però veïns, propietaris
i comerciants hauran sofert una pèrdua important del valor del seu patrimoni.

La implantació del tramvia serà l’agressió més gran que mai hagi sofert Barcelona perquè
és irreversible, un autèntic “crim urbanístic” que un cop comès no té marxa enrere.

Entre tots podem aturar la destrucció de la Diagonal i l’Eixample.

Atentament,

Plataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la Diagonal

Barcelona, maig-juny de 2017

Avinguda
de la Diagonal

Carrer
del Tramvia
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Quatre alcaldessesQuatre alcaldessesQuatre alcaldessesQuatre alcaldessesQuatre alcaldesses

Les ciutats de Barcelona i L’Hospitalet tenen el seu ajuntament presidit per una alcaldessa,
la senyora Ada Colau i la senyora Núria Marín. Dues alcaldesses amb objectius clarament
diferenciats. Mentre la senyora Marín lluita per soterrar el ferrocarril, la senyora Colau
malda per implantar-lo en forma de ferrocarril urbà, una línia fèrria que destruirà la
Diagonal i serà una perillosa frontera dins de la ciutat. La senyora Marín afavoreix
l’establiment d’hotels de luxe que creen riquesa, prestigi i llocs de treball. La senyora
Colau, tot el contrari, des del principi del seu mandat va barrar el pas a les dues companyies
hoteleres més importants del món: Four Seasons i Hyatt que volien instal·lar-se als
edificis del Deutsche Bank i a la Torre Agbar. Llàstima, en els hotels hi ha vida,
moviment, llum i vigilància a totes hores. Al contrari dels edificis d’oficines que tanquen
el divendres i al cap de setmana només hi ha soledat i foscor. Això és el que hi haurà a la
Torre Agbar.

També a Madrid tenen alcaldessa, la senyora Manuela Carmena que, aprofitant el rebuig
de la senyora Colau, ha tingut l’habilitat d’afavorir l’establiment dels dos hotels esmentats
a la capital de l’Estat. Bravo. Ens consta que l’alcaldessa de Madrid no farà instal·lar
tramvies al Paseo de la Castellana, com tampoc ho farà Madame Hidalgo a l’avinguda dels
Champs Elysées de París.

Joan VJoan VJoan VJoan VJoan Verdura Pierdura Pierdura Pierdura Pierdura Pi

La Vanguàrdia, 9 de març de 2018
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El tramvia. Un gran errorEl tramvia. Un gran errorEl tramvia. Un gran errorEl tramvia. Un gran errorEl tramvia. Un gran error

En ser nomenada alcaldessa de Barcelona la senyora Colau va manifestar amb urgència
les seves “prioritats”.

Les principals eren:

1. El tramvia per la Diagonal, que equival a la destrucció de la principal avinguda de
la ciutat i de tot l’Eixample.

2. Una actitud bel·ligerant contra el Mobile World Congress; que, tot sigui dit, a
posteriori s’ha moderat. Si bé no sabem fins a quin punt.

3. Moratòria contra hotels de luxe.

La tercera prioritat ja s’ha consumat. Els dos hotels que havien d’instal·lar-se a l’edifici
del Deutche Bank i a la torre Agbar han desistit.

Les dues primeres prioritats estan íntimament relacionades atès que només començar
les obres destructives i contaminants el caos circulatori serà total i brutal durant anys.
En aquestes circumstàncies el Mobile World Congress haurà de buscar una alternativa
més acollidora. I ja se sap que de ciutats que es postulin com a nova seu n’hi ha moltes i
molt atractives.

Carme Ribera BonellsCarme Ribera BonellsCarme Ribera BonellsCarme Ribera BonellsCarme Ribera Bonells

La Vanguàrdia, 3 d’abril de 2017
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DespertaDespertaDespertaDespertaDesperta’t Barcelona’t Barcelona’t Barcelona’t Barcelona’t Barcelona

Des d’aquell dia de 1986 en el que el senyor Samaranch va dir: “A la ville de Barcelona”,
els barcelonins vàrem viure uns anys d’il·lusió i d’eufòria col·lectives. Sabíem que els Jocs
Olímpics de 1992 marcarien un abans i un després. I així va ser. Els Jocs van ser un gran
èxit. Barcelona va lluir els seus valors urbanístics, històrics, culturals i gastronòmics, així
com una gran capacitat organitzativa. Durant anys els barcelonins hem estat orgullosos de
la nostra ciutat. Però tristament l’arribada de la senyora Colau hi ha posat fi.

Aquell prestigi internacional s’està perdent. El diari anglès The Guardian, fa poc, ha
escrit: “Barcelona era una ciutat admirable i admirada; avui és un lloc qualsevol.”

La finor i l’elegància han desaparegut i el seu lloc l’ocupen la vulgaritat i l’absurditat.

Cal que Barcelona es desperti d’aquest malson perquè anem pel camí de perdre per
sempre més tot allò que tant va costar d’aconseguir.

Plataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la DiagonalPlataforma Salvem la Diagonal

Novembre de 2018
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Bus elèctric presentat per l’empresa Alstom.
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Historia, éxito y extinción del tranvíaHistoria, éxito y extinción del tranvíaHistoria, éxito y extinción del tranvíaHistoria, éxito y extinción del tranvíaHistoria, éxito y extinción del tranvía

El periódico El Español en su número del 6 de abril de 2019 publica un interesante
y documentado artículo de Miguel Elizondo sobre la extinción del tranvía.

El origen del tranvía data de 1775. Aquel año el inglés John Outram puso en marcha un
medio de transporte tirado por caballos que circulaba sobre raíles. Hubo que esperar casi
60 años para que el tranvía se popularizara por las grandes capitales. En 1832 la versión
de John Mason comenzó a circular por las calles de Nueva York.

En aquella época las carreteras poco se parecían a lo que hoy conocemos. Gran parte de
los vehículos que circulaban por las calles eran tirados por caballos. El mal estado de las
calzadas era muy habitual por lo que la posibilidad de mover un vehículo por raíles con
prioridad sobre el resto resultó un salto en el transporte urbano de pasajeros sin parangón
hasta la época.

Puede considerarse que la edad de oro del tranvía transcurrió entre 1870 y 1970. Durante
estos 100 años los coches circulando por raíles ayudaron a vertebrar las ciudades de
medio mundo. Además, en urbes como San Francisco, Lisboa o Madrid alcanzó categoría
de icono.

Pero llegaron los años 70 y el tranvía comenzó a desaparecer paulatinamente de las
calles. Durante tres décadas el ferrocarril urbano fue desterrado, sus catenarias eliminadas
y las vías por las que circulaban enterradas por el asfalto.

Lo que parecía que era una historia terminada vivió una nueva primavera con el cambio
de milenio gracias a los nuevos diseños más seguros y confortables.

Una moda que no llevó al tranvía a los niveles conseguidos en el pasado y que, menos de
dos décadas después, está dejando paso al autobús urbano eléctrico, más económico, más
versátil y más respetuoso con el entorno urbano.
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VVVVVentajas del autobús eléctricoentajas del autobús eléctricoentajas del autobús eléctricoentajas del autobús eléctricoentajas del autobús eléctrico

La misma defensa por la sostenibilidad que causo la segunda juventud del tranvía está
siendo la causa del que parece ser su definitiva extinción. Básicamente, el autobús eléctrico
cuenta con todas las ventajas del tranvía y ninguno de sus inconvenientes. La evolución de
la electrificación de estos vehículos está permitiendo que la nueva generación de los
autobuses cuenten con rendimientos superiores a los del tranvía con la misma ausencia de
emisiones.

La necesidad de adecuar las infraestructuras al paso de los nuevos autobuses es mínima.
Frente a la obra que supone la colocación de raíles y la construcción de las distintas
estaciones para los tranvías, los autobuses pueden circular por el mismo espacio que sus
hermanos mayores propulsados a gasoil

La evolución de las baterías permite que los autobuses urbanos puedan circular con
total autonomía. La batería se va consumiendo durante los trayectos, pero se recargan en
algunas de sus paradas mientras bajan y suben los pasajeros.

No es invasivo, no precisa realizar obras lo cual hace que económicamente el autobús
eléctrico no tenga rival. Del mismo modo, la electrificación de este medio de transporte
hace que el mantenimiento sea también más fácil y económico que el de los tranvías y el de
los autobuses de gasoil.

Por último, la agilidad que aporta el bus eléctrico en comparación con el tranvía es
enorme. Tanto en lo que tiene que ver con averías como en el caso de la versatilidad a la
hora de variar frecuencias y capacidades, las posibilidades de los nuevos buses son mucho
mayores a las de la opción del tranvía auténtico ferrocarril urbano.
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Actualmente 4 empresas han desarrollado modelos de bus eléctrico de gran eficacia y
competitividad: Alstom, Irizar, Bombardier y los Vectia de CAF.

Los modelos de Irizar van a tener presencia en Madrid. La Empresa Municipal de
Transportes de Madrid (EMT) adjudicó el contrato de suministro de 35 autobuses
eléctricos. La llegada de estos vehículos a la flota de EMT se producirá a lo largo del
segundo semestre de 2019. En 2020, EMT sumará otros 20 vehículos estándar eléctricos a
su flota hasta llegar a la cifra de 93 vehículos eléctricos, los mismos que tiene actualmente
Londres.

Del mismo modo, Bombardier y Alstom, compañías ferroviarias con importante presencia
en España, también cuentan con sus propios modelos. En el caso de la canadiense, su modelo
Primove ya ha participado en varias experiencias piloto en España. Alstom por su parte
ha presentado ya su prototipo Aptis que, además de todas las novedades de otros modelos,
cuentan con una singular capacidad de giro en sus ejes.

La ola de la sostenibilidad municipal va cogiendo dimensiones de Tsunami en España.
Un fenómeno tras el cual, los autobuses urbanos parecen destinados a reinar mientras que
los tranvías están abocados a ocupar un lugar en los álbumes de fotos. Pese a su resurrección
temporal parece que, esta vez sí, ha llegado la hora de que los icónicos tranvías descansen
en paz.

Miguel ElizondoMiguel ElizondoMiguel ElizondoMiguel ElizondoMiguel Elizondo

El Español, 6 de abril de 2019
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Arguments per no construir el tramvia recollitsArguments per no construir el tramvia recollitsArguments per no construir el tramvia recollitsArguments per no construir el tramvia recollitsArguments per no construir el tramvia recollits
en premsa i col·loquis sobre transport públicen premsa i col·loquis sobre transport públicen premsa i col·loquis sobre transport públicen premsa i col·loquis sobre transport públicen premsa i col·loquis sobre transport públic

1. Els tramvies de París i Londres acosten la perifèria al centre. Són, per tant, tramvies
perifèrics com el Trambaix i el Trambesòs.

2. Avantatges del bus elèctric sobre el tramvia:

- No té les externalitats negatives del tramvia.
- Les obres a realitzar són mínimes; menys cost, menys perjudici per la circulació i

menys contaminació.
- Pot començar a funcionar des del primer dia.
- Pot agafar més velocitat quan interessa.
- Pot canviar de carril com els altres busos.
- No suposaria un perill per l’arbrat.

3. Amb el tramvia tots els carrers adjacents es veurien afectats.

4. No es coneixen estudis seriosos per part de l’Ajuntament a favor del tramvia ni el
cost real.

5. Hi ha altres obres de mobilitat que actualment tenen prioritat (les línies 8 i 9 de metro
són més urgents).

6. Pel tramvia caldria comptar amb empreses externes a Transports Metropolitans
de Barcelona.

7. El tramvia, en cas d’accident o d’avaria, paralitza per un temps exagerat bona part del
recorregut.

8. No és justificable l’excessiu cost, vers el bus elèctric, per l’únic avantatge del nombre de
persones de cabuda per vehicle. L’empresa Alstom ja ha presentat un bus de cabuda i
prestacions similars al tramvia.



39

Algunes opinions publicadesAlgunes opinions publicadesAlgunes opinions publicadesAlgunes opinions publicadesAlgunes opinions publicades

a diferents diaris i recollides a la pàgina weba diferents diaris i recollides a la pàgina weba diferents diaris i recollides a la pàgina weba diferents diaris i recollides a la pàgina weba diferents diaris i recollides a la pàgina web

salvemladiagonal.catsalvemladiagonal.catsalvemladiagonal.catsalvemladiagonal.catsalvemladiagonal.cat
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Autobús elèctric, el futur de la mobilitatAutobús elèctric, el futur de la mobilitatAutobús elèctric, el futur de la mobilitatAutobús elèctric, el futur de la mobilitatAutobús elèctric, el futur de la mobilitat
Novembre 15, 2016
http://www.catdialeg.cat/autobus-electric-futur-mobilitat/

Cada vegada van apareixent nous sistemes de transport intel·ligents, elèctrics, beneficiosos pel
medi ambient, pràctics, econòmics i que faciliten la vida dels passatgers. Aquests nous sistemes
ens fan replantejar la mobilitat dins de les ciutats tal com les coneixem. No només pel que fa als
vehicles privats, molt més difícils de controlar, sinó especialment en relació als mitjans de trans-
port públics.

Aquesta és una proposta molt suculenta, especialment ara que Barcelona té uns nivells de conta-
minació de l’aire tan elevats. Gran part de la culpa la tenen les cotxes que circulen per la ciutat
dia rere dia. Un transport públic més atractiu, podria reduir el nombre de vehicles.

Però mentre a Barcelona s’està debatent construir un tramvia per la Diagonal, el projecte mare
de l’actual govern municipal (una proposta amb molts detractors), ja existeixen autobusos elèc-
trics que no necessiten catenàries ni vies per circular. Per la qual cosa, es converteix en un mitjà
de transport més econòmic, lleuger, i ràpid que el tramvia, amb l’avantatge que no es necessita
més capital que la inversió inicial per comprar els vehicles.
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Els autobusos elèctrics estalvien 519 tonesEls autobusos elèctrics estalvien 519 tonesEls autobusos elèctrics estalvien 519 tonesEls autobusos elèctrics estalvien 519 tonesEls autobusos elèctrics estalvien 519 tones
de diòxid de carboni a Europade diòxid de carboni a Europade diòxid de carboni a Europade diòxid de carboni a Europade diòxid de carboni a Europa
Gener 2, 2017
https://noticies.tmb.cat/medi-ambient/autobusos-electrics-estalvien-519-tones-de-dioxid-de-carboni-europa

Els vehicles elèctrics participants en el projecte ZeEUS han recorregut 597.161 quilòmetres
en un any, temps en què han evitat el consum de 226.921 litres de gasoil i l’emissió de 519 tones
de diòxid de carboni. Aquestes són algunes de les dades que conté l’informe anual (agost 2015-
agost 2016) del superprojecte europeu, que va estrenar Barcelona el 2014.

Actualment 40 socis que representen tota la cadena de valor del bus elèctric participen a ZeEUS,
sota la direcció de la UITP. Es tracta de l’esforç més gran realitzat a Europa per demostrar
la viabilitat del transport col·lectiu elèctric a les ciutats, una estratègia que ha esdevingut
cabdal per fer realitat els objectius dels acords de París per a la contenció de l’escalfament
global, tal com destaca la comissària europea de Transports, Violeta Bulc, en la presentació
de l’informe.

Deu ciutats en el nucli durDeu ciutats en el nucli durDeu ciutats en el nucli durDeu ciutats en el nucli durDeu ciutats en el nucli dur

El document recull dades de 61 ciutats de 21 països que estan provant autobusos elèctrics de
gran capacitat, deu de les quals constitueixen el nucli de proves intensives. A més de Barcelona,
formen part d’aquest grup Münster i Bonn, a Alemanya; Randstad als Països Baixos; Londres, a
la Gran Bretanya; París, a França; Càller, a Itàlia; Estocolm, a Suècia, Pilsen, a Txèquia, i Varsò-
via, a Polònia. Hi col·laboren 26 fabricants d’autobusos, que aporten els seus desenvolupaments
més avançats en vehicles elèctrics i híbrids endollables.

De Barcelona, l’informe recull les prestacions dels dos Irizar i2e de 12 metres i càrrega lenta,
que van començar les proves el 2014, i els dos Solaris Urbino 18E de càrrega ràpida a la termi-
nal, que estan actualment en marxa en buit, a més del BYD K9 incorporat anteriorment.

Al web del projecte ZeEUS es pot consultar i descarregar l’informe complet en anglès, de 118
pàgines.
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Mobilitat en la connexió del tramvia perMobilitat en la connexió del tramvia perMobilitat en la connexió del tramvia perMobilitat en la connexió del tramvia perMobilitat en la connexió del tramvia per
la Diagonal de Barcelonala Diagonal de Barcelonala Diagonal de Barcelonala Diagonal de Barcelonala Diagonal de Barcelona
Gener 25, 2017
https://fundacio.racc.cat/informes-i-estudis/cost-de-la-mobilitat/infraestructures/estudi.-mobilitat-en-la-
connexio-del-tramvia-per-la-diagonal-de-barcelona

ObjectiusObjectiusObjectiusObjectiusObjectius
La connexió dels tramvies per l’avinguda Diagonal de Barcelona és un dels projectes de major
envergadura que té plantejats actualment la ciutat de Barcelona i que afectarà la mobilitat global
de tots els ciutadans, tant usuaris de transport públic com vianants, conductors de vehicles pri-
vats o ciclistes.El RACC va organitzar el passat mes de maig una Tribuna RACC amb reconeguts
experts en mobilitat amb l’objectiu d’obrir el debat, contrastar opinions i impulsar l’anàlisi des
del rigor, la transparència i el consens. Amb aquest mateix objectiu, el Club ha analitzat ara 21
cruïlles de l’Eixample per avaluar l’impacte que la unió dels tramvies tindrà sobre la qualitat de
l’aire i sobre la mobilitat de diferents mitjans de transport.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusionsConclusions
L’estudi posa de manifest els següents aspectes:
- Des del punt de vista de la mobilitat, els usuaris del tramvia milloren la rapidesa dels desplaçaments.
- En canvi, empitjora el temps de viatge de les línies de bus que creuen la Diagonal, d’alguns

moviments de vianants i de bastants usuaris del vehicle privat.
- Des del punt de vista mediambiental, els efectes són negatius sobre la qualitat de l’aire (NOx),

fins i tot sobre la mateixa avinguda Diagonal, en augmentar significativament la congestió de
vehicles privats.

El RACC assenyala que aquestes conclusions no han format part del debat públic fins ara i
demana que es faci un estudi que avaluï tots aquests efectes no desitjats, al detall i amb una visió
global, tenint present altres mesures que està previst que s’apliquin simultàniament a la ciutat,
com les “superilles”.

SimulacionsSimulacionsSimulacionsSimulacionsSimulacions
L’estudi simula amb detall els canvis en la regulació semafòrica que suposarà la unió dels tramvi-
es, tant al llarg de l’avinguda Diagonal com als carrers que la creuen. També analitza la influèn-
cia que tindrà la connexió dels tramvies sobre cadascun dels modes de transport (trànsit privat,
xarxa d’autobús urbà, vianants i ciclistes) i sobre la qualitat de l’aire.
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El RACC alerta que la unió del tramviaEl RACC alerta que la unió del tramviaEl RACC alerta que la unió del tramviaEl RACC alerta que la unió del tramviaEl RACC alerta que la unió del tramvia
contaminarà méscontaminarà méscontaminarà méscontaminarà méscontaminarà més
Març 30, 2017

El temps de recorregut de les línies de bus que passen per la DiagonalEl temps de recorregut de les línies de bus que passen per la DiagonalEl temps de recorregut de les línies de bus que passen per la DiagonalEl temps de recorregut de les línies de bus que passen per la DiagonalEl temps de recorregut de les línies de bus que passen per la Diagonal
també augmentaràtambé augmentaràtambé augmentaràtambé augmentaràtambé augmentarà

Entre la bateria d’arguments per defensar la connexió de les dues xarxes de tramvia a través de
l’avinguda Diagonal de Barcelona, un dels més recurrents és assegurar que l’obra augmentarà la
competitivitat del transport públic i que, de retruc, això redundarà en una millora de la qualitat
de l’aire. Doncs bé, el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) va afegir ahir més pebre a un
debat ja de per si intens, amb la presentació d’un estudi que qüestiona aquestes suposades bon-
dats del projecte. I és que la tesi troncal de l’informe és que la unió del Trambaix i el Trambesòs
millorarà la fluïdesa de tots els mitjans, públics i privats, que circulen per l’avinguda però, per
contra, entorpirà la dels carrers que la travessen. I, a més situacions de col·lapse, augmenten les
emissions de nitrogen. I això, a la pràctica, equival a més contaminació.

L’estudi ha consistit a aplicar una simulació informàtica sobre com impactarà la presència
del tramvia a 21 cruïlles de l’Eixample. Aquesta projecció s’ha fet prenent com a base que la
connexió de xarxes provocarà una reducció de trànsit més dràstica (-7%) que la que calcula
el mateix Ajuntament de Barcelona (-1%). La primera conclusió, doncs, és que si s’haguessin
agafat com a referència les previsions del consistori, els resultats haurien estat encara adver-
sos. Fet aquest apunt, una de les primeres conclusions és que el fet que el tramvia tingui
prioritat de pas sobre, per exemple, algunes línies de bus, provocarà que augmenti el seu
temps de viatge. En el cas del 22, el 24 i el V17, aquest increment s’ha xifrat en un 49%, i en
d’altres, com el 27, el 32, el 63 i el 67, la forquilla bascula entre el +8 i el +28%. Pel que fa a
l’H8, una línia que travessa la Diagonal i que fa un paper troncal, la penalització seria de +14,35%.
En el capítol del trànsit privat, l’escenari resultant és dual. D’una banda, al tram de la Diagonal
entre la plaça Francesc Macià i el carrer Urgell el temps de trajecte baixa un 22% gràcies als
canvis de sentit viaris projectats. En canvi, entre el carrer Urgell i l’avinguda Sarrià hi ha un
augment del +320%. És a dir, els tres minuts que ara es triga per cobrir aquest recorregut
passarien a ser 14.
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Les conseqüències que tindria tot plegat sobre el medi ambient també estan descrites. Així,
s’estima que les emissions d’òxid de nitrogen dels vehicles privats s’incrementaran en
alguns trams (Balmes-Via Augusta i passeig de Gràcia) fins a un 39,6% pels majors recorre-
guts i cues que hauran de suportar, tot i que també hi ha traçats (Francesc Macià-Urgell) on
baixen un 9,4%. En algunes línies de bus, també es vaticina que contaminaran entre un 6 i un
17% més.

Veient, doncs, que la discussió sobre el tramvia ja ha entrat en el pla tècnic, el president del
RACC, Josep Mateu, va negar que l’entitat jugui al joc de defensar el vehicle privat. “No som
contraris al tramvia. Estem dient que les coses s’han de fer millor”, hi va afegir. La seva recepta,
en resum, és que calen més estudis, abans de tancar el debat.

Canvis en l’obra per evitar maldecapsCanvis en l’obra per evitar maldecapsCanvis en l’obra per evitar maldecapsCanvis en l’obra per evitar maldecapsCanvis en l’obra per evitar maldecaps

El director del projecte de connexió del tramvia, l’exconseller Pere Macias, va voler rebatre
gairebé a l’instant alguns dels auguris de l’estudi del RACC assegurant que ja hi ha un conjunt
de canvis esbossats per corregir l’impacte de l’obra tant en el trànsit públic com en el privat.
Algunes d’aquestes millores serien canviar les regulacions semafòriques en alguns carrers
per evitar congestions i permetre que, en determinats punts, els busos puguin circular per
la traça del Tram.
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El Grup Municipal Demòcrata tira per terra laEl Grup Municipal Demòcrata tira per terra laEl Grup Municipal Demòcrata tira per terra laEl Grup Municipal Demòcrata tira per terra laEl Grup Municipal Demòcrata tira per terra la
validesa dels estudis que avalen el tramvia pervalidesa dels estudis que avalen el tramvia pervalidesa dels estudis que avalen el tramvia pervalidesa dels estudis que avalen el tramvia pervalidesa dels estudis que avalen el tramvia per
la Diagonalla Diagonalla Diagonalla Diagonalla Diagonal
Març 30, 2017
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/ciu-tira-per-terra-estudis-tramvia-diagonal-5896968

El futbolí del tramvia té una nova pilota al camp. El Grup Municipal Demòcrata, abans CiU, va
presentar ahir un demolidor estudi que ve a tirar per terra els informes tècnics sobre la conne-
xió ferroviària per la Diagonal. Amb un treball fet per la Universitat de Barcelona (UB) sobre la
rendibilitat social del projecte, el grup que lidera Xavier Trias reclama retirar la proposta,
responsabilitats polítiques i mantenir «un debat tècnic i no ideològic».

L’informe encarregat pels exconvergents al departament d’Econometria, Estadística i Economia
Aplicada de la UB no pretén entrar en la idoneïtat de la idea, sinó en la rigorositat dels estudis
previs i les xifres i previsions en les quals es basa el govern d’Ada Colau per defensar el tramvia
per la Diagonal. És a dir: segons els professors Daniel Albalate i Albert Gragera, «existeixen
dubtes més que raonables sobre la metodologia i les estimacions en què es basen les conclusions
de l’estudi de l’ajuntament».

També han detectat «carències importants de coordinació» i una «evident sobrevaloració dels
estalvis de temps en transport públic». Tampoc combreguen amb l’anàlisi sobre la congestió de
trànsit (en unes setmanes es presentarà l’estudi final d’afectació a les 24 cruïlles) o la reducció
d’emissions contaminants. Pere Macias, responsable municipal de l’estratègia de connexió del
tramvia, replica que l’informe definitiu, el que realment recollirà tots els inputs sobre el projec-
te, es presentarà al juny, i recorda que el que s’ha presentat fins ara s’ha fet per ens separats
i independents. Macias defensa la metodologia usada, «avalada per experts internacionals».
«El pla del tramvia avança amb solidesa i solvència malgrat les 15 lupes que aquest estudi
col·loca sobre els informes de l’Ajuntament», sosté.
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El regidor convergent Joaquim Forn va lamentar ahir que difícil que els ha sigut obtenir
informació: «El debat tècnic l’hem hagut de fer sols». Albalate va iniciar la seva anàlisi de
l’estudi assegurant que els debats públics «s’acostumen a centrar en qui i per què, però no
en què». «No podem dir que els estudis estiguin ben fets, ni que el tramvia portarà rendibi-
litat social».

Augment d’usuarisAugment d’usuarisAugment d’usuarisAugment d’usuarisAugment d’usuaris

Els investigadors troben a faltar una anàlisi sobre els riscos, censuren que es brindin estimacions
«massa optimistes», que no s’incloguin les despeses de l’obra i que s’estimi en excés el previsible
augment d’usuaris del transport públic (12.000 segons el Consistori, menys de 3.000 segons la
UB). Tampoc entenen que es descartin propostes amb més retorn social, com la millora de la
xarxa ortogonal de bus, amb un desplegament que es preveu acabar a finals del 2018.

L’informe arriba a la conclusió que la rendibilitat social (més beneficis que costos) a la qual
aspira el consistori, un 11%, és una quimera. I que com a màxim s’arriba a un 2,8%, per sota del
3% que marca la viabilitat d’una infraestructura. I això, en l’escenari optimista. La hipòtesi més
negativa calcula una taxa de rendibilitat negativa, -5,65%.
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Un tramvia poc socialUn tramvia poc socialUn tramvia poc socialUn tramvia poc socialUn tramvia poc social
Enric Llarch. Abril 3, 2017
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170329/421272758459/un-tramvia-poc-social.html

Els professors d’Economia Aplicada de la UB Daniel Albalate i Albert Gragera, amb una àmplia
experiència en anàlisis cost-benefici, acaben de disseccionar l’estudi que el govern municipal de
Barcelona va presentar fa uns mesos per avalar el retorn social de la connexió del tramvia per la
Diagonal. Amb precisió quirúrgica, aquests economistes identifiquen els biaixos que l’estudi de
l’Ajuntament introdueix en els supòsits previstos per justificar socialment la inversió de vora
200 milions d’euros en aquesta connexió. Una inversió que pot augmentar significativament te-
nint en compte les desviacions superiors al 30% que van patir els trams del Llobregat i el Besòs.
Del rigorós treball, es dedueix clarament que la millora d’ús i la fidelitat dels usuaris del trans-
port públic a Barcelona no augmentaran tant per l’ampliació de la capacitat de transport col·lectiu a
la Diagonal com per adaptar l’oferta de transport en superfície barcelonina als fluxos reals dels
ciutadans, fer-la més flexible i aconseguir una velocitat comercial més competitiva amb el vehicle
privat, amb freqüències de pas curtes i fiables i unes connexions fàcils i ben senyalitzades.
Els autobusos de Barcelona són dels més lents d’Europa. En els darrers anys han perdut 2 km/
hora de velocitat i ara circulen a 12km/h, cada cop més lluny de la majoria de grans ciutats, on la
velocitat està entre els 15 i els 18. Insuficients carrils bus, sovint invadits per vehicles estacio-
nats, retards per les cues per accedir al vehicle de passatgers que només poden entrar per la
porta del davant, insuficient o inadequada priorització semafòrica i la congestió general expli-
quen el problema de la velocitat i, un altre encara més rellevant, la fiabilitat, especialment im-
portant en hores punta per a passatgers que han de complir amb horaris d’entrada. Els recursos
per millorar l’actual xarxa de transport en superfície són molt poc significatius davant l’elevada
inversió que comporta un nou tram de tramvia pel mig de Barcelona. Si, a més, s’emprèn una
política decidida de substitució dels vehicles dièsel majoritaris actualment pels elèctrics, aconse-
guirem una veritable millora de la qualitat de l’aire al conjunt de la ciutat.
Com apunta el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020, el problema de la mobilitat a
Barcelona prové bàsicament dels que hi accedeixen des de fora en vehicle privat perquè no tenen
alternatives prou eficaces en transport públic. I és aquí on cal concentrar els esforços.
Els temps haurien d’haver canviat, si més no pel que fa a l’administració dels recursos públics i
les inversions. Avui, a la ciutat de Barcelona, millorar la gestió del transport en superfície que
tenim és molt més eficient que crear noves i rígides infraestructures. Gastem els diners en
transport públic, però fem-ho de forma que realment tinguin un retorn per a la ciutat i els
ciutadans. El més social és fer una administració eficient dels recursos que aportem entre tots.
Gastem diners en transport públic, però de forma que retorni a la ciutat i als ciutadans.
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Un tramvia a la DiagonalUn tramvia a la DiagonalUn tramvia a la DiagonalUn tramvia a la DiagonalUn tramvia a la Diagonal
Albert Pons i Torrents. Abril 18, 2017
El Punt Avui

A Barcelona, l’any 2010 l’alcalde va ser molt valent i va muntar un referèndum per pregun-
tar si la ciutat volia el tramvia per la Diagonal. El resultat va ser d’un 79,8% de partidaris
del no i d’un 11,38% del sí. Ara, la Sra. Colau fa cas omís d’aquell resultat i es posa en
contacte amb l’empresa del Tram i ja estan elaborant el projecte. Quan ens n’adonem tin-
drem la Diagonal en obres i el trànsit destrossat un altre cop. Pregunto: d’un referèndum de la
ciutat, és possible que uns senyors que només tenen dotze regidors no en facin cas ? I a més,
després d’un any de govern ple de nafres i equivocacions garrafals. Les forces polítiques que
estaven en contra d’aquest projecte han canviat de paper ? Som demòcrates ? Sí, doncs assumim-
ne les conseqüències.
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TTTTTramvia de la Diagonalramvia de la Diagonalramvia de la Diagonalramvia de la Diagonalramvia de la Diagonal
Cristina Latorre Otín. Abril 18, 2017
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20170410/421589847388/tramvia-de-la-diagonal.html

Sembla que l’alcaldesa Ada Colau té coll avall enllaçar els dos trams actualment acabats. I jo em
pregunto: per qué? De veritat creuen que molts usuaris agafaran el tramvia a Cornellà, posem
pel cas, i no baixaran fins a Sant Adrià? Jo crec que molt pocs. Els actuals trams compleixen
la missió d’apropar els habitants d’unes poblacions del voltant deBarcelona a la gran ciutat.
Un cop allà podem traslladar-nos en els diferents mitjans de transport, i no necessariament en
direcció Diagonal. I aquests altres mitjans poden ser iguals d’ecològics que el tamvia. La fluïdesa
global del trànsit tampoc ho justifica, segons estudis d’entitats de reconeguda solvència com
el RACC.

Hi ha una altra raó de pes per la qual estic en contra: com quedaria la ciutat partida literalment
en dos per una ferida que trencaria tots els carrers que la travessen? Com s’explicaria una
estructura fixa en un lloc on hi ha solucions flexibles amb les mateixes prestacions? És ètic
llençar els diners gastats tan recentment a remodelar la Diagonal?
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Dispendi a la DiagonalDispendi a la DiagonalDispendi a la DiagonalDispendi a la DiagonalDispendi a la Diagonal
Ana Sabater Sales. Abril 19, 2017
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20170415/421698849589/dispendi-a-la-diagonal.html

L’alcaldessa Colau, segons sembla, està malbaratant diners per preparar el projecte de tornar a
les obres de la Diagonal. Unes obres totalment injustificades d’un tram recentment renovat, que
ens poden costar ni més ni menys que més de 200 milions.

No sabem el motiu d’aquesta obsessió, més aviat diríem caprici. La seva obstinació en el
tramvia per la Diagonal només servirà per col·lapsar més la ciutat. Un tramvia és un trans-
port lent, amb falta de mobilitat, únicament bidireccional i de relativa cabuda, no li veig els
seus avantatges.

I si de contaminació parlem, en tot cas seria molt millor cobrir l’enllaç entre tramvies amb
autobusos elèctrics. Només amb uns trenta més es cobriria el servei donant molta més mobi-
litat, i a sobre només costaria uns 15 milions d’euros. La resta que vol gastar només per
desfer la Diagonal hauria de destinar-ho a altres molts barris de la ciutat, que molta més
falta els fa.
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Un estudi de la Universitat de Barcelona tombaUn estudi de la Universitat de Barcelona tombaUn estudi de la Universitat de Barcelona tombaUn estudi de la Universitat de Barcelona tombaUn estudi de la Universitat de Barcelona tomba
els avals tècnics al tramviaels avals tècnics al tramviaels avals tècnics al tramviaels avals tècnics al tramviaels avals tècnics al tramvia
Abril 20, 2017
http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170315/42887455765/un-estudi-de-la-ub-tomba-els-avals-
tecnics-al-tramvia.html

Una anàlisi de dos professors d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona (UB) desauto-
ritza els estudis tècnics encarregats pel govern de l’alcaldessa Ada Colau que avalen des d’un
punt de vista tècnic la unió de les dues línies del tramvia per l’asfalt de l’avinguda Diagonal. Els
investigadors Daniel Albalate i Albert Gragera, especialistes a avaluar els suposats beneficis
socials de projectes públics, que ja van firmar alguns treballs molt crítics sobre la sobreoferta
del tren d’alta velocitat i la proliferació d’aeroports a Espanya, entenen que les anàlisis de l’Ajun-
tament fan ús de dades poc rigoroses, que presenten deficiències metodològiques gravíssimes i
que estan orientades a avalar el projecte més polèmic de l’era Colau, a legitimar-lo de cara a
l’opinió pública i acadèmica. “ Parlem de defectes que les allunyen de les millors pràctiques
acadèmiques”, afirmen. “Molta gent que dona suport a l’ampliació no ho faria si hagués llegit els
informes de l’Ajuntament –van afegir–. Realment la contribució a la millora del medi ambient
d’aquesta iniciativa és molt petita”.

De ben segur que avui es viurà una jornada molt convulsa en molts claustres de professors de les
universitats de Barcelona. Segons es dedueix d’aquest últim estudi, l’Ajuntament està ideant tot
un argumentari tècnic destinat a justificar una decisió política presa per endavant. I, a més a
més, intenta obviar que la millora de la xarxa d’autobusos seria més barata, menys contaminant
i, a sobre, més efectiva i eficient que el gran desplegament de rails. A parer seu, l’autobús podria
ser una solució més bona de mobilitat. Sí, aquest estudi de la UB el va donar a conèixer ahir el
Grup Municipal Demòcrata. I, tot seguit, el seu portaveu, Joaquim Forn, va exigir a l’alcaldessa
Ada Colau que retiri immediatament el projecte i que també depuri responsabilitats polítiques.
Forn també vol que l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i la Generalitat que “s’impli-
quin, supervisin i fiscalitzin” el projecte de l’Ajuntament. La setmana passada l’Ajuntament va
promocionar la Conferència Tramvia-Ciutat, una trobada a la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) de nombrosos experts en mobilitat de mig món, majoritàriament acèrrims defensors
d’aquest mitjà de transport que van explicar experiències d’èxit internacional. La guerra dels
rails s’està agreujant.
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No es tracta del primer estudi que qüestiona la idoneïtat que aquest mitjà de transport travessi
la ciutat. Un document recent del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) ja subratllava que
les previsions del Consistori no atenen les conseqüències de la prioritat semafòrica que necessi-
ten els combois per mantenir una velocitat competitiva, que l’Ajuntament no està tenint en
compte la congestió que es generarà més enllà de la mateixa Diagonal. I anteriorment un
altre estudi promogut pel llavors grup municipal de CiU apuntava que els informes del Con-
sistori no consideren ni la contaminació que provocaran les importants obres de construcció
d’aquesta infraestructura ni tampoc la que generaran els problemes de trànsit que desencade-
nin. Però ara les noves crítiques, que també preveuen aquests aspectes, adquireixen un caire
demolidor.

Segons els investigadors de la UB, els estalvis de temps comportats per la connexió de les dues
línies del tramvia serien pràcticament imperceptibles, de tot just uns quants segons, i no de
dos minuts i mig, tal com preveuen els estudis encarregats pel Consistori. A més a més, els
usuaris de transport públic captats per la nova infraestructura no serien 12.000, sinó menys
de 3.000. Els investigadors també subratllen que les previsions municipals també sobreestimen
el creixement natural dels usuaris del transport públic. Malgrat que l’últim lustre aquest creixe-
ment ha estat a un ritme d’un 0,1% anual, el Consistori espera que en el futur el nombre de
passatgers creixi a un ritme d’un 1,5%. Albalate i Gragera també assenyalen que el Consistori no
està preveient les possibles desviacions del pressupost inicial, una circumstància darrerament
prou habitual en els grans projectes d’obra pública. “Les conclusions municipals es basen en
estudis parcials que no ofereixen un escenari de referència homogeni. Hi afegeixen beneficis que
no s’hi poden afegir”.
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PPPPPobra Diagonalobra Diagonalobra Diagonalobra Diagonalobra Diagonal
Quim Monzó. Abril 22, 2017
http://www.lavanguardia.com/opinion/20160422/401279099347/pobra-diagonal.html

Per més voltes que hi dono no entenc l’obsessió per fer que el Trambaix i el Trambesòs s’uneixin.
Ja no vaig entendre que es creessin per estalviar-se el metro com Déu mana que les zones a les
quals arriben mereixen. ¿ No havíem eradicat els tramvies de la ciutat i només n’havíem deixat
un, el Tramvia Blau, per a gaudi del turistam ? ¿ A què treia cap, doncs, reinstaurar un sistema
de transport caduc i poc flexible ? ¿ Què s’aconseguia amb tramvies que no es pogués aconseguir
amb autobusos elèctrics que fessin el mateix recorregut ? Vaig escriure un article a La Vanguardia
on donava la meva opinió i, el dia que es va inaugurar el Trambaix i vaig assistir-hi per escriure’n
una crònica, vaig tenir el goig de ser insultat per un grup de senyors que me’l van recriminar.
Veient aquells exaltats, vaig entendre que el tramvia té un component heroiconostàlgic. És una
devoció empaquetada amb el paper d’embolicar de la sostenibilitat i emparentada amb el veganisme
i el retorn a religions amb druides barbuts.

El 2009 l’inefable alcalde Hereu va tenir una idea semblant a aquesta que ens proposen ara. La
va sotmetre a votació. La immensa majoria dels barcelonins que hi van opinar van votar en
contra de la proposta. Han passat set anys –només set!– i ara, l’alcaldessa Colau hi torna.
Però en aquesta ocasió ni tan sols demana l’opinió als ciutadans. Volen tirar pel dret: unir el
Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal tant sí com no. ¿ És que l’opinió expressada el 2009
ja no compta ? Veig que un grup de ciutadans ha creat una plataforma anomenada Salvem la
Diagonal. Els motius pels quals s’oposen al tramvia tenen sentit: “Un arquitecte i urbanista
francès afirmava que, des del punt de vista urbanístic, les dues avingudes més perfectes
d’Europa són l’avinguda dels Champs-Élysées de París i la Diagonal de Barcelona.
És ben segur que a París no cometran mai l’error de fer passar tramvies per l’avinguda
dels Champs-Élysées. Cables, vies i catenàries arran de l’arc de Triomf de l’Étoile són



55

inimaginables. A Barcelona, sí. L’eufòria del tramvia parteix d’un gravíssim error. Es vol fer
creure que la solució del transport urbà a Barcelona és poder anar directament de Badalona
al Baix Llobregat, i no és així. La funció del tramvia és acostar la perifèria a la ciutat de
Barcelona i no travessar-la brutalment. El tramvia, tal com està, ja compleix la seva funció.
El ciutadà que va del Baix Llobregat a Barcelona, quan arriba a la plaça Macià, es troba en la
mateixa situació que els veïns que viuen en aquella zona; és a dir, que per anar a Sant Gervasi,
Ciutat Vella, el Port o qualsevol altra part de la ciutat han de prendre un mitjà de transport
que hi vagi. El tramvia no és un taxi ni un servei porta a porta i, quan se sobrevalora, el resultat
és el desastre”.

¿ A qui beneficia econòmicament aquesta dèria constructora ? Algú hi deu sucar, ¿ no ? Jo en
tindria prou que traguessin els nefastos panots amb dibuix de fulles d’arbre que hi va posar
l’alcalde Trias quan va remodelar l’avinguda fa un parell d’anys i els substituïssin pels tradicio-
nals de Barcelona, damunt dels quals s’hi camina la mar de bé.
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Barcelona no necessita un tramvia per la DiagonalBarcelona no necessita un tramvia per la DiagonalBarcelona no necessita un tramvia per la DiagonalBarcelona no necessita un tramvia per la DiagonalBarcelona no necessita un tramvia per la Diagonal
On vas Barcelona ? Abril 24, 2017

En els darrers anys s’han malversat ingents quantitats de diners públics a l’Estat Espanyol en
infraestructures del transport: aeroports sense avions, autovies sense vehicles i línies d’alta velo-
citat sense passatgers.

El rebuig social d’aquest malbaratament patit durant la crisi econòmica ha desembocat en un
convenciment que les inversions han de garantir rendibilitat econòmica i social.

Malgrat aquests precedents, el Govern Municipal té com a objectiu la implantació d’una
infraestructura ferroviària en superfície per l’Avinguda Diagonal entre les places de Francesc
Macià i de les Glòries.

La majoria dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Barcelona són contraris al projecte; els
tècnics independents no troben viabilitat a una inversió de més de 200 milions d’euros que no
tindrà ni retorn econòmic ni social, menys encara quan la demanda real de passatgers no justifi-
ca la implantació d’una línia ferroviària pel centre de Barcelona.

L’Ajuntament ha presentat uns estudis tècnics i d’avaluació social incomplets i metodològicament
poc rigorosos, tot advertint-nos que són el primer pas per dirimir la millor opció per connectar
el tramvia per la Diagonal.

El Govern Municipal, malgrat l’absència de fonaments tècnics dels estudis i sense consens polític
ni social, ha decidit continuar licitant projectes per valor de 3 milions d’euros. Per tant, es pren
una decisió unilateral en base a interessos partidistes i responent a objectius estrictament ideo-
lògics.

Entenem prioritari pacificar el trànsit de vehicles privats de manera racional i progressiva, que
es pugui reduir la contaminació i guanyar espai pels vianants. Estem a favor del transport públic
com l’eina principal de la mobilitat.

Una infraestructura fixa i intrusiva com el tramvia és una agressió sistèmica a la mobilitat de la
Ciutat. Pretendre implantar una barrera de 4 kilòmetres al centre de la ciutat més densament
poblada d’Europa i als barris més concorreguts de població i activitat terciària no té cap sentit.

La implantació d’una infraestructura ferroviària al centre de Barcelona:

1. Perjudica la Nova Xarxa de Bus: 17 de les 23 línies perdran velocitat comercial i seran menys
eficients.
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2. Produeix pèrdua de connectivitat global en la xarxa de transport.
3. Obliga a una gran quantitat de passatgers a patir transbordaments.
4. Elimina moltes parades de bus del teixit urbà que obeeixen a una demanda real.
5. Allunya els usuaris de les parades de bus, obligant-los a desplaçar-se a les escasses estacions

de Tramvia.
6. Comporta la congestió en tots els carrers de l’Eixample, fent ineficient la mobilitat al centre de

la ciutat i augmentant greument la contaminació a tot Barcelona.
7. Fa que TMB, l’operador públic de transport a l’Àrea Metropolitana, perdi 82.000 passatgers

diaris en favor d’una empresa privada.

Tampoc podem oblidar la magnitud de l’impacte negatiu que tindria la implantació del tramvia en
una avinguda arquitectònicament admirada, urbanísticament perfecta i que és patrimoni de l’ima-
ginari de tots el barcelonins.

La reserva d’espai que necessita el tramvia és un malbaratament innecessari, la mobilitat futura
serà a la carta i el transport col·lectiu escalable, mutable i flexible. Característiques antagòni-
ques a una infraestructura ferroviària. El tramvia, gran depredador de l’espai públic, neix antic,
i quan finalitzin les obres serà prehistòric.

Els signants d’aquesta declaració, demanem a l’Alcaldessa de Barcelona:

· Que sigui valenta i Aturi el procés d’implantació d’una línia ferroviària per l’Avinguda Diagonal
entre les places de Francesc Macià i Glòries. Una operació econòmicament ruïnosa i socialment
deficitària.

· Que sigui honesta i Analitzi amb el màxim rigor possible la factibilitat econòmica i social de
l’operació. Que sobretot inclogui experts independents. El que s’ha fet fins ara és un exemple
de frivolitat tècnica i falsa transparència.

· Que sigui creativa i Imagini un tramvia sense vies ni catenària, que s’aturi on convingui i que no
perdi permeabilitat ni connectivitat, que costi 20 vegades menys i sigui gestionat per un opera-
dor públic. Que imagini el BUS-ELÈCTRIC.

· Que sigui intel·ligent i Accepti al BUS-ELÈCTRIC com la millor alternativa de connectivitat
per la Diagonal, ja que salvaguarda la salut de les persones i assegura la permeabilitat del
transport públic.

BARCELONA NO NECESSITA UN TRAMVIA PER LA DIAGONAL!
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El empeño por una Diagonal con tranvíaEl empeño por una Diagonal con tranvíaEl empeño por una Diagonal con tranvíaEl empeño por una Diagonal con tranvíaEl empeño por una Diagonal con tranvía
Juny 30, 2017
http://www.lavanguardia.com/opinion/20170630/423774190849/el-empeno-por-una-diagonal-con-tranvia.html

Los barceloneses ya saben a estas alturas de su vida que hay una solución mágica para reducir el
tráfico, aminorar la contaminación y moverse por la ciudad: un milagro llamado tranvía. Siete
años después de una consulta ciudadana que costó 3,2 millones de euros y la alcaldía al socialista
Jordi Hereu, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un estudio de la Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM) que aboga por reservar el centro de la avenida Diagonal al tranvía y
prolongar su recorrido desde la plaza Francesc Macià hasta las Glòries, suponiendo, claro está,
que algún día finalicen las obras.

El informe técnico solicitado por el equipo de gobierno de la alcaldesa Ada Colau ha considerado
que la mejor opción es prolongar el tranvía por la superficie de la Diagonal, tesis que precisamente
prefiere el equipo de gobierno municipal. No así la oposición, que ha marcado distancias con este
estudio, un trámite administrativo previo al proceso de alegaciones de organismos, asociaciones y
particulares.

El modelo de transporte urbano está en plena transformación en todas las ciudades de Europa,
siguiendo las directivas de la UE y el consenso creciente sobre la conveniencia de limitar el tráfico a
fin de mejorar los índices de contaminación. Gracias a este punto de partida, la mayoría de las capi-
tales ensayan sistemas alternativos con un denominador común: desincentivar el uso del coche y
potenciar un transporte colectivo eficaz y ecológico. Esta premisa, sin embargo, no es un cheque en blanco.
El proyecto del alcalde Hereu sobre el tranvía en la Diagonal despertó un rotundo rechazo en
2010, en parte por el descontento con obras faraónicas tanto en plazos como en costes. Cundió
la sensación de que el tranvía por la Diagonal era un capricho a precio de oro, con trasfondo
de sospechas sobre las razones últimas de muchas adjudicaciones y obras públicas.

La posterior reforma de la avenida Diagonal duró casi un año y medio, con las correspondientes
molestias para los ciudadanos y los comercios afectados. Finalmente, con sobrecostes y más de
16 millones de euros invertidos, la gran avenida de Barcelona estrenó en primavera del 2015 una
configuración que suprimía carriles de circulación, privilegiaba las bicicletas y daba amplitud a
las aceras. Apenas dos años después, el barcelonés observa con recelo y prejuicio otro gran
cambio en el horizonte. Y sospecha que la Diagonal se ha convertido en un campo de batalla que
todo equipo de gobierno municipal trata de cambiar. Antes de que los ciudadanos hayan hecho
suya la nueva Diagonal, ya oyen cantos de sirena. Y se temen otro despilfarro.



59

VVVVVianants i tramviaianants i tramviaianants i tramviaianants i tramviaianants i tramvia
Josep Oliva i Casas. Juliol 10, 2017
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20170710/424029294720/vianants-i-tramvia.html

Dues consideracions sobre el tramvia. La primera és que la seva funció no ha de ser pas traves-
sar tota la ciutat, sinó comunicar el tram més cèntric de la Diagonal amb la perifèria dels dos
costats, Besòs i Llobregat. És el que ja funciona. La segona és que sempre cal enfocar la ciutat
cap a un futur de més qualitat.

D’aquí es desprèn que l’avenir desitjable ens dibuixa una ciutat en la qual el vianant sigui el gran
protagonista i, conseqüentment, es redueixi el trànsit de vehicles privats. En aquesta tessitura,
és convenient rebutjar la introducció d’artefactes mecànics, tipus trens o tramvies (vies i catenà-
ries) substituint-los per mitjans més amables i menys invasius com els busos elèctrics. Així es
crea un entorn més pacífic i humanitzat.

Es tracta d’adoptar una visió global del tema, lluny dels tecnicismes d’especialistes. I tot això
acompanyat d’unes voreres amples destinades exclusivament als vianants, amb vials separats per
a ciclistes, patinadors, motoristes, etcètera. És un plantejament idíl·lic ? Un futur millor ens
encamina cap a aquest horitzó.
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Eixample amenazadoEixample amenazadoEixample amenazadoEixample amenazadoEixample amenazado
Ana García de Oteyza. Juliol 26, 2017
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20170726/4386657711/eixample-amenazado.html

Suscribo totalmente la carta de Jordi Antich (“Tramvia i submissió”, 14/VII/2017). Como él
hace constar, en la consulta del 2010 sobre el paso del tranvía por la Diagonal, el 79% de los
participantes ya dijimos que no lo queríamos, pero parece que a este Ayuntamiento la opinión de
los ciudadanos le trae sin cuidado. Consecuencias que tendría eso: un aumento sustancial del
tráfico por el Eixample.

El Ayuntamiento también nos ha amenazado con las supermanzanas, cuya implantación produciría
un efecto devastador en aquellas calles del Eixample que se designarían para hacer de fronteras,
pues el tráfico se desviaría hacia ellas, lo que las convertiría en autopistas o, como mínimo, en
otras Meridianas.

Los que vivimos en la calle Mallorca, una de las destinadas a ser frontera, ya sufrimos cada día su
tráfico infernal, amén de las molestias e insultos de los ciclistas que circulan por sus aceras.
¿ Qué pasará en el futuro en esas calles fronterizas ? ¿ No tiene en cuenta el Ayuntamiento el
padecimiento que el ruido todavía más ensordecedor del tráfico provocará en los vecinos ?
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LLLLL’autobús amb carril segregat substitueix’autobús amb carril segregat substitueix’autobús amb carril segregat substitueix’autobús amb carril segregat substitueix’autobús amb carril segregat substitueix
vells somnis de tramviavells somnis de tramviavells somnis de tramviavells somnis de tramviavells somnis de tramvia
David Guerrero. Desembre 19, 2017
http://www.lavanguardia.com/encatala/20171218/433730752323/autobus-carril-segregat-tramvia-catalunya-
transport-public.html

La Generalitat projecta noves línies La Generalitat projecta noves línies La Generalitat projecta noves línies La Generalitat projecta noves línies La Generalitat projecta noves línies de bus ràpid en vies interurbanes congestionadesde bus ràpid en vies interurbanes congestionadesde bus ràpid en vies interurbanes congestionadesde bus ràpid en vies interurbanes congestionadesde bus ràpid en vies interurbanes congestionades

Una de les assignatures pendents del transport públic a Catalunya és la connexió ràpida
entre municipis veïns amb una congestió important als accessos viaris. En els temps dels
grans projectes urbanístics i d’infraestructures faraòniques es va plantejar la construcció
de línies de tramvia per unir ciutats del Vallès, Girona i Tarragona, entre d’altres, però la
crisi es va emportar la magnificència, i ara es posa sobre la taula una proposta més adaptada als
temps actuals.

Es tracta de la creació d’una xarxa formada per 17 línies d’autobús interurbà amb una alta
freqüència de pas i carril bus segregat per garantir-ne la competitivitat. Es tracta d’una opció
molt més econòmica i flexible que el tramvia. I, després d’una anàlisi a fons de la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat, s’ha vist com és la millor solució per a diferents punts del territori fora
de la ciutat de Barcelona que són un continu urbà amb nuclis de població importants i amb
demanda acreditada, però amb una oferta insuficient o inexistent. Són corredors molt congesti-
onats on el bus necessita prioritat per poder triomfar.

Queda enrere el vell somni de recuperar el Calderí, el tramvia que antigament connectava Cal-
des de Montbui i Mollet del Vallès. Queda enrere el projecte de crear el Tramcamp, un tramvia
per connectar Tarragona amb Reus i l’estació de l’AVE. Queda enrere un tramvia entre Girona
i els municipis del que vindria a ser l’àrea metropolitana… Les noves línies d’autobús ràpid
enterren la idea d’estendre raïls però volen fer la mateixa funció, amb una plataforma exclusiva
i una velocitat comercial realment competitiva que el converteixi en un servei atractiu per als
potencials usuaris. La freqüència de pas també serà determinant. En principi, l’espera serà
d’entre 10 i 15 minuts com a màxim.
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La sigla de bus ràpid donarà nom al nou sistema, batejat amb el nom de BRCat a la carpeta que
va quedar sobre la taula del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, quan va ser des-
tituït del càrrec, a l’octubre. L’equip tècnic del Departament –sota la batuta del secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font– ha continuat treballant en la culminació teòrica del
projecte, i ja està tot a punt per començar a passar del paper a la carretera.

Cadascuna de les noves línies porta associades unes obres. Són més modestes que les d’un tram-
via però tenen la mateixa filosofia. En la majoria dels casos consisteixen en la construcció de
carrils bus, la introducció de canvis en les interseccions per donar prioritat semafòrica al trans-
port públic i, fins i tot, rotondes adaptades que el vehicle pot travessar pel centre. En certa
manera, es tracta de traçar un recorregut amb una plataforma segregada a la majoria de les vies,
com si hi hagués de passar un tramvia però sense raïls. En funció del tram, s’incorpora al lateral,
al centre de la carretera o es construeix una plataforma nova. En projectes puntuals s’aprofita
per fer una transformació encara més global.

És el cas de la primera línia que es farà realitat, la B1, que connectarà Cornellà i Castelldefels
passant per Sant Boi de Llobregat, Viladecans i Gavà a través de la C-245. Serà una transforma-
ció important de la carretera que inclourà el carril bus, però també un carril bici i espais més
amples per al passeig dels veïns als trams urbans. El projecte, que ja està en fase de redacció,
suposa una inversió de 20 milions d’euros i té el consens dels cinc ajuntaments implicats. La
previsió amb què treballen a la conselleria és treure a concurs públic les obres el primer trimes-
tre del 2018. Els treballs per implantar la resta de les línies aniran sortint a concurs els mesos
següents. Els plans de la Generalitat passen per tenir en un termini de quatre anys les 17 línies
funcionant amb les corresponents obres executades als corredors viaris.

Les noves línies estan concebudes com un desplaçament entre municipis veïns o molt pròxims. És
el cas mateix del Baix Llobregat, però també el de Blanes i Lloret de Mar o el de Sitges i Vilanova
i la Geltrú passant per Sant Pere de Ribes. Les relacions entre aquestes poblacions veïnes són
molt intenses, i són habituals els desplaçaments d’unes a altres per qüestions laborals o perso-
nals. En aquest sentit, les línies tindran diverses parades en punts estratègics sense ser ni un
autobús que vagi de punt a punt però tampoc una línia urbana amb parades cada dos carrers. El
Vallès és la comarca que es veurà més beneficiada i cohesionada pel nou sistema de busos BRCat,
amb actuacions importants com una nova estructura paral·lela per introduir una plataforma
segregada a la carretera que uneix Terrassa i Sabadell, altament congestionada.
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El sistema està pensat per potenciar la intermodalitat, per acostar Rodalies i Ferrocarrils de la
Generalitat (FGC) als veïns de municipis propers que no en tenen. És el cas de Sant Joan de
Vilatorrada i les estacions de Manresa, els petits nuclis habitats i els polígons industrials de la vall
del Tenes amb Mollet del Vallès i, fins i tot, la línia internacional del projecte, que comunicarà
l’estació de tren de Puigcerdà amb Andorra passant per la Seu d’Urgell i diversos municipis de
la Cerdanya. Una altra connexió important és la de les estacions de l’AVE a Girona i el Camp de
Tarragona. Es vol posar fi a aquesta irritant situació en què un veí de Tarragona passa més temps
per anar cap a l’estació d’alta velocitat que al tren fins a Barcelona.

En els àmbits amb més demanda seran autobusos articulats, cosa que s’acostuma a veure molt
poc en recorreguts interurbans però que encaixaria amb la concepció d’un tramvia sobre rodes
amb què treballen els ideòlegs del projecte a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

El nou desplegament és la segona etapa d’actuacions importants a la xarxa d’autobusos interur-
bans de Catalunya després de completar la xarxa Exprés.cat amb un total de 40 línies, la gran
majoria ideades per connectar directament les quatre capitals de província amb municipis de
l’àrea d’influència sense parades intermèdies. L’any que ve es posaran en marxa les sis que falten
per completar el mapa. L’objectiu, com en les noves BRCat, és guanyar velocitat comercial per-
què sigui competitiu amb el vehicle privat.
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El tranvía y la DiagonalEl tranvía y la DiagonalEl tranvía y la DiagonalEl tranvía y la DiagonalEl tranvía y la Diagonal
Antonio Simarro. Febrer 27, 2018
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20180226/441091434652/el-tranvia-y-la-diagonal.html

Estoy en contra de la unión de los tranvías a través de la Diagonal, una postura que mantengo
desde hace tiempo y que expondré brevemente.

Las actuales compañías adjudicatarias del servicio no han mostrado interés por la unión, y el
coste del rescate por el municipio es inasumible.

La ciudad votó abrumadoramente por no construir esa unión.

Para unir el Baix Llobregat con la zona del Besòs y Badalona con una distancia mínima de 10 km
lo razonable es emplear un transporte rápido como el ferrocarril o el metro (ya existentes).

Para conectar la Diagonal desde Pedralbes hasta el mar se debe disponer de una línea de autobuses
(eléctricos o de gas) no contaminantes, con un coste mínimo.

Creo que sería deseable que el coste previsto para el tranvía se destinase a temas sociales en
lugar de pensar en actuaciones desmedidas que la inmensa mayoría de la ciudad no quiere ni
necesita.

La gota que colma el vaso es la idea de un ramal del Trambesòs hasta la plaza Verdaguer con un
coste de unos 70 millones, lo que además de no mejorar el servicio creará un caos en el nudo
Diagonal/Aragó/Marina de entrada a la ciudad y con un volumen de tráfico importante.
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Canviar tramvia per “trambús”Canviar tramvia per “trambús”Canviar tramvia per “trambús”Canviar tramvia per “trambús”Canviar tramvia per “trambús”
Alfons Bosch. Març 7, 2018
La Vanguardia

Imagineu que pel mateix espai on passa ara el tramvia a Barcelona hi fem passar un autobús
elèctric. Obtenim les mateixes prestacions i no li calen vies ni catenàries. Dit d’una altra manera,
es tracta de canviar les rodes metàl·liques captives d’unes vies, per unes rodes pneumàtiques
molt més pràctiques i versàtils. La despesa, com resulta obvi, és infinitament més petita: no cal
cremar desenes de milions d’euros per rebentar els carrers i trinxar el centre de la ciutat amb
vies de tren! Circulant per un espai segregat qualsevol vehicle, sense necessitat de vies, serà
ràpid i eficient. I li diem “trambús” i tots contents! Fa quatre anys, ningú parlava de l’autobús
elèctric.

D’aquí a quatre dies, el tramvia serà un fòssil. Encara som a temps de no fer el ridícul i causar un
perjudici gravíssim als barcelonins!
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La calle del ferrocarrilLa calle del ferrocarrilLa calle del ferrocarrilLa calle del ferrocarrilLa calle del ferrocarril
Margarita Sales Csonka. Març 11, 2018
http://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20180311/441428318854/la-calle-del-ferrocarril.html

Desde hace meses, son muchas las cartas de los lectores a la alcaldesa Ada Colau que concurren
en una misma expresión: “Indignación”. Primero, la supermanzana del Poblenou, cuyo proyecto
ahora se expande a otras cinco “superilles”. Indignación por carriles bici en zonas donde no
circula ni una bicicleta por hora. De nada sirven las protestas y desacuerdos de los vecinos por
los atascos e incremento de la contaminación.

Por si fuera poco, ahora ya vislumbramos su otro deseado proyecto, el tren por la Diagonal,
cuando la solución fácil y barata para el incremento del transporte por la Diagonal son los
autobuses.

Un ejemplo del colapso que puede originar el susodicho tren atravesando la Diagonal lo tuvimos
al día siguiente de la manifestación pidiendo la libertad de los Jordis. El corte generado por la
limpieza de la calle colapsó el tráfico en casi toda la ciudad.

La Diagonal no será más amable con el tren, pasará de ser una majestuosa y a la vez necesaria
avenida de descongestión a la tortuosa calle del ferrocarril.
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El tramviaEl tramviaEl tramviaEl tramviaEl tramvia
Josep Oliva. Març 11, 2018
La Vanguardia

Por una parte, a lo largo de las próximas décadas se producirán cambios en varios campos que
pueden favorecer, o no, la calidad urbana. Hay que aprovechar los positivos para conseguir que
el espacio público sea el reino del peatón acompañado de la reducción del número de coches, la
separación efectiva de los carriles para motos y bicicletas, un transporte público con autobuses
eléctricos y metro, etc. Así, las calles y plazas serían ámbitos tranquilos y amables, lejos del
ritmo trepidante de muchas calles actuales. Por otra parte, la Diagonal es una avenida de gran
valor urbano, especialmente en el tramo más céntrico. Por lo tanto, introducir una línea de
tranvía, un medio de transporte que evidencia su carácter mecánico, no encaja con la creación
de un ambiente más humanizado al servicio del peatón. Pensamos en un futuro que proporcione
una ciudad mejor. El punto de partida son los cambios positivos en el espacio público. Es un tema
de sensibilidad con relación al medio ambiente urbano.
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¿ P¿ P¿ P¿ P¿ Per què odien el bus elèctric ?er què odien el bus elèctric ?er què odien el bus elèctric ?er què odien el bus elèctric ?er què odien el bus elèctric ?
Quim Monzó. Gener 12, 2019
https://www.lavanguardia.com/opinion/20190108/454001885699/per-que-odien-el-bus-electric.html

Fa un parell de dies vaig veure, rebotat, un tuit de Janet Sanz (quarta “Tinenta d’Alcaldia” i
directora de l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat) que deia: “El 63% dels barcelonins volen
la –connexió del tramvia per la Diagonal. Ho demanen universitats, sindicats, les ciutats veïnes…
Ho ha votat el Parlament. Hi ha una majoria social que ho reclama. Al gener, ERC i CUP han de
desbloquejar la connexió”. Em van sorprendre tres coses. Una: que l’opinió de “les ciutats veï-
nes” –els habitants de les quals no paguen els impostos que paguem els habitants de Barcelona–
fos presa en consideració. Dos: la fiabilitat de la suposada enquesta. I tres: que, després de tants
anys d’haver deixat clar que la connexió del Trambaix amb el Trambesòs és un deliri tèrbol, ara
torni a aparèixer aquest assumpte. Diuen els que afirmen saber de política que l’Ajuntament ha
reactivat la iniciativa perquè de l’últim baròmetre municipal no n’ha sortit gaire ben parat i li
interessa reactivar un projecte que li permeti mostrar capacitat de lideratge.

Per si algú se n’ha oblidat cal recordar que la qüestió es va sotmetre a votació, fa cosa de deu
anys, en època de l’alcalde Jordi Hereu, i que els barcelonins que hi van participar –un percen-
tatge petit– van decidir que ni parlar-ne. En el seu moment, la construcció d’aquests dos tram-
vies va ser la manera que van tenir les administracions de construir una alternativa al metro que
les poblacions de l’àrea metropolitana necessitaven i reclamaven. Però, un cop consolidat aquest
pegot, ¿ara cal incrementar-lo amb un tramvia per la Diagonal, que suposaria una destralada
urbanística de primera magnitud?

¿ Què fa el tramvia que no pugui fer un autobús elèctric ? Res. Absolutament res. La comparati-
va entre tots dos sistemes de transport es decanta sempre a favor dels beneficis de l’autobús
elèctric. Consumeix com un tramvia però n’hi ha prou de posar-lo al carrer. No cal gastar-s’hi
una milionada a instal·lar, al llarg de quilòmetres i quilòmetres, vies i catenàries. Si hi ha un
accident o queda inutilitzat per algun motiu tècnic se’l pot treure del mig amb facilitat, o canviar
l’itinerari, i la circulació continua fluïda. Amb el tramvia no passa això. Quan queda aturat tota la
línia se’n ressent, perquè els tramvies que venen darrere seu han de passar per la mateixa via i
no poden fer-ho, i tots els passatgers –de tots els combois– es queden penjats en mig del no-res
durant un temps indefinit, que pot durar hores.

Mentrestant, la línia D30 de busos elèctrics, que ja apareixia al projecte original de la nova xarxa
autobusera, dorm el son dels justos. És molt més interessant dilapidar 200 milions d’euros en
una obra faraònica que no té cap lògica. Hi ha molts amants de l’egiptologia, fascinats per les
pintures de senyors que caminen de costat.
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La unió dels tramviesLa unió dels tramviesLa unió dels tramviesLa unió dels tramviesLa unió dels tramvies
Lluís Fullola Pericot. Gener 19, 2018
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190117/454177712391/la-unio-dels-tramvies.html

Així d’entrada, sembla lògic pensar que és una bona idea unir les dues xarxes de tramvia que
circulen pels dos extrems de Barcelona, i en això es basa l’Ajuntament per impulsar-ne la im-
plantació. Però cal reflexionar i analitzar l’impacte real que pot arribar a tenir en la mobilitat de
la ciutat, i valorar si cal gastar-se 200 milions si amb una inversió de dos milions es poden com-
prar vuit autobusos elèctrics per aconseguir gairebé el mateix resultat.

El tramvia per la Diagonal no és cap infraestructura bàsica per a Barcelona ni per a l’àrea
metropolitana, encobreix un obstacle més del Govern municipal a l’ús del cotxe per Barcelona. I
és que el pas del tramvia per aquesta via retindria molt el trànsit dels carrers verticals que la
creuen, autobusos inclosos, que seria més lent i augmentaria en bona mesura la contaminació
atmosfèrica i acústica de la zona.

Un transport públic tan rígid i que ocupa una part tan substancial de l’espai urbà en un espai
limitat com és la Diagonal interior faria malbé la magnífica última reforma d’aquesta via.

Els polítics han de reflexionar i aquest projecte utòpic no pot ser una moneda de canvi en les
negociacions entre partits.
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Proyecto retrógradoProyecto retrógradoProyecto retrógradoProyecto retrógradoProyecto retrógrado
Robert Fontanals. Gener 28, 2019
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190126/466711958/proyecto-retrogrado.html

Warren Buffett decía: “Nunca invierta en un negocio que usted no pueda entender”, y yo no
entiendo como nuestra ciudad quiere invertir en el proyecto del tranvía de la Diagonal. ¿ Por
qué pretenden implantar una tecnología retrógrada cuando existen alternativas infinitamente
mejores ? ¿ Quién se hará cargo del mantenimiento de la infraestructura cuando con un simple
autobús eléctrico nos ahorramos todo esto ? ¿ Realmente ustedes lo ven sostenible ? ¿ No hemos
aprendido nada de la desproporcionada e insostenible red ferroviaria de las Españas ? Creo que
el postureo progre sostenible se nos ha ido de las manos.
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Desaconsello el tramDesaconsello el tramDesaconsello el tramDesaconsello el tramDesaconsello el tram
Lluís Virgili. Febrer 8, 2019
https://www.lavanguardia.com/participacion/cartas/20190202/46160811412/desaconsello-el-tram.html

Si la línia recta és la distància més curta entre dos punts, és lògic que la connexió dels Tram sigui
per la Diagonal. Ara bé, al meu parer, desaconsellaria l’actual projecte per:

1) La dubtosa reducció de contaminació. Segons els estudis de l’Ajuntament, afectaria uns 12.000
vehicles; els estudis de la UB ho redueixen a 2.000. Afegim que “l’optimització” semafòrica
del tramvia provocarà una congestió als carrers del voltant.

2) Eficàcia. L’enllaç de barris i ciutats perifèriques és el més adient ? Les línies de metro o de
rodalies no són més ràpides ?

3) Rigidesa de l’estructura no adequada a les possibilitats tecnològiques. A més del bus elèc-
tric, avui s’experimenten a la Xina trens elèctrics amb rodes de cautxú o a Israel l’asfalt
elèctric.

4) Polítics. Produeix tristor veure que determinats projectes es deuen a motius electorals. Sense
cap responsabilitat posterior.

5) Econòmics. La relació cost/benefici és molt desfavorable respecte a altres alternatives.
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El ‘tramvibús’El ‘tramvibús’El ‘tramvibús’El ‘tramvibús’El ‘tramvibús’
Enric Sierra. Febrer 11, 2019
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190211/46350480816/el-tramvibus.html

Com hem dit moltes vegades en aquestes línies, la connexió del tramvia per la Diagonal no forma
part de la llista de les principals preocupacions dels barcelonins, segons totes les enquestes. Però
la política s’ha entossudit a posar-la en el centre del debat per sobre d’altres qüestions que sí que
amoïnen els ciutadans com l’accés a l’habitatge o la seguretat. El tramvia de la Diagonal ha estat
durant aquest mandat una estèril distracció política com hem vist en l’última declaració d’inten-
cions aconseguida in extremis a l’Ajuntament que deixa la resolució del dilema al govern que
sorgeixi de les eleccions del maig.

ERC ha facilitat aquest últim acord sobre el tramvia passant del “no rotund” de l’antic cap de
files republicà, Alfred Bosch, al “ja veurem” del nou candidat, Ernest Maragall. Però el més
interessant és que la nova posició condicionada d’ERC ha donat en la clau de la qüestió que no és
cap altra que el cost real de la connexió del tramvia per la Diagonal. Aquest és l’element definitiu
que, als ulls de l’opinió pública, farà decantar la decisió. La gran pregunta és: Barcelona està
disposada a gastar-se una xifra multimilionària (superior als 400 milions d’euros, segons diverses
estimacions) per a quatre quilòmetres de tramvia al centre de la ciutat o es pot atendre la deman-
da del transport públic en aquest punt amb altres solucions igualment eficaces, molt més barates
i igualment ecològiques ?

Tinc la impressió que aquesta qüestió tindria una resposta molt clara si se sotmetés a consulta
popular. Qui sembla que té clar que la necessitat de transport públic passa per donar respostes
urgents, sostenibles i assequibles econòmicament és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
Aquesta entitat acaba de comprar 128 autobusos d’alta ocupació que tenen capacitat per portar
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un 30% més de passatgers, consumeixen menys energia i contaminen poc perquè són híbrids
i elèctrics, i estan pensats per “donar servei a línies de gran demanda” a tota l’àrea metropo-
litana. Aquests 128 autobusos han costat 53,4 milions d’euros, xifra set vegades més barata
que els 400 milions del tramvia. S’imaginen el servei públic extraordinari i massiu que es dona-
ria a la Diagonal amb 128 autobusos d’alta capacitat ? Inigualable per a qualsevol tramvia. Però
n’hi ha més, perquè l’ AMB ja està provant un nou vehicle que ha dissenyat Alstom i que definei-
xen com “una fusió d’autobús i… tramvia!” totalment elèctric i de gran capacitat. És a dir, que
mentre a Barcelona s’insisteix en l’anacronisme de tornar a col·locar vies de tren al centre de la
ciutat, a l’àrea metropolitana on els municipis són més possibilistes i mai no han estat tan rics
com Barcelona estan a punt de donar a llum un tramvibús, tot i que de moment l’han batejat amb
el nom tècnic d’Aptis.

És clar que en aquesta qüestió de la mobilitat hi ha una doble via d’actuació i els ciutadans l’han
de conèixer i han d’exigir l’exercici del dret a decidir sobre quina és millor. Els candidats a
l’alcaldia ho haurien de tenir en compte perquè els diners públics són escassos i les necessitats
enormes. Per això, la priorització i l’optimització són una obligació.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




