
EMTenLínia
Butlletí informatiu sobre el transport públic metropolità

La mobilitat sostenible consisteix en
desplaçar-se optimitzant els recursos i
minimitzant l’impacte ambiental i, per
això, cal prioritzar els modes de transport
que millor encaixen amb aquest model,
com l’anar a peu i en bicicleta, i l’ús dels
transports públics col·lectius.
L’Entitat Metropolitana del Transport,
com a administració competent per a
l’ordenació i regulació dels serveis de
transports públics a l’àmbit dels 18
municipis que la integren, desenvolupa
la seva activitat amb l’objectiu de
fomentar la mobilitat sostenible i segura.

Foment de la bicicleta i mobilitat
sostenible
Cada dia, més persones fan ús de la
bicicleta i aquesta jugarà, cada cop més,
un paper decisiu per fer via cap a la
mobilitat sostenible i segura. Per això,
l’EMT està treballant decididament pel
foment de la bicicleta com a sistema de
transport complementari dels serveis de
transport públic a les nostres ciutats.
Una de les línies de treball que l’EMT
ha posat en marxa en aquesta direcció,
és la implantació de la xarxa de Bicibox,
un novedós sistema d’aparcaments
segurs per a bicicletes privades que
facilitarà i incentivarà el seu ús entre la
ciutadania.

L’EMT convoca un concurs per a la implantació i gestió del Bicibox, una xarxa d’aparcaments
segurs per a bicicletes privades

En una primera fase s’instal·laran més de 2.000 places d'aparcament 
entre els municipis metropolitans. El Bicibox incentivarà molts
ciudadans a fer ús de la seva bicicleta per als seus desplaçaments
quotidians.

DESTAQUEM
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L’Entitat Metropolitana del Transport ha aprovat, inicialment, els plecs que regiran
la convocatòria del concurs públic per adjudicar la implantació i gestió de la
xarxa Bicibox, un sistema d’aparcaments segurs per a bicicletes privades que
s’instal·laran als carrers dels municipis integrats a l’EMT abans que acabi l’any
2010. Segons les bases del concurs, aprovat inicialment pel Consell plenari de
l’EMT celebrat el 4 de març, es valorarà especialment aquelles propostes que
ofereixin el millor disseny i integració en l’espai públic, amb les  màximes
garanties de seguretat enfront del robatori i del vandalisme. El concurs determinarà
el nombre final de places, distribuïdes entre mòduls de Bicibox de 14 i 7
compartiments, que s’estima que superaran les 2.000. El període de concessió
serà per dos anys, prorrogable per dos més. Les propostes d’aquells licitadors
que millor assignin els recursos a la xarxa Bicibox seran valorades en la fase
del concurs, així com aquelles proposicions tècniques que en millorin les bases
mínimes.

Segons les darreres dades del
Baròmetre anual de la bicicleta
(Gesop,2009) un 70% dels enquestats
pensa que seria necessari crear
aparcaments segurs per a les bicicletes.
El Bicibox dona resposta a aquesta
demanda social perquè és un sistema
que oferirà al ciclista la possibilitat
d’estacionar la seva bicicleta privada
amb les màximes garanties de seguretat
front al robatori i el  vandalisme, un dels
factors més dissuasoris quant a l’ús de
la bicicleta.

La xarxa Bicibox té l’objectiu de fomentar
la mobilitat quotidiana en bicicleta, raó
per la qual els seus mòduls s’ubicaran
estratègicament a prop dels punts
atractors de mobilitat dels municipis i,
molt especialment, a prop de les
estacions de transport públic, per tal de
fomentar la intermodalitat, integrant així
l’ús de la bicicleta amb el del transport
públic en el desplaçament global de
l’usuari. En aquest sentit, la xarxa Bicibox
es planteja com un aparcament segur
en destí, per afavorir la bicicleta com a
mitjà per als desplaçaments quotidians,
 i no com un servei per guardar la
bicicleta de forma permanent en origen
(a prop del domicili).

Com funcionarà:
· Cada usuari estarà registrat, tant ell

com la bicicleta.

· La xarxa Bicibox funcionarà mitjançant
un abonament anual de 35€.

· Pagament per mitjà de targetes sense
contacte.

· Accés a qualsevol Bicibox de la xarxa.

· Dret a estacionar la bicicleta durant un
màxim de 12 hores al dia.
Superat aquet temps, es cobrarà un
suplement per hora addicional.
Es preveu la opció de reserva de plaça
temporal, per garantir la disponibilitat
d’aparcament.

Avantatges del Bicibox respecte d’altres
sistemes de foment de la bicicleta pública
com a transport quotidià:

· Ofereix un servei pràctic i segur als
usuaris de bicicleta privada.

· La inversió per implantar la xarxa és
molt inferior

· El cost de gestió i operació del sistema
en funcionament és molt més
econòmic.

· És un sistema més flexible, perquè
l’obra civil d’instal·lació és mínima i
això permet atendre increments de
demanda temporal en llocs concrets.

· És més sostenible, tant per funcionar
amb energia solar com per no requerir
el trasllat de bicicletes amb mitjans
motoritzats per proveir les estacions
buides.



MOBILITAT D’INTERÈS
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Aquesta línia tindrà un itinerari de
caràcter semidirecte que estalviarà entre
20 i 30 minuts respecte a les opcions
actuals que connecten aquestes ciutats
en autobús. A més, el temps del trajecte
entre la sortida de Sant Boi i l’ i l’entrada
a l’Avinguda Diagonal de Barcelona,
es farà en només 21 minuts.

Cal tenir en compte que Sant Boi de
Llobregat té més de 82.000 habitants i
no té fins ara, cap connexió en transport
públic amb la zona alta de la Diagonal
de Barcelona, on es concentren diversos
equipaments públics atractors de
mobilitat, com per exemple, els campus
universitaris.

L’EMT va aprovar, en Junta de Govern celebrada el 18 de febrer,
l’adquisició de 7 vehicles nous que s’incorporaran a una nova línia
d’autobús. Aquesta, es posarà en marxa, properament, entre Sant
Boi de Llobregat i la zona de Diagonal de Barcelona. Tindrà la
denominació L79.

Una nova línia connectarà Sant Boi amb la zona de la Diagonal de Barcelona en 20 minuts

NOTÍCIES

Per això, Antoni Poveda, president de
l’EMT considera que aquesta mesura
“és d’un gran valor, perquè tindrà un
impacte positiu sobre la qualitat de
vida de milers de ciutadans, que
guanyaran un temps considerable per
al seu lliure ús, gràcies a una la millora
de seva mobilitat quotidiana degut a
la creació d’un transport públic més
ràpid i directe, entre Sant Boi i la zona
de Barcelona-Diagonal”.

Aquesta connexió en transport públic,
- similar a la que actualment existeix des
dels municipis de Castelldefels,
Viladecans i Gavà (L97) - havia estat
una reivindicació important de l’alcalde
de Sant Boi, Jaume Bosch i la seva
regidora d’Espai públic i Qualitat urbana,
Elena Amat, recollint una demanda
ciutadana a la que ara es dona resposta.

El  servei tindrà un cost anual estimat
d’1,4 milions d’euros.

El nou itinerari recorrerà diversos barris
de Sant Boi de Llobregat, i comunicarà
amb Cornellà de Llobregat i Sant Joan

Despí per la BV2001, fins a connectar
amb la B23 per entrar a  Barcelona per
Avinguda Diagonal-Zona Universitària
fins Numància). El temps estimat per
cobrir el recorregut, entre els extrems,
és de 56 minuts, però, recordem, entre
la sortida de Sant Boi de Llobregat i
l’entrada a l’Avinguda Diagonal de
Barcelona, el trajecte es farà en només
21 minuts.

· El recorregut íntegre tindrà una
longitud entre els dos sentits de
32,8 km

· Freqüència de pas: cada 20 min els
dies feiners. Dissabtes cada 60’. Els
festius no circularà

· Flota: 6 autobusos, més 1 vehicle de
reserva, amb gran capacitat de places
assegudes.

· Nombre de parades: 36 parades, de
les quals 8 seran noves.

El president de l’Entitat Metropolitana
del Transport, Antoni Poveda i Anna
Hernández, presidenta de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge
de la Diputació de Barcelona  van
presentar el Conveni de col·laboració
per a l’Execució de Plans de Mobilitat
Urbana municipals de 17 municipis
metropolitans, el proppassat 18 de març.

El Conveni entre  l’EMT i la Diputació
de Barcelona estableix un acord de
finançament pel cost de la redacció i
execució dels PMU, segons el qual la
Diputació es compromet a aportar
709.500,00 EUR (en total, haurà aportat
1.069.000 euros degut a aportacions
prèvies ja consignades)  entre 2010 i
2012, i l’EMT 841.000 euros en el mateix

període. En total, l’import final per a
l’execució dels 17 PMU és de 1.910.000
euros.

El Conveni també estipula la creació
d’una Comissió de Seguiment formada
per dos tècnics de cadascuna de les
dues entitats, per fer el seguiment dels
Plans de Mobilitat Urbana dels 17
municipis objecte del present conveni.
També es contempla que l’Entitat
Metropolitana del Transport i la Diputació
de Barcelona exploraran les possibilitats
de col·laboració en el futur en relació a
l’elaboració d’un Pla Metropolità de
Mobilitat Urbana.

La Diputació de Barcelona es farà càrrec
de la contractació de les assistències

La Diputació aportarà 1.069.000€ i l’EMT 841.000€  per a la redacció
dels Plans de Mobilitat Urbana municipals (PMU) , l’objectiu dels
quals és augmentar els desplaçaments en transport públic, a peu i
en bicicleta per millorar la mobilitat i disminuir la contaminació
atmosfèrica

L’EMT i la Diputació de Barcelona financen la
redacció de plans de mobilitat urbana de 17
municipis metropolitans

tècniques necessàries per la seva
redacció.

Els plans de mobilitat urbana tindran
com a objectius preferents la millora de
la qualitat ambiental a la Primera Corona
metropolitana, així com augmentar la
mobilitat en transport públic i en modes
no motoritzats i disminuir l’efecte dels
desplaçaments en vehicle privat,
mitjançant la definició de mesures
concretes per a desenvolupar el Pla
Director de la Mobilitat de la Regió
Metropolitana, elaborat per l’ATM, com
Autoritat Territorial de la Mobilitat.

Antoni Poveda, president de l'EMT va
destacar que “actualment els municipis
estan fent moltes actuacions puntuals

per millorar la mobilitat, però aquests
PMU contribuiran a anar més enllà,
impulsant  mesures amb una visió
integral del concepte de mobilitat”, no
només respecte els municipis de forma
individual, sinó també de forma
supralocal. En aquest sentit, ha afegit
que “l’objectiu final serà redactar un pla
de mobilitat metropolità a partir d’aquest
PMU”.

Anna Hernández va assenyalar que el
concepte de mobilitat ha d'orientar-se
cap a les persones «en el sentit de
qualitat de vida, benestar i sostenibilitat».
Així, ha continuat la diputada, «l'objectiu
és crear territoris sostenibles, espais per
tothom, com ho son els carrils bicis o
els itineraris per a les persones».



La Junta de Govern de l’EMT, celebrada el 18 de març passat, va aprovar la tercera
fase del Pla d’Adquisició de nous vehicles per a l’any 2010. En concret, es va aprovar
l’encomana de la gestió del procés d’adquisició de 6 i 2 vehicles a les empreses
Mohn S.L. i Tusgsal, respectivament, amb l’objectiu d’adscriure’ls als serveis públics
de transport que operen aquestes companyies. En el cas de Mohn S.L., els nous
autobusos es destinaran a la creació d’una línia exprés d’autobús, per connectar
el Baix Llobregat amb la ciutat de Barcelona de forma semidirecte i circulant per
trams de vies ràpides. Per altra banda, els 2 vehicles assignats a Tusgsal hauran
de ser amb motor híbrid, i seran els primers d’aquestes característiques de la flota
de gestió indirecta de l’EMT.

Els operadors hauran de posar en marxa el procés de licitació per a l’adquisició
d’aquestes unitats. Aquest procés està regit pels Plecs de condicions particulars  i
de condicions tècniques aprovats per l’EMT, que haurà de donar conformitat a
l’adjudicació final de la compra.

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Promoció del Nitbus, un servei que augmenta la demanda també el 2009
Els serveis de gestió indirecta de l'EMT han transportat 73,19 milions de viatgers
durant tot l’any 2009. Això significa un decrement de l’1,2% respecte a l’any anterior.
No obstant això, el servei nocturn Nitbus, ha experimentat en el seu conjunt un
increment del 0,83%.
Això ha estat així gràcies a la important recuperació dels serveis nocturns al Baix
Llobregat que han tancat l’any amb un creixement del 7,2%, amb increments notables
en la major part de les línies (propers o superiors al 10% a les línies N13, N14 i
N15). En nombre absolut, la totalitat de les línies nocturnes de l’EMT han transportat
5.914.527 viatgers.

Campanya per promocionar el Nitbus entre els joves
A finals d’any, l’EMT va posar en marxa la campanya promocional Si surts de nit et
convidem al Nitbus, consistent en el repartiment de 35.000 cupons de viatge gratuïts,
bescanviables a bord de l’autobús per un bitllet senzill per viatjar en Nitbus. Aquesta
acció, adreçada als joves, ha tingut per objectiu principal cridar l’atenció d’aquest
segment de població sobre la opció real que ofereix el Nitbus, aportant informació
i incentivant el seu ús mitjançant el regal d’un viatge gratis. La promoció es va portar
a terme amb la col·laboració dels municipis, que van distribuir els fullets des dels
seus punts d’informació juvenil, casals de joves o equipaments públics.

Primer pas per a la creació d’una línia exprés
entre el Baix Llobregat i Barcelona

NOTÍCIES

Més vehicles per millorar la qualitat de les línies
entre Sant Boi i Cornellà de Llobregat

L’EMT ha aprovat l’adquisició de 3 d’autobusos en servei que s’adscriuran  a les
línies de transport públic en autobús, L74 i L75, que comuniquen Sant Boi de
Llobregat amb el barri de Sant Ildefons de Cornellà. Amb aquests nous  vehicles
que s’incorporaran properament al servei, es reduirà l’interval de pas de cada línia
a les hores punta dels actuals 30 minuts a 20 minuts, es complirà l’horari de pas
al llarg de tot el dia i permetrà establir un nou origen-final a Sant Ildefons.
Això últim, atès que les dues línies funcionen de forma combinada, possibilitarà
efectuar les sortides d’ambdues línies en el mateix punt, i per tant aprofitar al màxim
la freqüència combinada de 15 minuts al llarg del dia (10 minuts en hores punta).
Actualment, això no és possible perquè els punts d’origen de la línia estan separats.
Amb l’ampliació de flota destinada a aquestes línies que opera Oliveras SL, es
resoldran algunes situacions detectades pels estudis de qualitat de l’EMT respecte
a aquests serveis, que han transportat durant l’any 2009, vuit-cents vuitanta-set mil
cent -quaranta (887.140) viatgers.

Aquesta actuació forma part de la Segona fase del Pla d’Adquisició de nous vehicles
per a l’any 2010, aprovada per la Junta de Govern de l’EMT el 21 de gener passat
i té la clara voluntat de mantenir la qualitat dels serveis que l’EMT ofereix als
ciutadans.
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NOTÍCIES

Nou centre operatiu al Baix Llobregat amb capacitat per aparcar 100 autobusos metropolitans

Aquest nou centre operatiu, en funcionament des de gener, permet
l’aparcament, amb totes les garanties de seguretat i manteniment de
la flota d’autobusos de l’EMT, adscrits a serveis que opera Mohn SL.
Durant els darrers mesos, uns 80 vehicles s’aparcaven al carrer de
la Tècnica del polígon del Regàs de Gavà, fruit de l’increment de la
flota degut a l’augment de l’oferta de transport al Baix Llobregat.

Per a aquesta instal·lació, l’Entitat Metropolitana del Transport va aprovar la destinació
d’1’7 milions d’euros per a les obres d’adequació d’infraestructures del terreny i la
construcció d’instal·lacions necessàries.
L’EMT també assumeix el cost del lloguer establert en el contracte per a l’ús del
terreny entre l’Ajuntament de Gavà i Mohn, SL. La instal·lació té una superfície de
prop de 1.500 m2 que corresponen a la parcel·la núm. 136, propietat de l’Ajuntament
de Gavà. Tanmateix, la cotxera també integra equipaments de servei per al
manteniment, neteja (dos túnels de rentat amb sistema de reutilització d’aigües),
planta de proveïment de combustible i sala de control, així com instal·lacions per
a personal i aula de formació.


