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L'aposta elèctrica 

L 
aconvicció, generalitzada en pocs anys, que la 
contaminació de les nostres ciutats genera 
gre.us problemes de salut i els requeriments 
europeus ~ acostar-se als estàndardS'faona

blement saludables han provocat que l'anunci d'aplica
ció de mesures restrictives a la circulació dels vehicles 
més contaminants hagi estat saludat positivament per 
tothom. Una acollida positiva que contrasta amb la in
comprensió i l'ampli rebuig de l'altra gran iniciativa 
municipal per limitar la contaminació derivada dels ve
hicles, les superilles. I és que la ciutadania està disposa
da a canviar les seves pautes de mobilitat si aquesta mo
dificació està ben justificada i genera un consens polític 
i mediàtic generalitzat. Esclar que no són el mateix can
vis puntuals i vinculats a situacions de risc, però la pro
hibició de circular amb els vehicles més contaminantS 
resulta fàcilment comprensible i objectivable, i afecta 
tothom independentment de la seva zona de residència 

En l'estratègia per disminuir la contaminació de les 
nostres ciutats, però, estroba a faltar una aposta decidi
da per la mobilitat elèctrica És cert que substituirvehi
cles de combustió per vehicles elèctrics no soluciona els 
problemes de congestió i d'apropiació de l'espai, però sí 
que minimitza l'emissió dels principals elements con
taminants i el soroll, una altra forma de contaminació. 
Encara topem amb limitacions rellevants per la genera
lització de la mobilitat elèctrica -sobrecost d'adquisi
ció, autonomia, temps i punts de recàrrega- i determi
nades mesures fiscals només són rellevants en l'àmbit 
estatal. Tanmateix, es troba a faltar un pla integral i a 

El ciutadà està disposat 
a canviar les pautes de 
mobilitat si està justificat 

llarg termini per 
estimular l'ús 
dels vehicles 
elèctrics a escala 
municipal i me
tropolitana 

A escala me-
tropolitana 

l'aportació més important que es pot fer és la de trans
metre als ciutadans que l'aposta per la mobilitat elèctri
ca és massiva, transversal i irreversible. Com totes les 
innovacions, la mobilitat elèctrica requereix arribar a 
un punt de no retorn a partir del qual aquest esdevingui 
l'escenari ineluctable i tothom es vegi empès a adap
tar-s'hi. Des de Barcelona i la seva àrea metropolitana es 
pot ajudar molt a arribar a aq~est estadi de no retorn 
convertint l'electrificació dels desplaçame,nts en un ob
jectiu de ciutat per millorar lasaluti la qualitat de vida 

Les mesures en fiscalitat local i preus públics, en mo
dificació de normatives, en electrificació del parc d'au
tobusos i de la resta de vehicles de serveis municipals
propis o en concessió-, en suport a l'electrificació de les 
flotes de taxis i altres vehicles de transport de passat
gers i de distribució de mercaderies, l'ampliació dels 
periodes restrictius als vehicles més contaminants, tot 
plegat contribuiria decisivament a generar massa críti
ca en la demanda, a abaixar el fre de mà amb què patro
nals i sindicats del sector contemplen el canvi i a con
vertir un greu problema de salut i de qualitat de vida en 
una oPQrtunitat pera la innovació i per ala generació de 
noves activitats i serveis. 


