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Intervenció a la  

Comissió de connectivitat per l'avinguda Diagonal. 

Barcelona, 31-1-18 

 

Bon dia,  

Agraeixo al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  la invitació 

per expressar la meva opinió en aquesta comissió municipal sobre lla 

connectivitat per l'avinguda per la Diagonal. I a tots vostès els agraeixo per 

endavant la seva presència i la seva atenció. 

Sé que ja porten diverses i intenses sessions en aquest tema i, segurament, a 

hores d'ara, els màxims experts ja són vostès mateixos. Jo els parlaré en la 

meva qualitat d’economista que de sempre ha seguit amb molta atenció el fet 

urbà i les activitats que s’hi desenvolupen. I alhora els parlaré inevitablement 

com a barceloní i com a funcionari en excedència d’aquesta Corporació. 

Remarcaré aquells aspectes que em semblen més transcendents en el debat, 

tot i que segur que alguns d'ells ja han estat comentats en d'altres sessions. 

Espero aportar-los, però, algun element addicional de reflexió que contribueixi a 

enriquir el debat. 

S’ha comentat en la presentació de l’estudi sobre cost-benefici encarregat per 

l’Ajuntament que aquesta és la proposta d’una nova infraestructura de transport 

que amb diferència s’ha estudiat més i s’hi ha donat més voltes. Crec que no 

cal estranyar-nos d’aquesta circumstància. Sobretot arran de la crisi 

econòmica, que va esclatar ja fa deu anys, s’ha desenvolupat al nostre país 

una elevada sensibilitat envers els nous projectes d’infraestructures. Una 

veritable nova cultura de seguiment i fiscalització de la cosa pública, afavorida 

per excessos i frivolitats comesos ens els anys anteriors i on l’escassedat dels 

recursos públics, obliga ineluctablement a gastar-los de la forma més eficient 

possible. A més, en un espai tan escàs i tan sobresaturat com és el centre de la 

ciutat, cal anar més amb compte que enlloc a l’hora de projectar-hi noves obres 

i infraestructures   

Personalment, el tema de la connexió del tramvia  em va interessar des del 

primer moment i l’he anat seguint i reflexionant-hi a mesura que apareixien 

noves informacions i nous estudis i posicionaments. Fruit d’aquesta reflexió, 

són diversos articles sobre el tema, dos dels quals publicats a La Vanguardia. 

En el darrer d’aquests articles, per cert, parlava a propòsit de l’estudi presentat 

pels professors Albalate i Gragera de la UB. Donada la participació d'un d'ells 

en una sessió anterior, no em referiré explícitament a aquest estudi ja que 

segur que ell ho va fer molt més àmpliament i amb més coneixement de causa.  
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La meva posició, però, ha passat -en aquests quasi dos anys de debat públic 

sobre la connexió del tramvia per la Diagonal- de considerar que no és un 

objectiu prioritari a pensar que tampoc és una inversió desitjable per a la ciutat.  

Per què no és un objectiu prioritari? Senzillament perquè hi ha altres opcions 

d’inversió i de despesa corrent en matèria de transport públic en superfície que 

generen una rendibilitat per euro gastat superior. És el que els economistes 

anomenem cost d’oportunitat. És a dir, què podríem fer si en comptes de 

gastar-nos uns recursos en una opció –en aquest cas la connexió del tramvia 

per la Diagonal- ho féssim en una altra. Aquesta altra, per fer una comparació 

que sigui vàlida, ha de ser una activitat similar. De la mateixa manera que no 

podem comparar les inversions en transport amb, per exemple, la despesa 

social, tampoc podem comparar les inversions en transport de superfície amb 

les de transport subterrani o amb d’altres infraestructures viàries. Per tant, la 

comparació que resulta vàlida és amb el transport col·lectiu de superfície, és a 

dir, amb l’autobús. 

I en aquest sentit, les comparacions són diàfanes. Amb els recursos 

equivalents a la inversió i als costos d’explotació del tramvia podem fer una 

inversió i assumir unes despeses de funcionament en la xarxa d’autobusos 

amb una rendibilitat social molt superior que, a més, no es limitarà a la 

connexió a través de l’eix de la Diagonal, sinó al conjunt de la xarxa d’autobús 

de la ciutat.  

L’estudi inicial de l’Ajuntament ja quantificava la inversió i els costos de 

funcionament d’una connexió alternativa amb busos elèctrics de gran capacitat 

entre Francesc Macià i plaça de les Glòries a través de carrils que, lògicament,  

caldria eixamplar i resemaforitzar. És cert que amb aquesta alternativa es perd 

capacitat respecte al tramvia, però tenint en compte que la capacitat prevista 

del tramvia per detreure usuaris del transport amb vehicle privat és només del 

10 per cent del passatge total i que la gran majoria d’aquest passatge prové de 

la xarxa d’autobusos i també dels desplaçaments a peu, aquesta pèrdua de 

capacitat del bus elèctric respecte al tramvia no ens hauria de fer patir.  

També es perd una punta de velocitat. Aquesta comparació caldria fer-la 

considerant el mateix nombre de parades per al tramvia que per al bus elèctric i 

el mateix nivell de prioritat semafòrica. Aleshores la diferència entre un sistema 

i l’altre seria molt més reduïda. L’estudi de l’Ajuntament calcula l’estalvi de 

temps derivat de la implantació del tramvia en 2,5 minuts, que em sembla que 

una revisió posterior ha ampliat a una mica més de quatre minuts. I això per als 

trajectes que es fan de punta a punta de la Diagonal, que no seran la majoria. 

Quant de temps dura un desplaçament estàndard al lloc de treball? Mitja hora? 

Tres quarts d’hora? L’estalvi de temps sembla, doncs, poc rellevant per 

justificar una inversió tan elevada.  
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Un darrer avantatge d’implantar el bus de gran capacitat en comptes del 

tramvia és la fàcil reversibilitat del primer –si ens equivoquem, amb un cost 

insignificant podem ressituar el material mòbil en d’altres línies-, la immediatesa 

en la implantació i la capacitat per testar el volum de fluxos que aquest trajecte 

pot captar. Hem de recordar, addicionalment, que l’experiència que tenim amb 

els dos ramals de tramvia existents és que la inversió final va acabar sent un 

30% superior a la prevista, la qual cosa disminuiria encara més la rendibilitat 

social de la inversió efectuada. 

Les millores previstes amb la connexió dels tramvies en termes de CO2 són 

irrellevants, un 0,3%. Les de les emissions que pol·lueixen l’aire de Barcelona, 

bàsicament micropartícules i òxids de nitrogen, cal pensar que són del mateix 

ordre perquè, si més no , en el primer estudi, no estaven ni quantificades. 

Aquesta migrada millora ambiental es deriva, lògicament, del petit nombre de 

desplaçaments en vehicle privat que la connexió amb tramvia substituiria.  

No em correspon entrar en el detall del que es pot fer per millorar la xarxa 

d’autobús de tota ciutat amb els diners que ens estalviaríem en cas d’optar per 

substituir la connexió amb tramvia per una connexió amb bus elèctric, però 

evidentment permetria un salt qualitatiu en el servei de primera magnitud. Un 

salt que hauria de focalitzar-se en la velocitat mitjana, que ha anat disminuint 

en els darrers anys i, sobretot, en la regularitat que necessita tot usuari, 

especialment si el seu desplaçament és per mobilitat obligada i ha de complir 

uns horaris relativament rígids. Són dos elements estretament vinculats i 

ambdós tenen a veure amb la congestió que, a banda de mesures més 

generals, només es pot combatre amb més i, sobretot, millors carrils bus, més 

disciplina viària, més prioritat semafòrica i més flexibilitat a l’hora d’entrar i sortir 

del vehicle per reduir el temps d’accés i de sortida dels passatgers a les 

parades. Juntament amb un programa intens de renovació de la flota de 

vehicles i de substitució per d’altres d’elèctrics o, en tot cas, substancialment 

menys contaminants, ens proporcionaria una millora molt substancial i molt 

immediata en el conjunt de la mobilitat col·lectiva en superfície de tota la ciutat. 

A manera d’exemple, cal recordar que des de TMB es manifesta de manera 

molt cofoia que per al 2017 s’ha aconseguit revertir la tendència negativa en la 

inversió en la xarxa de transport públic acumulada des del 2010. Aquest 

descens d’inversió ha provocat que, pel que fa al bus, l’antiguitat mitjana dels 

vehicles sigui de 9,6 anys. Sempre parlem de les conseqüències de l’elevat pes 

que, en el parc de vehicles privat, tenen una antiguitat de més de 10 anys I en 

autobusos, en antiguitat mitjana ja quasi superem aquest llindar. Es presenta 

com a gran fita el fet que per al 2017 s’hagi previst la renovació de 30 d’aquests 

vehicles, amb una inversió total en el sistema del bus de 35,2M€. La inversió 

prevista per al tramvia permetria, sense comptar els costos d’urbanització, 

doblar aquest esforç inversor en la xarxa de bus durant més de cinc anys.  
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Aquest és el cost d’oportunitat d’optar per la connexió del tramvia per la 

Diagonal 

 

Si fins aquí, sintèticament, els motius pels quals segons el meu parer no es 

tracta d’una inversió prioritària, ara els exposaré breument per què a hores 

d’ara considero que tampoc no és una inversió adequada. Tots són motius que 

tenen a veure amb el model de transport col·lectiu i de funcionament general de 

la ciutat i els podem concretar en tres: 

 

1.- Darrera la proposta de connexió del tramvia subjau la idea de disposar 

d’una connexió directa que, sense transbordaments, ens porti d’un extrem a 

l’altre del continu urbà metropolità. Aquest concepte entra en clamorosa 

contradicció amb la redefinició de la xarxa d’autobusos de la ciutat que és a 

punt de culminar i que es basa en la connexió entre línies que van de mar a 

muntanya i línies que van del Besòs al Llobregat, seguint l’ortogonalitat que ens 

marca l’Eixample. Aquesta opció es va prendre bàsicament pels avantatges de 

legibilitat de la xarxa per als usuaris no habituals i, sobretot, de flexibilitat 

davant les cada cop més intenses i accelerades modificacions en els fluxos. I la 

seva implantació ha hagut de vèncer les resistències dels usuaris dels trajectes 

tradicionals i l’aversió general als transbordaments. Per tant, en aquest 

aspecte, no sembla que evitar transbordament en aquests suposats trajectes 

de punta a punta de la conurbació metropolitana sigui un argument gaire 

coherent amb la redefinició dels darrers anys de la xarxa de transport en 

superfície. En tot cas, el que cal és millorar la funcionalitat        –informació, 

distància, carrers a travessar- d’aquests i de tots els transbordaments.  

2.- Deia abans que parlàvem de suposats trajectes de cap a cap del recorregut 

de l’eventual línia de tramvia connectada. Es fa èmfasi en l’accés als campus 

universitaris dels dos extrems de la Diagonal, que d’altra banda estan 

connectats per la xarxa de metro, que sempre serà més ràpida i més fiable que 

el transport en superfície. Jo crec que com passa a la resta de desplaçaments 

en transport col·lectiu, el gros dels moviments seran perifèria-centre i centre-

perifèria. Molt més que perifèria-perifèria. El fet que des del Baix Llobregat –o 

des de Badalona- puguem anar a passeig de Gràcia/Diagonal sense haver de 

fer transbordament segur que està bé pels que directament se’n poden 

beneficiar i que atraurà uns quants usuaris més a l’oferta comercial i lúdica 

d’aquesta zona. Aleshores cal preguntar-se si cal fer una inversió d’aquest tipus 

per augmentar el nivell de captació d’usuaris metropolitans per part del centre 

de Barcelona. Un centre de Barcelona que recordem que ja està tan utilitzat i 

és tan cobejat que pateix greus i creixents problemes de congestió i 
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d’increments de preus dels immobles, de compra i de lloguer. En aquest 

supòsit també, de passada, acabarem d’afeblir i de suburbialitzar els centres  

urbans de les poblacions de l’entorn de Barcelona, ofegats entre la 

competència del centre de la capital i la dels centres comercials perifèrics. 

3.- En el supòsit que, malgrat tot, el flux de moviments perifèria- perifèria sigui 

significatiu, em sembla també un greu error que aquesta connexió s’efectuï a 

través del trajecte físicament més curt i que travessa el cor de la ciutat. En 

superfície, els trajectes perifèria-perifèria, els trajectes de pas, s’han de fer 

precisament per la perifèria, com les mateixes rondes exemplifiquen aquí i a 

totes les ciutats del món. No pel mig del congestionat centre urbà. I si, malgrat 

tot, hem de fer servir la trama urbana central, abans parlàvem del model 

ortogonal de l’Eixample. El mateix Ajuntament des de fa molts anys ha reforçat 

la mobilitat ortogonal perquè és la més eficient i ha deixat en una posició de 

creixent caràcter secundari eixos diagonals de la ciutat com l’avinguda de 

Roma, l’avinguda Gaudí i més recentment Pere IV. O es planteja de continuar 

avançant en aquest sentit, com amb l’avinguda Meridiana. La millor connexió 

entre dos punts no és necessàriament la més curta físicament. La Diagonal ja 

pateix des de la seva mateixa denominació aquesta estigmatització de trajecte 

més curt. 

I si m'ho permeten, tres recomanacions finals per acabar:  

Primera, si cal buscar una excusa per remodelar o pacificar l’avinguda 

Diagonal, no cal una inversió tan elevada i de llarga durada, amb considerables 

efectes negatius a curt termini sobre els residents i els negocis. Si volen treure 

vehicles privats, simplement eixamplin  o -fins i tot, com a la Granvia- dupliquin 

en alguns trams els carrils del bus. D’aquesta manera, els carrils seran més 

funcionals, permetran disminuir la congestió que sovint s’hi produeix i facilitaran 

una eventual implantació de la línia D-30, amb parades tan espaiades com les 

del tramvia i, per tant, amb una velocitat més elevada. 

Segona, si malgrat tot decideixen fer la connexió del tramvia per la Diagonal, no 

creïn una nova barrera entre una banda i l’altra del carrer, que és el que faran 

si fan anar les dues vies juntes pel mig de l’avinguda. Els rails són sempre 

percebuts pels vianants de forma més amenaçadora que el paviment 

convencional, encara que estiguin dissimulats amb gespa. Si a més, tenen 

doble sentit i doble amplada, encara pitjor. La implantació menys agressiva és 

la que s’ha efectuat a la part baixa de la Diagonal. Un carril per sentit i 

enganxat a la respectiva vorera de la rambla central. Si ara, tot i la remodelació, 

la part alta de la Diagonal encara continua actuant de barrera entre un costat i 

l'altre –com demostren els preus dels locals, un 30% més cars al costat de mar 

que al de muntanya-, la implantació de dues vies centrals del tramvia 

accentuarà aquesta barrera 
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I tercera. No conec estimacions per enlloc dels costos que representa per als 

comerços i la resta d’activitats productives les obres de la implantació del 

tramvia, que en algun lloc he llegit que poden durar fins a tres anys. Aquest és 

un tema que cal tenir en compte, perquè genera molta preocupació i molt 

rebuig entre els afectats, sobretot si es tracta d’una intervenció dura i de llarga 

durada. O si fa pocs anys ja van haver de passar per un tràngol similar.  

Però encara hi ha una qüestió més important, i no només per aquesta inversió, 

sinó per a totes les inversions públiques que milloren i, per tant, revaloren 

l’espai públic.  En aquest sentit, els recomano que desenvolupin una estratègia 

de fiscalitat perquè no es produeixi una desmesurada captació de les rendes 

públiques per part dels privats, especialment si es tracta de propietaris de 

locals de negoci. Els efectes perversos de la millora dels espais públics i de les 

condicions de vida d’aquests entorns són en bona mesura inevitables, però 

poden limitar-se si l’Ajuntament grava adequadament els rendiments derivats 

de l’augment dels preus dels lloguers o dels preus de compravenda dels espais 

de negoci i, eventualment, de residència.  

En resum, doncs, tots estarem d’acord amb uns objectius generals de millorar 

la qualitat de l’aire i la salut, de disminuir la congestió i d’incrementar els 

usuaris del transport col·lectiu. El que cal triar, doncs, és la forma més  eficient 

–costos en relació amb resultats- d’aconseguir-ho 

 

Moltes gràcies per la seva atenció. 

 


