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Peatges
urbans

Les amenaces de sancions de la UE
per la qualitat de l’aire aBarcelona
i Madrid van estimular la presen
tació d’iniciatives en la Setmana

de la Mobilitat que intenten recuperar el
temps perdut. Algunes vegades de manera
apressada i poc consistent, com ha estat la
proposta de l’AMB demantenir els peatges
que envolten Barcelona. En realitat, que
envolten l’àrea metropolitana perquè, ex
cepte el deVallvidrera, tots estan situats fo
ra de l’àrea, no fos cas que la població local
s’empipés gaire ambels respectius alcaldes.
Però és que, a més, la mesura sembla for

ça inútil: els peatges ja existeixen i no sem
bla que hagin pogut evitar l’actual acumu
lació de vehicles i de contaminació. Això és
així perquè el gruix dels vehicles que
entren a Barcelona i que són els principals
responsables de la congestió i de les emis
sions corresponen als municipis de la ma
teixa àreametropolitana que, per definició,
és la zona amb una densitat d’intercanvis
més intensa. Sembla que la necessitat de
buscar finançament per al transport públic
ha pesat més que l’eficiència de la mesura
proposada.
En termesmés generals, sempre es posen

com a exemples de peatges més o menys
reeixits Londres i Estocolm, però són ciu
tats amb unamorfologia i un funcionament
molt diferent de Barcelona. A Londres la
zona restringida és el veritable centre de la
ciutat, gran part del qual correspon a la
City, zona de negocis amb molt pocs re
sidents. Per no parlar que Londres és la pà
tria dels commuters, els ciutadans que des
de la perifèria suburbana es traslladen cada
dia a treballar a la City i a la resta del centre
urbà en l’extensa xarxa de tren. Estocolm,
per la seva banda, són un conjunt d’illots

enllaçats, això sí, per vies ràpides i de gran
capacitat i per tren i on pot tenir més sentit
limitar l’accés a alguns amb un peatge.
Almenys aquesta vegada la posició oficial

de l’Ajuntament deBarcelonahas estatmés
prudent que la de l’AMB i vol esperar l’im
pacte de la zona de baixes emissions. Tant
de bo tingui èxit, però encara que la con
taminació de l’aire baixa a les nits i al capde
setmana, no sembla gaire coherent ni edu
catiu establir les exempcions horàries pre
vistes. D’altra banda, una cosa és el nombre
de vehicles més vells i contaminants ma
triculats i l’altra el dels quilòmetres que fan
actualment, presumiblement inferior als
més nous, de manera que l’impacte pot ser
inferior al que s’espera.
Finalment, des deTerritori se’ns anuncia

un pla d’aparcaments dissuasius –park and
rides– per al 2020. Uns altres que van tard,
però almenys sembla que s’hopensaranbé i
no es repetiran errors com el famós apar
cament olímpic i pretesament dissuasiu de
la plaça de les Glòries. Mentrestant, cap
notícia sobre la fiscalitat a totes les places
d’aparcament de Barcelona, incloses les de
càrrega i descàrrega i les dels edificis re
sidencials i d’oficines. Park and rides efi
cients i augment dels costos d’aparcar i de
repartir mercaderies a Barcelona haurien
de ser les bases de la nova política demobi
litat sostenible.
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