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Treball en xarxa i organització per a la transformació social

La Fàbrica del Sol
Barcelona, 4 de maig de 2018 Ricard Riol Jurado
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Els orígens de la PTP: la ressaca olímpica

36 km d’autopista urbana al voltant 
de Barcelona i túnels de Vallvidrera

Fuente fotos: Wikipedia

Una sola parada de metro: 
“Fondo”
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El transport públic és capital
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Els orígens de la PTP: la ressaca olímpica
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Idiosincràcia de l’entitat

divulgació reivindicació

per canviar el nostre món / entorn

• Comunicació
• Conscienciació
• Increment de la massa social
• Focs: ciutadania

• Enginyeria / estudi
• Convenciment
• Increment del ressó mediàtic
• Focus: administració
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25 anys al servei de l’interès públic

▪ Fundació: 1993, després de la ressaca olímpica (Rondes, túnels de Vallvidrera, túnels 
del Garraf...) on els desequilibris vehicle privat – transport públic es van incrementar 
notablement, un grup de persones funden la PTP per defensar el transport públic.

▪ S’inicia l’activitat amb reunions interdisciplinars: enginyers, geògrafs, treballadors ...

▪ L’any 1999 es crea la pàgina web i es comença a bolcar informació de lliure consum 
sobre transport públic i mobilitat.

▪ L’any 2005 s’aconsegueix finançament estable per a una oficina tècnica, que podrà 
elaborar estudis sobre transport públic i mantenir la veu de l’entitat a moltes de les 
institucions del país.

▪ L’any 2011 el Departament de Justícia reconeix la PTP com una entitat d'utilitat 
pública.

▪ A data 04/05/2018 comptem amb 356 socis i persones 1.479 subscriptores (correus 
electrònics,), 3.067 seguidors a Facebook i 5.856 a twitter). 
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Necessitat de les entitats

• Contrapès social al poder polític (no sempre bufa el vent a favor de la mobilitat 
sostenible)

• Supeditació a les idees polítiques, no a les persones polítiques. Manteniment de les 
reivindicacions en el temps. Important davant la “curta durada” dels mandats.

• Superació de les lògiques de partit, que en algunes formacions són lògiques de mercat 
(intenció de vot, enquestes d’opinió). Volem conscienciar la societat, no seguir 
necessàriament les tendències socials.

• Conscienciació social “més legitimada”. Divulgació dels avantatges de la mobilitat 
sostenible. Les entitats hem estat pioneres.

• Trencament de dinàmiques funcionarials. Estímul de canvi i fiscalització de les 
administracions públiques.
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Moviments pel transport públic a Catalunya

Plataforma Unim els Tramvies
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Tasca de divulgació
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Tasca de divulgació
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Tasca de divulgació
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Els èxits de la PTP (matèria reivindicativa)
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FES 2018 
La ciutat que ens mou: ciutadania i administracions cap a la mobilitat sostenible

PROJECTES IMPULSATS AMB L’ADMINISTRACIÓ

1999
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FES 2018 
La ciutat que ens mou: ciutadania i administracions cap a la mobilitat sostenible

2004
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FES 2018 
La ciutat que ens mou: ciutadania i administracions cap a la mobilitat sostenible

2016
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FES 2018 
La ciutat que ens mou: ciutadania i administracions cap a la mobilitat sostenible

2014
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Projectes defensats per la PTP

Xarxes d’autobús urbà més eficients, línies d’autobús exprés, carrils bus 
urbans i d’autopista, xarxes ferroviàries amb servei cadenciat integrat 
(projectes TREN 2014 per a Catalunya i Tren 2020 per a Espanya), millora 
del finançament del transport públic, polítiques tarifàries de fidelització, 
nou model de peatges, tramvia, etcètera.
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Projectes defensats per la PTP

Carril bus d’autopista a la B23

2001: origen al manifest 
d’Esparreguera, entre la PTP i 
alcaldes del Baix Llobregat.

2007: Foto demostrativa

Alternativa als carrils bus en 
viaducte (faraònics). Aprovat 
per la Generalitat, pendent 
discussió traspàs de la via, que 
actualment és competència de 
Foment.

Beneficiaris: busos exprés, 
entre d’altres Igualada-BCN i 
Vilafranca-BCN.
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Queda molta feina per fer!



20
Font:  Plataforma Diagonal per a Tothom

Mobilitzacions ciutadanes

2005 2010
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El carrer és un espai que es comparteix
El transport públic és convenient per a TOTS

Font:  Plataforma Diagonal per a Tothom

Mobilitzacions ciutadanes
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Mobilitzacions ciutadanes

2018
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Gràcies per la seva atenció!

Gràfics i textos són de la PTP excepte mencions contràries

www.transportpublic.org

www.facebook.com/promociotransportpublic

rriol@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


