
1

REVISTA INFORMATIVA DEL TRAM -  Ju l io l  2006  Número  3   

Estiu a 
tot TRAM!

Entrevista:
Asha Miró

Campanya 
cívica a les 

escoles



2

Edita
TRAM
Direcció 
Departaments de Comunicació i Màrqueting del TRAM
Coordinació, disseny i maquetació
Matèria Creativa S.L.
Redacció 
Bcn press, Servicios Integrales de Comunicación S.L.
Fotografi a 
Foto Portada: Toni Martínez
David Fernández, Toni Martínez i arxiu TRAM
Dipòsit Legal  B2515-2006

Si voleu contactar amb nosaltres:
redaccio@trambcn.com
www.trambcn.com

TRAM no comparteix necessàriament les opinions que 
apareixen en aquesta publicació.

P3-P7 Actualitat

P8

Gent del
TRAM

P10 Viatgem amb 
Asha Miró

P11 Digues
la teva

P12 A través de
la fi nestra

P13 On anem?
Sabies que...?

P14-P15 Fent Via!

SUMARI

Entrevista a
Xavier Casas

P9



3

Actualitat

TRAM patrocina el torneig 
solidari de futbol de la MPS

El passat 17 de juny es va celebrar a 
Cornellà la primera edició del Torneig d’Ale-
vins de l’associació MPS, dedicada a la 
mucopolisacaridosi i les síndromes relacio-
nades.TRAM va ser un dels patrocinadors 
d’aquesta iniciativa solidària, en la qual van 
prendre-hi part la U.E. Cornellà, el F.C. Sant-
boià, el R.C.D. Espanyol i la U.D.A. Grame-
net. La mucopolisacaridosi és una malaltia 
degenerativa que afecta els nens, i que es 
manifesta en pèrdua de la capacitat per 

parlar, deformacions físiques, hiperactivitat 
o desordres de la son. Amb aquest torneig 
benèfic es recaptaven fons per a la investi-
gació científica.
L’acceptació d’aquest torneig de futbol ha 
estat tan gran que l’organització ja està fent 
gestions per a convidar l’any vinent a equips 
com el Reial Madrid, el Saragossa o el Va-
lència. De fet, aquest últim ja ha col·laborat 
en altres ocasions aportant obsequis en es-
deveniments organitzats per MPS.

Fent camí... 
també fora de 

les vies! 
TRAM ha començat les obres de con-
dicionament d’un nou camí dins de la 
plataforma del tramvia a l’alçada de 
Palau Reial (en sentit Baix Llobregat). 
El camí, de 65 metres de llargada i gai-
rebé 2 metres d’amplada, pretén evitar 
als estudiants de la Universitat –princi-
pals usuaris d’aquesta parada– riscos 
innecessaris amb el trànsit de la Diago-
nal. El camí estarà format per lloses de 
pedra i tindrà baranes a cada costat.

Alumnes de 
Parla visiten 

el TRAM
Dos grups d’alumnes i professors dels Ins-
tituts d’Ensenyament Secundari Humanejos 
i El Olivo, del municipi madrileny de Parla, 
van visitar el TRAM el passat mes de juny. 
Els estudiants havien participat en un con-
curs escolar relacionat amb el tramvia, que 
s’emmarcava en la Setmana de la Ciència 
de Parla. El seu treball guanyador va obte-
nir com a premi una visita a Barcelona per 
conèixer el TRAM. 

Treballs de 
manteniment 

durant el 
mes d’agost

De l’1 a l’11 d’agost, les línies T1 i T2 
del Trambaix finalitzaran el seu servei 
pel costat del Baix a la parada de Les Ai-
gües, a Cornellà de Llobregat. El servei 
fins a Bon Viatge (T1) i fins a Sant Martí 
de l’Erm (T2) es cobrirà amb un servei 
d’autobusos.
El motiu d’aquestes obres són uns tre-
balls de manteniment i millora a la pla-
taforma de la via a la confluència de 
l’avinguda de Barcelona i la carretera de 
Sant Joan Despí, al municipi del mateix 
nom. Els treballs es duran a terme en 
coordinació amb els responsables de 
circulació d’aquest ajuntament.



Viatjar en el TRAM pot ser una manera d’es-
talviar temps i una fórmula pràctica i funci-
onal per als nostres viatges urbans i interur-
bans. Però també és una excel·lent eina per 
gaudir al màxim de la intensitat de la ciutat: 
cines, teatres, museus, platges, parcs, res-
taurants, centres d’oci, marxa nocturna... 
Ens ho perdrem? Aquestes són només algu-
nes propostes. N’hi ha moltes més!

Una nit al Teatre
El polèmic Mourinho tenia raó: “a Catalunya 
es fa teatre... i del bo!”. Bromes a part, 
el cert és que el Teatre Nacional de 
Catalunya (TNC) compta amb una progra-
mació de luxe, a l’abast de molt poques 
ciutats europees. 

Al costat del TNC, l’Auditori és sempre un 
refugi per als amants de la bona música, i 
aquest estiu en va ple: des del Pa-
vel Haas Quartet 

fi ns a l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Nacional de Catalunya. Entre les interpre-
tacions d’aquests grups, no hi faltaran els 
clàssics de sempre: Beethoven, Mozart, 
Haydn... Sens dubte, és una bona oportuni-
tat per acostar-nos una mica més a la seva 
música. Per arribar-hi, el TRAM ens ho posa 
fàcil: la línia T4 (Auditori-Teatre Nacional) 
ens deixarà pràcticament a la porta!

Novetats al zoo... 
i al Fòrum
L’oferta d’oci al ‘circuit’ del Trambesòs no 
es limita, ni molt menys, al TNC i l’Audito-
ri. El Zoo de Barcelona és, potser, un dels 
millors exemples: el record d’en Floquet 
encara perviu, però la seva absència no es 
nota en un recinte que segueix impregnat 
de vida. Els més petits s’ho passaran en 
gran amb els dos nadons de dofí que aca-
ben de néixer. Les seves mares, la Nereida 
i l’Ànak, segurament ja els han ensenyat a 
fer equilibris! L’entrada al Zoo costa 14,50 
euros, i hi ha importants descomptes per 
als nens i per a altres col·lectius. Per a 
arribar-hi, la parada més propera és la de 
Wellington (línia T4).
Sense deixar el Trambesòs, val la pena fer 
almenys un parell de parades més: una a la 

parada de Glòries, per contemplar -prefe-
rentment de nit- l’espectacular Torre Agbar, 
obra de l’arquitecte francès Jean Nouvel. 
L’altra al Fòrum, que com sempre ofereix 
espectacles per a tots els gustos. Durant el 
mes de juliol, els dissabtes hi ha sessions 
de cine a l’aire lliure a la Zona de banys, i a 
la plaça del Fòrum tindrem, tant al juliol com 
a l’agost, concerts per a tothom, classes 
de ball i moltes festes més. I el 26 d’agost, 
no ens podem perdre la Nit del foc!

La platja, a prop
Ara que la calor apreta, qualsevol jornada 
pot acabar amb una estona de sol i platja. 
Només cal baixar a Ciutadella-Vila Olímpica 
o a Sant Adrià del Besòs per gaudir d’un 
instant de relax mentre prenem el sol. A 
més, just al darrere d’aquesta zona de plat-
ja trobarem una àmplia zona d’esbarjo ideal 
per als jocs d’equip.

Ruta cultural pel Baix
Com que no tot ha de ser sol i platja, una 
altra opció és aprofi tar el temps lliure per 
conèixer millor el nostre entorn. 

Un estiu a tot TRAM!

Actualitat

Una vetllada teatral al TNC, un passeig a mitja nit per les platges de la Vila Olímpica, un viatge per la història a través dels museus del Baix 
Llobregat... són només algunes de les oportunitats que el TRAM ens concedeix per gaudir de la ciutat. T’hi apuntes?

“El tramvia ha 
acostat Barcelona 

a molta gent”

vel Haas Quartet Sense deixar el Trambesòs, val la pena fer 
almenys un parell de parades més: una a la 
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Actualitat

Una vetllada teatral al TNC, un passeig a mitja nit per les platges de la Vila Olímpica, un viatge per la història a través dels museus del Baix 
Llobregat... són només algunes de les oportunitats que el TRAM ens concedeix per gaudir de la ciutat. T’hi apuntes?

En aquest sentit, el Trambaix és una magní-
fi ca opció. Ja gairebé al començament del 
trajecte del Trambaix cap a Barcelona, el 
recorregut ens presenta la primera oportu-
nitat de fer una agradable passejada: es 
tracta del parc de la Fontsanta, a Sant Joan 
Despí, sens dubte un bon lloc per visitar i 
passar una bona estona en família.

Al mateix municipi, podem seguir en pocs 
minuts una ruta per alguna de les joies del 
modernisme local: el Centre Jujol –homenat-
ge a un important deixeble i col·laborador 
de Gaudí–, la Torre de la Creu, Cal Passani, 
la Torre Jujol, la Torre Serra-Xaus, la façana 
de la Casa Rovira, la Casa Joan Manadé, 
l’església parroquial i el portal del taller de 
Manyà J. Oliver.

Llocs amb encant
Al municipi d’Esplugues podem donar un 
bon passeig per algun dels seus parcs: el 

de la Solidaritat, el de Can Vidalet 

o el del Torrent d’en Farré. El passeig pot 
continuar pel casc antic d’Esplugues, on no 
hem de deixar de passar per Can Bialet, 
Can Cargol, el Monestir de Montsió-Can Ca-
sanoves, Can Ramoneda, Ca n’Hospital o la 
Casa Fàbregas.

Gaudint de l’ombra 
a la Diagonal
Deixant enrere L’Hospitalet de Llobregat 
i entrant a Barcelona, a través del bar-
ri de les Corts, el Trambaix ens acosta 
als jardins de la Maternitat, el Palau de 
Pedralbes o el Parc de Cervantes, on po-
drem gaudir de l’ombra i, especialment, 
dels seus 10.000 rosers, d’unes 220 va-
rietats. Però, a més, dins l’àmplia oferta 
de museus de la Ciutat Comtal, gràcies al 
TRAM els més culés podran admirar la re-
cent Copa de la Champions al Museu del 
Barça, o les magnífi ques peces del  Museu 
de les Arts Decoratives. 
I és que, com ens explica l’Antonio García, 
un quiosquer de la zona universitària de 
Diagonal, a prop d’una de les estacions 
del Trambaix, “el tramvia ha acostat a 
Barcelona a molta gent que abans li costa-
va sortir de casa”.

Oci a tot tren
Com a colofó a una jornada d’oci i di-
versió, el Trambaix ens pot acostar a un 
bon grapat de locals de moda de la nit 
de Barcelona, al voltant de la plaça de 
Francesc Macià. Igualment, el Trambe-
sòs ens apropa a l’animació de la zona 
de Marina i als famosos pubs del Port 
Olímpic. Per als més engrescats, s’ha 
de tenir en compte que el Trambaix tan-
ca a les dues de la matinada els diven-
dres i dissabtes, tot i que, això sí, torna 
a obrir a les cinc. La nit és jove! 

Museu Can Tinturé. Esplugues de Llobregat

Torre dels Ous. Sant Joan Despí

Can Negre. Sant Joan Despí

de la Solidaritat, el de Can Vidalet 

L’Auditori és 
sempre un refugi 

per als amants de la 
bona música.
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Actualitat

Cada ciutat marca el seu ritme. El TRAM segueix el moviment de Barcelona du-
rant tot l’any i incrementa el seu servei també amb l’arribada de l’estiu. Durant la 
revetlla de Sant Joan, per exemple, es va habilitar un servei especial per demos-
trar, un cop més, que el TRAM avança a la mida d’una ciutat com Barcelona. 

El TRAM, al ritme de la ciutat

Un cop més, TRAM segueix el calen-
dari de la ciutat, i allà on les agendes 
marquen festiu en color vermell, tant el 
servei del Trambaix com el de Trambe-
sòs es mouen amb nosaltres per tota 
la ciutat. 

Per això, la nit del 23 de juny, amb 
motiu de la celebració de la revetlla de 
Sant Joan, el TRAM va disposar  d’un 
servei ininterromput durant tota la nit; 
un servei de 24 hores per anar al ritme 
de la ciutat més dinàmica. Per una nit, 
doncs, vam poder oblidar-nos del cot-
xe i gaudir de la festa amb la seguretat 
que tindríem un transport per tornar a 
casa, fos l’hora que fos. De nou, els 
serveis especials són una de les claus 
del servei del TRAM, que s’avança a les 
necessitats dels seus viatgers. 

Elaborant l’agenda
Des del seu inici, TRAM confecciona la 
seva agenda amb tots els ciutadans. 
Festius i activitats a l’aire lliure són l’ob-
jecte de l’increment de pas del TRAM, 
que estableix reforços allà on cal, ac-
tualitzant el calendari d’activitats dels 
viatgers més actius. A la Feria de Abril 
de Catalunya, que va tenir lloc del 28 
d’abril al 7 de maig al recinte de l’espla-
nada del Fòrum, es va reforçar el servei 
del Trambesòs, millorant les freqüènci-
es de pas dels combois. En total, van 
utilitzar el Trambesòs 152.000 per-
sones, el que representa un augment 
de 2.300 viatgers en els dies feiners 

i d’uns 10.000 els dissabtes i festius.
També l’exhibició aèria de Red Bull Air 
Race Series, que va portar un milió de 
persones a les platges de Barcelona, 
va comptar amb el servei reforçat del 
Trambesòs. En aquesta ocasió, es va 
superar de llarg la xifra habitual de 
viatgers: un total de 22.600, que re-
presenta un 154% més.

Escalfant motors 
per a la Mercè
De cara al mes de setembre, el TRAM 
té una altra cita en color vermell al ca-
lendari: les festes de la Mercè. Tot i 
que els detalls encara estan pendents 
de perfi lar-se, el TRAM circularà amb 

reforços especials durant les festes, 
amb ampliacions d’horaris que previsi-
blement arribaran a cobrir les 24 hores.
Les línies del Trambaix i del Trambe-
sòs milloren també les freqüències de 
pas dels trens per adaptar el seu ser-
vei a la demanda prevista durant les 
festes nadalenques. També per Cap 
d’Any hi ha servei ininterromput tota 
la nit, un esforç que, ara, el TRAM ha 
posat de nou a l’abast de tots els ciu-
tadans en una nit tan especial com la 
del 23 de juny. 

Per la revetlla, el 
TRAM va oferir 

servei ininterromput 
durant 24 hores

El TRAM s’avança a 
les necessitats dels 

seus viatgers
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TRAM ha signat un acord amb l’Ajunta-
ment de Sant Joan Despí en el qual es 
compromet a donar suport a la cam-
panya de civisme per recordar als viat-
gers la necessitat de validar el bitllet. 
Com a conseqüència de la signatura 
d’aquest conveni, els interventors del 
TRAM han comptat durant el passat 
mes de juny amb el suport de gestors 
d’intermediació ciutadana i municipal 
–educadors especialitzats– a les hores 
de sortida i entrada de les escoles.
Els educadors han centrat la seva tas-
ca en informar als viatgers que ho han 
demanat. A més, les persones que 
voluntàriament han mostrat el títol de 
transport validat, han rebut un petit ob-
sequi a canvi. Posteriorment, aquesta 
acció s’ha repetit amb monitors espe-
cialitzats a altres punts de les dues xar-
xes, tant Trambesòs com Trambaix.

Civisme a les escoles
El conveni amb l’Ajuntament del Baix 
Llobregat ha permès també que els 
instituts del municipi informessin als 
escolars sobre la importància de tenir 

un comportament cívic quan viatgem 
en transport públic. 
De fet, a partir del proper curs es fa-
ran xerrades interactives als instituts de 
Sant Joan Despí, i els estudiants de 12  

a 16 anys podran visitar les cotxeres 
del Trambaix. Inicialment, aquestes xer-
rades es faran només a aquest municipi, 
però després es generalitzaran a altres 
escoles i instituts d’ambdues xarxes.

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, 
a favor del civisme al TRAM

Actualitat

L’acord amb l’Ajun-
ta-ment de Sant 
Joan Despí s’em-
marca en  la cam-

panya pel civisme que TRAM ha 
portat a terme el passat mes de 
juny amb el suport de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM). 
Aquesta campanya té com a objec-
tiu conscienciar tothom de la impor-
tància de validar el títol de transport 
i comportar-se amb civisme pel bé 

de tots. Precisament per això el 
lema que ha presidit la campanya ha 
estat ‘Valida, no em defraudis’.
La campanya s’ha dirigit principal-
ment a defraudadors habituals, i ha 
fet èmfasi en recordar que aquesta 
actitud perjudica a tots. 
Els canals utilitzats han estat bande-
roles, fulletons i cartells, però tam-
bé anuncis de ràdio i notes informa-
tives a la pàgina web.

Valida, no em defraudis
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“Perseguir el frau 
és una mostra de 
respecte per als 
que sí paguen”

XAVIER CASAS I MASJOAN, primer tinent d’alcalde de 
Barcelona i president de Transports Metropolitans de Barcelona.

L’any 2005 el transport públic metro-
polità va augmentar en 18 milions de 
viatgers. El TRAM, que l’any passat va 
tenir 13 milions de passatgers en to-
tal, ha contribuït a aquest increment. 
Quina valoració fa d’aquesta dada? És 
positiu que el transport públic continuï gua-
nyant usuaris, i és lògic que una proporció 
important d’aquest increment correspongui 
a les ampliacions de xarxa, com són els ca-
sos del tramvia i de Renfe. Les dades del 
2005 també demostren que, amb la posada 
en marxa dels tramvies del Baix Llobregat 
i el Besòs, s’ha produït una captació neta 
d’usuaris per al conjunt del sistema, i no un 
simple transvasament d’un mode a un altre.

Ara la xifra absoluta de viatgers al trans-
port metropolità frega els 900 milions. 
Estem tocant sostre o el sistema públic 
encara té capacitat per superar la bar-
rera dels 1.000 milions de viatgers? El 
sistema ha de continuar creixent en la me-
sura que creix la demanda de mobilitat, i 
perquè des de l’Administració continuarem 
afavorint la utilització del transport col-
lectiu com una actuació essencial per a fer 
més habitables les nostres ciutats. No és 
tant una qüestió de superar barreres, sinó 
de dimensionar el transport públic i dotar-lo 
de recursos perquè sigui capaç de garantir 
la mobilitat en condicions de sostenibilitat. 
I això les ampliacions de xarxa projectades 
ho han de permetre.

Els títols integrats del sistema de trans-
port públic no han deixat de créixer 
als darrers anys, i ja representen un 
70% del total. Què li diu aquesta xifra? 
L’aposta pels títols integrats ha estat un 
encert; els ciutadans n’aprecien els avantat-

ges, i cada vegada més el transport metro-
polità funciona com una xarxa única.

Des del mes de gener, el TRAM ja ar-
riba a Sant Just gràcies a les tres no-
ves parades de la línia T3. Desapareix 
definitivament la tradicional barrera de 
comunicació entre Barcelona i els mu-
nicipis del Baix Llobregat? L’arribada del 
tramvia a Sant Just representa, en primer 
lloc, la solució d’un dèficit històric, ja que era 
l’única població del continu urbà de l’entorn 
de Barcelona sense cap transport ferroviari. 
Per acabar de comunicar els municipis del 
Baix Llobregat amb Barcelona el que falta 
és el metro, i espero que en la revisió del 
Pla Director d’Infraestructures s’incorpori 
l’acord a què han arribat el Govern de la 
Generalitat i els municipis per prolongar les 
línies 1 i 3. 

Actualment es treballa en la construc-
ció de la línia 9, amb més de 40 km de 
recorregut. Què representarà aquesta 
nova línia per al transport urbà i inter-
urbà de Barcelona? La línia 9 suposarà 
l’arribada del transport públic massiu a bar-
ris de l’Àrea Metropolitana que n’estaven al 
marge i a centres d’activitat tan potents com 
l’aeroport, el polígon de la Zona Franca, el 
recinte firal Montjuïc-2, la Ciutat Judicial i 
els futurs desenvolupaments de la Sagrera. 
Però, sobretot, permetrà que el metro i els 
ferrocarrils de rodalia de Barcelona passin 
a funcionar com una veritable xarxa

TRAM ha posat en marxa una cam-
panya contra el frau, per conscienci-
ar sobre la importància de validar. Li 
preocupa que un segment de viatgers 
del transport públic en general no en-

tenguin aquest missatge? És preocupant 
que una minoria encara ignori el deure cívic 
de validar el bitllet en cada viatge. Des de 
l’Administració donem suport als esforços 
dels operadors per recordar l’obligació de 
validar, i procurem donar els instruments 
normatius perquè el frau sigui combatut 
amb eficàcia. Entenem que perseguir el 
frau és una mostra de respecte envers la 
gran majoria d’usuaris que sí valida. 

Als darrers anys s’ha constatat una 
major sensibilitat social per la soste-
nibilitat i el respecte al medi ambient. 
En quina situació diria que es troba el 
nostre transport públic al respecte? El 
transport públic com a tal ja representa una 
aportació important a la sostenibilitat, al 
donar cada dia alternatives vàlides i com-
petitives al vehicle privat, que genera més 
congestió i contaminació. Però, a més, els 
operadors apliquen cada vegada més me-
sures específiques de protecció ambiental.

El passat 18 de juny es va aprovar l’Es-
tatut en referèndum. Hi ha algun capítol 
que afecti també al transport, ja sigui 
directament o de forma indirecta? Molt 
directament. L’article 48 estableix l’obli-
gació que els poders públics “fomentin la 
utilització del transport públic i la millora 
de la mobilitat i garanteixin l’accessibilitat 
per a les persones amb mobilitat reduïda”. 
També és molt important l’article 169, que 
dóna a la Generalitat competència exclusiva 
sobre els transports terrestres de viatgers 
i mercaderies per carretera, ferrocarril i 
cable que transcorrin íntegrament dins el 
territori de Catalunya. I hi haurà un finan-
çament addicional per a infraestructures 
durant set anys.

Actualitat
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¿En qué consiste el trabajo del inspec-
tor? Aparte del control del fraude, los ins-
pectores se encargan de las asignaciones 
diarias de los conductores. Cubrimos cual-
quier tipo de accidente que pueda pasar, 
damos el parte, sustituimos al conductor si 
es necesario, etc. Somos los jefes directos 
de los conductores y nuestro trabajo va más 
allá de la comprobación de la validación del 
billete. Viajamos constantemente y si se re-
gistra cualquier incidente en alguna parada 
o nos demandan en algún tren concreto, 
nos acercamos y lo solucionamos. Somos 
como un comodín: cualquier incidencia que 
hay, nosotros la suplimos.

¿Cómo empezaste a formar parte de los 
inspectores del TRAM? Llevaba 28 años 
en el sector textil y, al cierre de la empresa, 
un amigo me comentó que iban a poner en 
marcha el tranvía en Barcelona. Me presen-
té, sin especifi car a qué cargo, y me ilusio-
nó porque era algo nuevo que para mí tenía 
mucho futuro. Entré a formar parte desde 
el principio. Para mí era empezar de nuevo 
y aposté por el TRAM, que era un proyec-
to que me atrajo mucho. Por mi currículum 
entré en inspectores, puesto que yo había 
trabajado toda mi vida de cara al público y 
tenía cierta experiencia y don de gentes. No 
puedes tratar a todo el mundo igual. 

¿Qué es lo más agradecido de este tra-
bajo? Hay mucha gente que es muy agra-
dable. La gente es muy agradecida cuando 
la ayudas a sacar el título en la parada o 
cuando simplemente piden información. Al 
tiempo, hay jóvenes que hasta te hacen “el 
neng” y te dicen que no van a validar el bi-
llete. Hay de todo lo que te puedas imagi-
nar. ¡Hay gente que nos ve más de una vez 

al día! No es como en otros transportes, 
que nunca pasa nadie a revisar ni apoyar 
al usuario. 

Con una profesión como ésta, tendrás 
muchas anécdotas por contar… La 
gente no llega a imaginar las cosas que te 
pueden pasar. La mayoría de los usuarios 
es amable y cordial. Sin embargo, hay un 
grupo, entre los que se incluyen los adoles-
centes, que sin duda es más rebelde. Les 
gusta vacilar y debes tener una personali-
dad bien defi nida para que no te “toreen”. 
Con los chavales hay que tener psicología 
y mano derecha. Cada vez, la gente se lo 
piensa más a la hora de no validar pero 
aquí en España tenemos una personalidad 
muy pícara. 

Al margen de tu horario laboral, ¿via-
jas a menudo en el TRAM? A mí me 
gusta mucho. Una vez te implicas, todo lo 
relacionado con el tranvía es algo que te 
hace mucha gracia. Dentro de poco voy a 
Valencia y, entre otras cosas, quiero cono-
cer su tranvía, y además el viaje lo hago en 
Euromed. En defi nitiva, te gusta aprender 
más y, como sé conducir, me fi jo en todos 
los detalles: las cabinas, las máquinas, las 
validadoras, etc. Tengo compañeros que 
son unos “freaks” de los trenes, y eso es 
porque te gusta sentir cosas nuevas sobre 
los raíles. 

¿Qué relación hay entre los compañe-
ros del TRAM? Los conductores, los 
inspectores, todos se implican e intentan 
buscar siempre la solución incluso antes 
de ver el problema. A nivel personal, en 
Trambesòs la gente está muy contenta. La 
plantilla va aumentando y todos sabemos 
que el TRAM es una apuesta de futuro, no 
sólo de Barcelona, sino de Catalunya en-
tera. Es el transporte del futuro, cómodo 
y sostenible. 

¿Qué es lo que más te gusta de la línea 
del Trambesòs? La parte del Maresme, 
de Sant Adrià y Fòrum ha dado un cambio 
impresionante. De ser una zona marginal 
y escondida de Barcelona, el paso del 
Trambesòs hasta el fi nal de la línea sen-
tido Besòs le ha dado un nuevo carácter. 
Además, los centros comerciales de Glòri-
es o Diagonal Mar hacen que toda la línea 
sea muy bulliciosa. 

¿Cómo pasas el tiempo libre que te 
deja tu trabajo? Con la familia. Siempre 
que puedo planeo alguna salida con mi 
mujer o, si podemos, un viaje más largo. 
Hace poco nos fuimos siete matrimonios 
amigos míos a una casa rural en Girona 
para celebrar mis bodas de plata, en plena 
montaña. Nos lo pasamos genial, ¡de lujo!

 TRAM
Gent

del

“En este trabajo se requiere 
cierta dosis de psicología”

JOSÉ MARÍA GARRIDO, inspector del Trambesòs

José María ha hecho ‘parada y fonda’ al entrar a for-
mar parte del equipo del TRAM como inspector, un 
trabajo que le llena y que le hace vivir experiencias 
inolvidables. No sólo se encarga de evitar el fraude, 
sino también de apoyar y planifi car cualquier gestión 
con los conductores y usuarios.

“El tranvía es 
el transporte del 
futuro, cómodo y 

sostenible”

Edad

Cargo

Afi ciones

JOSÉ MARÍA GARRIDO

48 años

Inspector del 

Trambesòs

“Ir de casa rural” 

con los amigos



Com et sents a la teva nova feina de 
l’Ajuntament? És una feina que m’encanta. 
Després d’haver fet moltes coses diferents 
–mestra, escriptora, relacions públiques–, 
em volia plantejar una feina que de veritat 
m’omplís. Té un component que, com a 
dona vinguda de l’Índia, m’interessa molt: 
treballar per a la dona, amb temes de so-
lidaritat i d’immigració, i en aquest procés 
d’immigració que estem vivint a Barcelona. 

Creus que Barcelona té una autèntica 
cultura solidària i integradora? Jo tinc 
confi ança i fe per creure que podem portar 
a terme un bon procés d’integració. La mul-
ticulturalitat em sembla una cosa d’allò més 
normal, no pas un fet extraordinari. A més, 
de la convivència amb més cultures el teu 
món s’amplia de més coneixement. No ens 
hem de conformar amb el que ens ve donat. 
I és aquí on la gent jove té molt a fer. Jo vinc 
d’una generació, la dels 60, que ha treballat 
molt en projectes de cooperació i germa-
nor. Ara, el repte ve amb la gent jove.

Molts et coneixen per la teva faceta de 
presentadora abans de l’èxit dels teus 
llibres. Com vas arribar-hi? Per casuali-
tat. Jo sempre miro la vida cap endarrere i 
penso: les coses mai passen perquè sí. Vaig 
sortir de l’Índia, vaig arribar a Barcelona, em 
vaig integrar, vaig ser mestra durant molts 
anys, que és la meva vocació professional. 

Arrel del meu viatge a l’India, al 1994, vaig 
començar en temes d’adopció internacional 
amb xerrades amb els pares, i va haver 
el boom d’adopcions. Es va fer el primer 
congrés a Barcelona. Llavors hi va anar el 
programa “Entre Línies” i vaig fer una en-
trevista sobre això que va anar perfecte. Al 
cap de tres mesos em va trucar el Ramon 
Pellicer per dir-me que tenia una sorpresa: 
la presentació d’un programa inèdit. I jo que 
era mestra!

També vas treballar com a relacions pú-
bliques al Fòrum de les Cultures. Quin 
sabor de boca et va deixar tot plegat? 
D’aquí a deu anys, tots estarem orgullosos 
d’haver participat i d’haver tingut un Fòrum 
a Barcelona. El Fòrum ha suposat una in-
novació pel concepte que va representar i 
representa. Barcelona ha sigut pionera mun-
dial en fer això, i és genial. 

Després del teu segon èxit literari, Les 
dues cares de la lluna, la teva imatge ja 
és tot un símbol. La popularitat també 
té dues cares? Si veus la popularitat amb 
normalitat, no té dues cares. S’ha de ser 
molt conscient per entendre que la popula-
ritat i la fama són coses molt passatgeres. 
Jo he d’agrair a la fama el fet de sentir-me 
tan estimada. I encara que de vegades no 
trobes espai per a la teva intimitat, has d’es-
tar 24 hores receptiva. 

La teva història particular ha fet possible 
dues novel·les d’èxit. Com vas arribar al 
món de les lletres? La meva vida ha sigut 
el detonant del meu projecte literari, i tot ha 
sigut també per casualitat. Arrel de la cele-
bració del Congrés d’Adopció a Barcelona 
em van demanar que fes un article. Després 
em van posar en contacte amb una editori-
al. Vaig pensar: on t’has fi cat, Asha! Va ser 
tot un repte, un repte de dos anys. Al mateix 
temps compaginava la tele, la meva feina de 
mestra i els caps de setmana pel llibre! És 
molt interessant per la part introspectiva que 
comporta això de “a veure què hi ha dintre”. 

Els colors extremats són part de la teva 
herència índia. Què és el més català de 
la teva personalitat? Els colors vius són 
intocables al meu vestuari, m’agraden des 
de sempre. Per altra banda, del caràcter 
català tinc que sóc molt constant, molt de 
voler una cosa i lluitar.

Els nostres lectors són viatgers del 
TRAM. Agafes normalment el tramvia?
El TRAM va començar gairebé al mateix 
temps que el Fòrum, i és clar, durant tot 
el període de preparació i, de fet, el Fòrum 
sencer, el vaig agafar cada dia perquè té 
parada allà mateix. L’agafo sempre que 
puc, malgrat que ara fa temps que per feina 
no puc. M’agrada molt, ja que tinc pànic a 
anar per sota terra i és molt tranquil.

ASHA MIRÓ
escriptora

amb...
Viatgem

Una vida a mig camí entre la casualitat i el destí. La història d’Asha Miró es presta no només a la 
cooperació per la multiculturalitat, sinó també a l’èxit de les seves novel·les. Ara, el compromís 
amb la integració el treballa des d’un nou front: l’Ajuntament de Barcelona
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Va néixer a... 
Shaha, prop de Mumbai (l’Índia) 
Edat: 39 anys
Viu a... Barcelona
Feines actuals... treballa a la Regidoria de 
la Dona a l’Ajuntament
Altres feines... presentadora de televisió 
(AD), escriptora de novel·la (La fi lla del Gan-
ges i Les dues cares de la lluna) i contes 
infantils (Els quatre viatgers) i Relacions Pú-
bliques del Fòrum de les Cultures 2004
Afi cions: és una gran apassionada de la 
lectura, el darrer llibre que ha llegit és La 
Catedral del Mar, d’Ildefonso Falcones.

“He d’agrair a la fama el fet 
de sentir-me tan estimada”



Aquesta secció vol copsar l’opinió dels usuaris del TRAM i refl ectir el seu dia a 
dia. Són històries particulars que ens donen una visió propera del tramvia.

Digues
la teva

En Xavier Santos és professor de Quí-
mica a la UB, però durant el trajecte 
que cada dia fa no té temps de corregir 
cap examen: “el viatge és tan curt que 
no em dóna temps: és massa ràpid i 
aprofi to per desconnectar”. Per això 
agafa puntualment el tramvia. El dia a 
dia d’aquest mestre de 42 anys passa 
per agafar el Trambaix de la parada de 
l’Illa fi ns a Palau Reial, tot just davant de 
la facultat on imparteix classe. De tot, 
el que més li agrada és la freqüència 
de pas i la rapidesa. Resident al barri 
de Les Corts de Barcelona, una de les 
coses que més destaca des que viatja 
amb el TRAM és que “és independent 
del trànsit de la Diagonal, que és una 
via ben complicada de fer amb altres 
transports”. Per això, passejant una 
mica des de casa seva, arriba de se-
guida a la parada. Aprofi ta la mateixa 
parada de l’Illa per baixar a recollir a 
la seva fi lla petita de l’escola bressol i 
d’allà “cap a casa”. Com a usuari habi-
tual del transport públic, el Xavier valo-
ra molt el pas del TRAM pel seu barri i 
pel centre comercial de L’Illa Diagonal: 
“Fins ara, el metro no arribava a aques-
ta zona, i ara és perfecte”.

Per anar a treballar i a veure la famí-
lia, aquesta dona de 62 anys agafa el 
TRAM des de casa seva, a Diagonal 
Mar, fi ns Marina, on hi ha més combi-
nació d’autobusos. La Teresa treballa a 
avinguda Tibidabo i, fi ns allà, “el TRAM 
em serveix d’autèntic transbordador i 
igualment l’agafo sempre per arribar de 
nou a casa”.  La posada en marxa del 
TRAM va entusiasmar a tots els de casa 
seva, però una de les més agraïdes és 
la seva mare, que ara té 86 anys. “Li en-
canta que la pugi al Trambesòs perquè 
és l’únic mitjà on podem pujar i baixar 
perfectament gràcies a la plataforma 
i l’absència d’esglaons”. La seva mare 
va en cadira de rodes i cada diumenge 
van i tornen per tota la línia del Besòs: 
“Fem unes grans passejades de principi 
a fi nal de la T4 i ella està encantada, 
anem a veure la platja, el fi nal del riu a 
Sant Adrià, el Parc de Ciutadella  i  se’n 
recorda perfectament dels tramvies de 
quan era jove i li agrada més que res”. 
La comoditat fa que agafar el TRAM si-
gui una activitat diària també per fer la 
compra: “en només 5 minuts” la Teresa 
i la seva mare poden anar de Diagonal 
Mar al Centre Glòries.

Esta estudiante de primer curso de 
Relaciones Laborales es una experta 
en transporte público. Para llegar a la 
UPF, Ingrid coge desde Alella un bus, 
después la Renfe hasta la estación de 
Sant Adrià y de allí el Trambesòs, “que 
me deja en la puerta de la facultad”. 
Aunque hay más de una combinación 
para llegar al tren, siempre que puede 
sube al TRAM porque “es más tranquilo 
y hay más espacio para todos”. Desde 
que el TRAM tiene parada en la univer-
sidad, se ha convertido en una pieza 
más del recorrido de esta estudiante 
que vio, igual que sus compañeros, 
cómo el tranvía llegaba por fi n hasta la 
Ciutadella, una zona que “queda bas-
tante lejos a pie de cualquier metro”. 
Ingrid pasa el rato escuchando música 
y en época de exámenes aprovecha 
para repasar sus apuntes, como Socio-
logía, “que es la asignatura que paseo 
estos días”. De hecho, no es tan fácil 
concentrarse en sus estudios porque 
siempre sube al TRAM con amigos y 
compañeros de carrera y, si no, se los 
encuentra por el camino: “siempre me 
encuentro con alguien que esté estu-
diando por aquí”. 

Xavier Santos
42 anys

“Fins ara el metro 
no arribava a 
aquesta zona”

Teresa Salvador
62 anys

“El TRAM és ideal per passejar 
amb la meva mare amunt i

 avall de la línia”

Ingrid Sánchez
19 años

“Siempre me encuentro 
a alguien conocido 

en el TRAM”
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A través
de la finestra

Un trajecte en tramvia pot ser molt més que una distància recorreguda: 
pot convertir-se en una oportunitat per observar la realitat amb altres ulls. 

Fotografies
Toni Martínez

 
 

Percepcions  

Anar i tornar. Cada trajecte té el seu interès. Sovint te-
nim la seguretat del nostre destí, i altres vegades és la 
incertesa el que ens mou. Descobrim, observem, ens 
aïllem, escoltem, descansem... mirem. Aquí i allà, els 
carrers, els edificis, el cel. Les persones i el paisatge 
que representen. Aquell desperta, aquell dorm, som-
riu... però semblava trist. Res és el que sembla o no és 
més que allò. Ens mou, la ciutat es mou, em commou. 
La grandiositat i la misèria. Tot és real, tot és viu. A 
cada cable, a cada pedra. Una escletxa de llum sobre 
un vidre, tan freda i tan elèctrica, i tu què en penses? 
Cada repetició, cada viatge no pot ser el mateix, res 
del que ens envolta és idèntic a com ho era ahir.

12

Skyline

Camins creuats Una mirada a l’exterior

Doble pell
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Per fer funcionar el TRAM, es passa de l’ener-
gia elèctrica a la mecànica, aconseguint que 
es mogui la rodadura dels bogies. Quan els 
combois s’acosten a un semàfor en vermell 
o han de fer qualsevol altre tipus de frenada, 
els motors dels trens absorbeixen l’energia 
cinemàtica que “sobra”. El mecanisme de ‘fre 
regeneratiu’ comporta que aquesta energia, 
en lloc de perdre’s, viatgi de nou des del mo-

tor del comboi que ara funciona com si fos un 
generador –pel pantògraf i la catenària– fins 
al tren més proper que està fent l’acció con-
trària, i que per tant necessita energia. 
Per això, el motor del primer tren injecta de 
nou l’energia “excedent” de la seva frenada, 
per tal que la pugui utilitzar el comboi que ac-
celeri, per exemple, en un semàfor en verd. 
L’energia reutilitzada busca, pels fils de la 

catenària, aquell comboi més proper, a qui 
li “passa”. 
Aquest mecanisme, que també s’anomena 
fre electrodinàmic, comporta un estalvi d’en-
tre el 10% i el 15% d’energia reutilitzada. 
Actualment, si no hi haguessin tramvies de-
manant energia a la pròpia xarxa, l’energia es 
dissiparia per calor a les resistències de fre 
localitzades als tramvies.

On anem?

Sabies que...?
...els combois de les línies 

del TRAM reaprofiten l’energia de la frenada? 

Els tresors del Palau Reial, a peu del TRAM
El Palau Reial amaga dins dels seus jardins 
molt més del que ens podem imaginar. En 
ple centre urbà, davant la parada del TRAM 
del mateix nom, es troba l’emblemàtica fin-
ca Güell, cedida a la Família Reial com a 
residència durant les seves visites a la ciu-
tat. A més de passejar entre els estanys i 
fonts dels jardins i l’arquitectura de finques 
com Can Cuyàs i Can Feliu, també podrem 
gaudir del Museu de les Arts Decoratives, 
antiga residència reial. 
Allà admirarem, entre d’altres, una col-
lecció de mobles en la qual trobarem tota 
mena d’objectes típics de cada època: des 
d’arquetes i baguls fins a cadires de sis po-
tes i altres peces de mobiliari de disseny. 
Actualment, s’exposen algunes joies de les 
dames burgeses de l’època i rellotges de 
butxaca dels seus marits, entre d’altres ob-
jectes únics. 
Un segon museu, el de la Ceràmica, recull 
tot un seguit de col·leccions de peces de 
ceràmica de gran part de les regions es-

panyoles. Els jardins, dissenyants pel pai-
satgista Nicolau Rubió i Tudurí, inclouen 
una font i un umbracle amb arc parabòlic 
d’Antoni Gaudí. 
En aquesta petita excursió, la naturalesa 

també esdevé un tresor a l’abast de tot 
aquell qui s’acosti a  passejar per la finca, 
defensada per pins, eucaliptus, magnòlies, 
acàcies, bambú, palmeres, cedres, til·lers 
i moltes espècies més. 

Palau Reial de Pedralbes
Av. Diagonal, 686
Trambaix T1, T2 i T3
Parada Palau Reial

Horari: 
De dimarts a dissabte, de 10 a 18 h
Diumenges i festius, de 10 a 15 h
Telèfon d’atenció al públic:
932 805 024
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Femvia!

Solucions del Sudoku

No et moguis
Margaret Mazzantini

“Una de les meves passions és la lectura per curiositat, també 
per necessitat i, sobretot, perquè és un dels pocs actes que 
es poden fer en solitud. Triar una novel.la és difícil, pèro n’hi 
ha una que m’ha impressionat per la seva sinceritat. L’ha es-
crit una escriptora italiana que es diu Margaret Mazzantini, es 
titula No et moguis i explica la història d’un cirurgià italià que 
es confessa a la seva fi lla que està en estat de coma després 
d’un accident de moto. El que narra és tan esfereïdor que la 
intensitat de la descoberta va fer que tardés molt en llegir-la; 
necessitava assaborir-la lentament... 
Fa un any, Sergio Castellito, l’actor italià, va fer la versió cine-
matogràfi ca protagonitzada per Penelope Cruz, qui va acon-
seguir per la seva interpretació un premi Donatello, el més 
prestigiós de la indústria italiana. 
No us la perdeu, us encantarà”

Editorial: La Magrana  - Páginas: 288

El TRAM recomienda...
El laberinto de la serpiente
Núria Masot

Mucho más que una novela sobre el mito 
de la desaparición de los templarios, este 
libro es el segundo de una trilogía que 
va más allá de la aventura histórica para 
adentrarse en lo más profundo de las in-
trigas del siglo XIII. Para saber más de las 
pistas dejadas por Dan Brown en El Código Da Vinci, la escri-
tora mallorquina Núria Masot vuelve de nuevo con las aventu-
ras iniciadas en La sombra del templario, protagonizada por 
Guillem de Montclar. La historia que os proponemos empieza 
con el retorno del caballero y espía templario en Catalunya, 
donde su orden le hace un encargo muy especial: investigar la 
desaparición del enigmático Serpentarius, constructor de su 
orden que murió un siglo antes. El rastro del monje coincidirá 
con una serie de asesinatos donde un misterioso disco de 
metal se convierte en la pieza clave.

Editorial: Roca Editorial - Páginas: 445 

TecnoTRAM
Es consolida la febre 
del GPS 

Sabíeu que les vendes de GPS es van du-
plicar entre l’any 2004 i el 2005? Així ho 
assegura un estudi elaborat per la consul-
tora Canalys, que per a aquest 2006 pre-
veu unes vendes de prop de 20 milions 
d’unitats a Europa. El motiu d’aquest in-
crement és, com podeu imaginar, la seva 
utilitat. S’han acabat les discusions sobre 
el camí correcte: el GPS decideix!
   
Orientar-se amb la PDA?
Fins fa ben poc, els GPS que més es 
venien anaven integrats a les PDA’s. En-
cara són molts els que opten per aquest 
‘pack’: ordinador de butxaca + telèfon + 
GPS, tot en un. 
Ara, però, sembla que les coses comen-
cen a capgirar-se, i els GPS que pugen 
són els que van integrats a telèfons 
mòbils –s’han triplicat en un any– 
i els ‘dedicats’, és a dir: els que 
són GPS i prou. Aquests últims 
incorporen menys funcions com-
plementàries, però a canvi ofereixen un 
funcionament fàcil, que no requereix con-
fi guracions i amb pantalles generalment 
més grans. 

Com escollir un GPS?
El mercat dels GPS és molt variat, però 
podem parlar d’un estàndar amb uns 
preus que oscil·len entre els 250 i els 

500 euros aproximadament. En aquesta 
banda de preus trobarem aparells amb 
pantalla LCD tàctil (més pràctica), sensor 
de llum, mans lliures, bluetooth, bateria 
de LiON d’alta qualitat, instruccions en 
veu parlada i moltes altres aplicacions. El 
més normal és que portin incorporat els 
mapes de carreteres de la zona on com-
prem el GPS i de les principals carreteres 
d’Europa. 
Més enllà de les especifi cacions tècniques 
–que poden convertir-se en un autèntic 
galimaties per a la gran majoria d’usua-
ris–, el més important d’aquests GPS és 
que permeten planifi car les rutes amb els 
paràmetres que nosaltres vulguem i que 
el seu funcionament és tan senzill com pit-
jar un botó i començar a utilitzar-los.

Llibre recomanat...per 
Sílvia Tarragona
Periodista radiofònica

Solucions 8 diferències

El Código Da Vinci, la escri-

Solucions de Lògica Vols saber més?
www.lacasadelgps.com
www.mundogps.com
www.elgps.com
www.activagps.com
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PISTES: 
1. La Raquel va baixar a Wellington.
2. Qui va baixar a Ciutadella i Vila Olímpica fa servir la T-10
3. La que va anar de compres, va anar fi ns a Fòrum.
4. La Carolina va anar a patinar.
5. Qui va fer un passeig va validar la seva T-Familiar.
6. La Lourdes, que té la T-Jove, no va anar a dinar a un restaurant.
7. Qui va comprar un bitllet senzill, que no és la Isabel, va baixar a 
l’estació de Sant Adrià.

Lògica
Com s’hi juga:
Quatre amigues prenen un cafè mentre expliquen què van fer 
dissabte. Empleneu els quadres amb les dades i descobriu 
quina activitat van realitzar, quin títol fan servir i la parada del 
Trambesòs on es van baixar.

Sudoku
Com s’hi juga:
En cadascun dels nou quadrats que hi ha a la 
graella s’han d’anar situant els números de l’1 
al 9 sense que es repeteixin. El número no es 
pot repetir tampoc en cap de les altres caselles 
horitzontals ni verticals.

Les 8 diferències
Com s’hi juga:
Trobeu les 8 diferències entre les dues fotografi es

“La televisió ha fet meravelles per la meva 
cultura. Quan algú l’encén, vaig a la biblioteca 

i llegeixo un bon llibre”. 
Groucho Marx 1890-1970 (actor i escriptor)




