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Bicicletes:
com circular 
sense ensurts.

Premis:
‘I tu, què en penses?’ 

Mag Lari:
parlem amb el ‘David 
Copperfield’ català.
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TRAM, nou 
membre del Consell 
de Coordinació 
Pedagògica
TRAM s’ha incorporat com a nou 
membre al Consell de Coordinació 
Pedagògica, una iniciativa impulsada 
per l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona que aplega institucions 
i entitats ciutadanes que ofereixen 
activitats educatives per a escolars. 
Coincidint amb la seva incorporació, 
TRAM va oferir les seves instal·lacions 
de Trambesòs, on es va celebrar la pri-
mera sessió d’aquest curs escolar del 
Consell.
Actualment, participen més de 100 
entitats que ofereixen activitats edu-
catives; cada subgrup treballa durant 
l’any els diferents projectes –TRAM 
s’ha englobat en el grup Educació i 
Ciutadania–. Per la seva banda, el 
Consell en ple es reuneix almenys dos 
cops per any per exposar l’evolució 
dels treballs.
Cada curs escolar, més d’un mi-
lió d’alumnes participen en alguna 
d’aquestes activitats 

Barcelona, seu del Congrés 
Internacional del Caminar

Havaneres a ritme de TRAM

La ciutat de Barcelona ha estat la seu del 
9è Congrés Internacional Walk 21, un esde-
veniment que té l’objectiu de promoure el 
caminar com a forma bàsica i elemental 
de mobilitat a les grans ciutats del món. El 
Congrés, celebrat entre el 8 i el 10 d’octu-
bre,  ha incorporat conferències, reunions 
de treball, exposicions i, per descomptat, 
caminades. 
Anteriorment, altres ciutats importants 
han acollit aquest congrés, com ara Lon-
dres, Zurich o Toronto. Aquesta 9a edició 
ha comptat amb el patrocini de TRAM i de 
l’Autoritat del Transport Metropolità, en-
tre d’altres 

TRAM va ser un dels patrocinadors de la 9a cantada d’Havaneres a la platja del Bogatell 
(Barcelona), celebrada el passat 4 de juliol. Amb aquest patrocini, TRAM continua amb 
la seva línia d’implicació en el foment de la cultura popular, especialment en aquells 
municipis per on passen algunes de les seves línies. 
Hi van prendre part els grups Xarxa, Peix Fregit, L’Empordanet, Sierra y Mar i la coral 
del casal de gent gran Paraguai-Perú. 

TRAM patrocina una nova edició del torneig MPS
Un cop més, l’Associació MPS Espanya 
va convocar el bo i el millor del futbol 
aleví espanyol amb una finalitat benè-
fica: recaptar fons que contribueixin a 
finançar la investigació sobre la Muco-
polisacaridosi i les síndromes relacio-
nades. Es tracta d’una malaltia degene-
rativa que afecta alguns nens i que és 
molt poc coneguda a Espanya.
El torneig, que va comptar amb el patro-
cini de TRAM, es va celebrar al Camp 
Municipal de La Bòbila de Gavà el pas-
sat 20 de setembre. Hi van prendre part 
el FC Barcelona, el RCD Espanyol, el 
València CF i l’Escola F. Gavà Grans i petits van gaudir del torneig.
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A principis de setembre, l’alcalde de 
Barcelona va manifestar la seva volun-
tat que els dos sistemes tramviaris me-
tropolitans (el Trambaix i el Trambesòs) 
s’uneixin per l’avinguda de la ciutat en 
el marc d’un ambiciós projecte de rees-
tructuració d’aquesta artèria per con-
vertir-la en una via de trànsit pacificat 
on els vianants, les bicicletes i el trans-
port públic tindran la prioritat de cir-
culació i disposaran de la major part de 
l’espai urbà. 
La Generalitat de Catalunya ha manifes-
tat la seva satisfacció per aquesta decla-
ració del govern municipal favorable a 

la unió del Trambaix i el Trambesòs, una 
actuació prevista en el Pla Director d’in-
fraestructures de la regió metropolitana 
de Barcelona elaborat per l’ATM. 
La remodelació de la Diagonal suposarà 
més espai per al vianants, els ciclistes i 
els modes de transport públic, i s’estima 
que implicarà una reducció de la circula-
ció en vehicle privat al voltant del 75%, que 
en part es redistribuirà per altres carrers 
de la ciutat. Pel que fa al tramvia, es pre-
veu que discorri damunt una plataforma 
reservada com a les línies del Trambaix 
i el Trambesòs, i s’han analitzat diverses 
possibilitats d’implantació a l’avinguda.

Segons els estudis de l’Autoritat del 
Transport Metropolità, la unió dels dos 
tramvies suposarà una captació de més 
de 100.000 viatges diaris en dia feiner.
Una vegada presa la decisió política 
d’unir els tramvies queda una llarga 
tasca tècnica a fer -la definició i tria de 
les seccions més adients, la redacció de 
l’estudi informatiu, la declaració d’im-
pacte ambiental, l’elaboració del projec-
te constructiu, etc.- que, un cop acabada, 
permetrà escometre la transformació de 
l’avinguda Diagonal en un emblema de 
la mobilitat sostenible 

La unió del Trambaix 
i el Trambesòs

món
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Els mitjans han dit...

TRAM 5

“La remodelació de la 
Diagonal suposarà més 
espai per al vianants, 

els ciclistes i els modes 
de transport públic”
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El TRAM lliura els seus premis 
‘I tu, què en penses? ’
Dins del programa ‘TRAM: un mitjà d’educació’, el passat 5 de juny es van 
lliurar els premis ‘I tu, què en penses?’, creats per conscienciar els estudiants 
de la necessitat de ser respectuosos amb el transport públic. 

El TRAM és molt més que un mitjà de 
transport: pretén influir, també, en l’acti-
tud dels seus passatgers, per fer de cada 
viatge una experiència agradable. Dins 
d’aquest objectiu, l’activitat ‘I tu, què en 
penses?’ vol aconseguir que els joves refle-
xionin sobre les accions incíviques que es 
produeixen al TRAM i les conseqüències 
que tenen sobre tots els usuaris del trans-
port públic. 
Aquest any l’activitat ha estat molt ben 
valorada pels docents, i ha aconseguit una 
participació destacable: un total de 538 
alumnes d’ESO de diferents escoles han 
participat en les 22 sessions organitzades.

Èxit dels premis
Com a colofó d’aquesta activitat, els esco-
lars es van presentar a un concurs en tres 
modalitats diferents: Còmic i auca, Joc o 
Vídeo. Enguany, s’hi van presentar 19 pro-

jectes, corresponents a 35 alumnes. El pri-
mer premi per a cada categoria va ser de 
300 euros, i tots els participants van rebre 
regals pel fet d’haver participat. 
Els guanyadors de l’actual edició van ser, 
en la modalitat de Còmic i auca, Clemèn-
cia Samillán, de l’Escola Madre Sacra-
mento de Sant Just Desvern; en Joc, Mar-
ta Fernàndez, Alexandra García i Glòria 
Miret, del Col·legi Cultural de Badalona; i 
en la secció de Vídeo, Alejandro Robledi-
llo, Alejandro Medina i Cristian Palencia, 
també del Col·legi Cultural de Badalona. 
“Jo estic prou conscienciada, perquè si no hi 
hagués TRAM no em podria moure”, explica-
va la Clemència Samillán, i afegia: “el pitjor 
problema que té el tramvia és que la gent no 
valida el bitllet. Jo ho veig cada tarda”.
Una opinió molt semblant tenia Alexandra 
Martínez: “Jo també crec que el problema 
més greu són els bitllets no validats”, afir-

mava, i a continuació deia: “el concurs 
ens ha agradat molt perquè treballes en 
grup, és divertit i aprens”.

“Canviar les coses”
El gerent de Trambaix-Trambesòs, Joa-
quim Bestit, va dir durant el lliurament 
de premis que un dels objectius del con-
curs és que els nens i nenes s’impliquin 
en el transport públic: “Que sentin el 
tramvia com una cosa seva”. Bestit va fer 
referència, a més, a les accions incíviques 
que es produeixen al TRAM: “És cert que 
hi ha problemes, com a qualsevol trans-
port, i alguns d’ells estan relacionats amb 
la gent jove. Però estic segur que els que 
han participat avui no donen cap tipus 
de problema, i amb la seva consciència i 
bona conducta poden ser una influència 
cap a altres joves, per començar a canviar 
una mica les coses”.  
Per la seva banda, el director general ad-
junt de Tramvia Metropolità, Joan Carsi, 
va destacar la feina feta a les escoles: “El 
lliurament de premis és la part més visto-
sa, però abans s’han fet moltes coses inte-
ressants a les aules”.
Els responsables del TRAM, a més a més, 
van reconèixer que la feina feta pels alum-
nes serviria d’inspiració per a nous pro-
jectes del TRAM, i per conèixer millor les 
inquietuds dels joves envers aquest tipus 
de transport 

món

Els guanyadors de la primera edició del Concurs ‘I tu, què en penses?’ a l’entrega de premis.

Atenció, escoles!
Per participar en la pròxima edició:
Telèfon: 667 73 77 28 (9 a 15h)
reserves@trambcn.com
L’activitat és gratuïta i té lloc els dilluns 
i dimarts, en horari a concretar entre 
les 9h i les 13h.
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Per un ús del Bicing 
més segur i cívic
En poc més d’un any, la presència de bicicletes s’ha multiplicat a Barcelona gràcies al servei de 
Bicing. El seu èxit és motiu de celebració, però... atenció! alguns dels seus usuaris no respec-
ten el codi de circulació, imprescindible per a la convivència de la xarxa de transports públics 
de la ciutat.

Parlar pel mòbil, escoltar música amb au-
riculars, no dur un element reflectant du-
rant la nit o no respectar la semaforització 
del TRAM són algunes de les imprudències 
més freqüents entre els usuaris del Bicing, 
el nou mitjà de transport públic que va en-
cetar fa poc més d’un any l’Ajuntament de 
Barcelona. La seva incorporació al mapa 
de mobilitat  ha consolidat Barcelona com 
a referent de sostenibilitat i, actualment, 
més de 165.000 persones ja són usuàries 
del Bicing. Però ‘oblits’ com aquests posen 
de relleu que el civisme comença per un 
ús racional i rigorós de la bici i els seu 
codi de circulació, imprescindible per al 
bon funcionament de tota la xarxa. 

SOS cruïlles
Ángel Casermeiro és conductor del Tram-
besòs. Ell i els seus companys han fet una 
crida al civisme i el respecte per tots els 
mitjans que circulen per la ciutat, posant 
l’èmfasi en les imprudències d’alguns dels 

nous ciclistes de la ciutat. “L’usuari del 
Bicing, al principi de la seva implantació, 
estava acostumat a agafar la bici i moure’s 
per la ciutat. Ara, amb 165.000 abonats i 
100.000 bicicletes circulant a diari, hi ha un 
gran nombre que no respecta les pautes bà-
siques de circulació”, explica Casermeiro. 
Els conductors del TRAM es troben que 
molts ciclistes sí estan acostumats a estar 
pendents del trànsit de vehicles i auto-
busos i vianants, però no dels tramvies: 
“El ciclista està acostumat a mirar si ve 
un cotxe però no mira la plataforma del 
tramvia i els problemes s’originen allà”, 
afegeix. Un dels punts més conflictius són 
les cruïlles, especialment allà on conviu 
el semàfor per a vehicles amb el semàfor 
del TRAM. “Quan el semàfor dels cotxes i 
vianants està tancat i veuen els cotxes atu-
rats, segueixen sense veure el nostre, que 
està obert”, adverteix. Aquestes situacions 
comporten una càrrega d’incertesa per al 
conductor, que moltes vegades ha de fer 
d’ulls del propi ciclista: “Els conductors 
evitem molts incidents cada dia amb els 
ciclistes, però també hem d’estar pendents 
del nostre passatge i, de vegades, algunes 
frenades que hem de fer provoquen males-
tar entre els nostres viatgers”, reflexiona. 

Educació vial
Entre les indicacions i consells que volen 
estendre als usuaris del Bicing, Ángel des-
taca la prudència i la lògica: “Potser una 
solució és habilitar més carrils exclusius, 
però moltes vegades aquests transcorren 
en paral·lel amb les vies del tramvia i cal 
que parin  més atenció perquè no estan 
separats per cap barrera física”. I afegeix: 
“Cal que no només tinguin vista, sinó 

també oïda, perquè per això també dispo-
sem dels senyals acústics”. Abans, però, 
proposen una formació inicial per for-
mar-se en educació vial, tenint en compte 
que l’edat legal per començar a fer ús del 
Bicing és de 16 anys. “Comparteixen via 
amb el TRAM, amb vianants i amb la res-
ta vehicles, i no tothom està qualificat per 
portar bici. A banda de la millora de les 
infraestructures, primer és assegurar els 
coneixements bàsics que, tot i que molts 
ja coneixen, calen imposar com a obliga-
tori”, conclou 

És important respectar els senyals i estar 
atents a la platarfoma del tramvia

Participació rècord a la 
Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura
Un any més, Barcelona ha volgut ager-
manar-se amb més de 1.300 ciutats eu-
ropees per celebrar la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible i Segura. Del 22 
al 29 de setembre, 113 municipis cata-
lans han organitzat nombroses activi-
tats en la que ha estat fins ara l’edició 
amb més municipis adherits. 
Gairebé deu anys després de la pri-
mera edició del Dia Sense Cotxes, la 
defensa i promoció de l’ús del trans-
port públic sostenible i respectuós 
amb el medi ambient s’ha consolidat 
com a cita ineludible per sensibilit-
zar la ciutadania i potenciar l’ús dels 
mitjans de transport sostenibles i, so-
bretot, el transport públic. Enguany, 
la setmana ha tingut com a fil conduc-
tor el lema ‘Aire lliure. Espai lliure’, 
d’acord el lema europeu ‘Aire net per 
a tothom’.
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Quins són els eixos dels plans de mo-
bilitat de l’Àrea Metropolitana de cara 
al futur?
Jo crec que l’eix fonamental és que estem 
fent una aposta per l’increment de la xar-
xa de transport públic. Volem aconseguir 
més usuaris de transport públic, i alhora 
estendre aquest a un àmbit territorial més 
ampli. Potser el referent més important 
és l’expansió de la xarxa de metro, tant a 
curt com a mitjà termini. En l’horitzó del 
2015 pràcticament doblarem aquesta xar-
xa, passant dels 86 km actuals a gairebé 
160. Tot això són projectes que estan en 
marxa: no només la L9, sinó també altres 
línies, com la L3, que ja arriba a Trinitat 
Nova –amb dues estacions més–, o la per-
llongació de la L2 i la L5. A més, a la tar-
dor dels 2009, la L9 obrirà les primeres 5 
estacions.

Un dels grans reptes de l’Àrea Metro-
politana és la reducció de l’ús del vehi-
cle privat. Estem avançant prou?
Jo crec que estem avançant molt i bé. A 
Barcelona, l’ús del vehicle privat és mino-
ritari en relació amb el transport públic. 
En canvi, ens queda avançar en el conjunt 
de l’Àrea Metropolitana. Les enquestes de 
mobilitat ens diuen que el vehicle privat 
encara està en primera posició i això s’ha 
d’invertir. No es tracta de demonitzar el 
cotxe, sinó d’intentar, pedagògicament, 
que es faci un ús racional del vehicle.

Aquestes setmanes ha estat notícia la 
unió de les dues línies del tramvia, Tram-

baix i Trambesòs, per la Diagonal de Bar-
celona. Què aportarà aquesta unió a la 
mobilitat de l’Àrea Metropolitana?
Era una decisió molt lògica. Quan una lí-
nia de tramvia queda trencada i a més a no 
gaire distància, el més normal és pregun-
tar-se: per què no les unim? D’entrada, és 
una bona decisió que adopta l’Ajuntament 
i que ha d’afavorir l’usuari.

Les obres que viu i viurà Barcelona, 
afectaran significativament la mobili-
tat durant els propers anys?
Cal estudiar-ho molt bé. És una aposta 
que realitza l’Ajuntament de Barcelona 
pel transport públic i que significa especi-
alitzar un eix important en l’ús del tram-
via i de l’autobús. S’ha d’implantar amb 
totes les garanties d’èxit i veure què suc-
ceeix amb la resta de la xarxa viària i com 
es redistribueix el vehicle privat. Jo estic 
segur que ho tenen molt ben enfocat.

Abans ens parlava del creixement de 
la xarxa de metro. Pel que fa a la L9, 
en quin estat es troba?
A finals del mes de juliol, la Generalitat 
va adjudicar a TMB la gestió del conjunt 
de la L9, que ara es troba en ple període 
d’execució. La idea és que el proper mes 
de maig ja es pugui realitzar la marxa en 
blanc i així pugui entrar en funcionament 
a la tardor. Per tant, estem en la recta final 
de posar en marxa el primer tram, amb 14 
noves estacions. Serà la primera línia de 
conducció automàtica d’Espanya i la més 
extensa d’Europa, amb 48 km.

El nombre d’usuaris de bus ha baixat 
una mica tot i que les enquestes de sa-
tisfacció són bones. Potser aquest mit-
jà ha tocat sostre?
Si ho mirem amb perspectiva històrica, ens 
adonarem que el nombre d’usuaris va oscil-
lant al voltant dels 200 milions de viatges, 
amb algunes petites puntes i també amb 
petites davallades. Però la referència als úl-
tims vint anys és aquesta xifra: és un mitjà 
molt consolidat i versàtil, que permanent-
ment es va readaptant i que als darrers anys 
ha incrementat molt el seu servei, amb fre-
qüències molt acceptables en general. Està 
resistint molt bé la competència –lògica, 
d’altra banda– d’altres formes de transport. 
Tots els transports competeixen d’alguna 
manera entre si, i això és positiu.

Podem considerar que la bicicleta ja s’ha 
integrat al mapa de la mobilitat de l’Àrea 
Metropolitana o queda camí per fer?
Aquest any ha estat el de l’eclosió del Bicing, 
força important, amb prop de 40.000 viatges 
diaris. Això són uns 14 milions de viatges 
anuals, que són molts. Estem en un procés, i 
ara cal veure a través de quins mecanismes 
aconseguim harmonitzar la bicicleta amb la 
resta del sistema de mobilitat.

Les festes de la Mercè han servit per 
fer un nou ‘test’ de mobilitat per a Bar-
celona. Quin balanç en fa?
El balanç és molt positiu. El metro ha fet 
prop de cinc milions de viatges sense cap 
incidència important, i això demostra la 
vàlua d’aquest mitjà 

“Sense demonitzar 
el cotxe, n’hem de 
fer un ús racional”

Dídac Pestaña
vicepresident executiu de TMB
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¿Cómo entraste en el equipo de TRAM?
Trabajaba en una constructora que es socia 
de TRAM. Me había encargado del estudio 
del proyecto de implantación del tranvía, 
de la parte que tiene que ver con las infraes-
tructuras. Era un proyecto muy bonito. De 
hecho, en esta anterior empresa me encar-
gaba de hacer estudios técnicos de implanta-
ción del tranvía en Oporto y en Dublín.

¿En qué consiste tu trabajo?
Es difícil resumir, pero el objetivo es cum-
plir con todos los requisitos estratégicos 
de la empresa: dar una calidad de servicio 
y que éste sea seguro y sostenible. Todas 
las funciones que dependen de la ingenie-
ría se pueden englobar en cubrir estos tres 
puntos. La cuestión es dar una calidad de 
servicio con un valor añadido, que existe 
y que la gente sabe apreciar. Seguridad y 
ahorro energético son muy importantes.

¿Qué demanda este trabajo, además de 
una formación técnica?
Tengo que hablar con muchas personas y 
coordinar a mucha gente: operación, man-
tenimiento, proveedores externos, etc. Cual-
quier mejora que proponer o implementar 
implica coordinar a gente que muchas veces 
tiene intereses no demasiado parecidos. Co-
ordinar a diferentes equipos requiere algo 
más que un conocimiento técnico.

¿Qué es lo que más te motiva?
Lo que más me motiva es estar metido e 

implicado en proyectos que todavía son 
interesantes y que conllevan un interés 
personal por las cosas que se están reali-
zando. Me gusta estar al pie del cañón, en 
contacto con la gente que está al lado de 
los tranvías, ya estén en mantenimiento o 
conduciéndolos. Hay que resaltar el valor 
del trabajo de esta gente que hace posi-
ble el éxito del TRAM, puesto que hay un 
equipo dedicado al 100%, muy implicado 
en este proyecto.

Muchos trabajadores se convierten en 
fans de este transporte…
El tema del ferrocarril es muy curioso. 
Los niños sienten una atracción extraña 
y temprana por todo aquello que va sobre 
raíles, que no sucede con los autobuses, por 
ejemplo. Muchas personas mantienen esta 
fascinación y buscan trabajo y formación 
relacionada con esta pasión. Tenemos mu-
cha gente trabajando con nosotros que real-
mente disfruta de lo que hace y eso se nota. 

Como ingeniero, ¿qué es lo que más te 
gusta del TRAM?
Este tranvía es especial y lo digo desde una 

perspectiva totalmente objetiva. Lo sé por-
que también colaboro con varios organis-
mos internacionales de ferrocarril, como 
la UITP. La imagen que tiene el tranvía de 
Barcelona a nivel internacional es buenísi-
ma. Se le considera como un modelo en mu-
chos aspectos: desde financiación, concep-
ción de línea, etc. También a nivel nacional 
se toma como modelo en muchos sistemas 
que se están desarrollando ahora mismo. 
Somos, en cierta medida, un referente.

¿Qué ciudades han tomado el modelo de 
Barcelona como referente?
El ejemplo de Parla es el más claro, y también 
destacaría el sistema de Tenerife. También 
algunos metros de Madrid, que, aunque con 
otro concepto, nos toman como referencia.

¿En qué estáis trabajando ahora?
Ahora mismo estamos volcados en la im-
plantación del Digirail y estamos en pleno 
proceso de instalación. A finales de año se 
podrá disfrutar de la parte de seguridad, 
aunque el viajero no lo podrá apreciar de 
manera palpable.

Como usuario anónimo, ¿qué es lo que 
más te gusta del tranvía?
La sensación de libertad y luminosidad 
que genera. Combina el hecho de viajar 
en superficie por la ciudad con el confort 
que implica el moverte en un sistema de 
raíles. Inspira relax y eso se nota en la 
gente que viaja 

“Coordinar diferentes 
equipos requiere algo más 
que un conocimiento técnico”
Salvador Álvarez es, de alguna manera, más que un veterano. Ha 
visto al tranvía nacer, crecer y consolidarse como medio de trans-
porte. Hoy, como director de Ingeniería, conoce todo aquello que el 
viajero no puede apreciar a simple vista y que, sin embargo, ha sido 
imprescindible para el éxito de su funcionamiento.

“Tenemos mucha gente 
trabajando con nosotros 
que realmente disfruta 

de lo que hace”

Edad:
Vive en: 
Aficiones:

41 años

Sant Cugat del Vallès

bicicleta de montaña 

Salvador Álvarez
DIRECTOR DE INGENIERÍA
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“Mientras viajo en tranvía aprovecho para 

ir mirando el parte de trabajo”
Javier Ponce, 35 años

“Conservo el bitllet de l’últim viatge del tramvia d’abans”
Montse Brito i Trini Esteve, 

46  i 60 anys

“S’agraeix el fet d’anar a l’aire lliure 

quan et mous per la ciutat”
Laura Pavón, 23 anys

Nos encontramos con Javier en la parada 
del Trambesòs de Marina. Con él, viaja su 
equipo de trabajo: una caja de herramien-
tas. “En el tranvía siempre tienes espacio 
para moverte y sentarte”, apunta. 
Igual que la mayoría de los barceloneses, ha 
recibido la noticia de la unión de las redes 
del tranvía por la Diagonal con gran satis-
facción: “Es un acierto, porque facilitará 
que toda la gente de la zona alta pueda 
bajar hasta aquí y viceversa”. Aunque 
por su trabajo tiene que desplazarse de un 
sitio a otro, Javier y sus compañeros siem-
pre van en transporte público. “Coger el 
coche entre semana es una locura. En la 
mayoría de ocasiones pierdes más tiem-
po aparcando que en el trabajo en sí”.
Javier, que hace seis años que trabaja re-
parando ascensores, es vecino de Diago-
nal Mar. Al coger el tranvía cerca de casa, 
aprovecha para repasar la orden de trabajo. 
“Mientras viajo en tramvía aprovecho 
para ir mirando el parte de trabajo, las 
calles, los ascensores, y así paso el via-
je”, cuenta. 
Además de las ventajas de viajar en TRAM, 
está muy contento por lo que ha representa-
do para el barrio. “La llegada del tranvía 
ha mejorado muchísimo y ha dado mu-
cha vida al barrio”, describe. 

Tot i que la Laura és una usuària esporàdi-
ca del tramvia, té molt clar quines són les 
característiques que més li agraden d’aquest 
mitjà de transport. Ens ho explica tot arri-
bant a la parada de Francesc Macià, després 
de deixar la seva bicicleta del Bicing. “Bàsi-
cament l’agafo per anar a l’Illa Diagonal 
i també per viatjar a Sant Joan Despí”. 
Com a experta en transport públic, la Laura 
destaca que el que més li agrada és que “és 
molt còmode i té tots els avantatges del 
metro, però viatjant per l’exterior”. 
Precisament, ha arribat en bici a Francesc 
Macià ja que, segons ella, és una de les zones 
més oblidades de Barcelona. “Hi ha trams 
de Barcelona amb un accés deficient en 
transport públic. Per exemple, el TRAM 
és l’únic que arriba a Francesc Macià. No 
hi ha res més i he de fer bicing”, valora.
Tot i que són trajectes esporàdics els que 
fa per arribar a l’Illa Diagonal, aprofita per 
desconnectar. “Aprofito sempre per escol-
tar música amb l’mp3, sobretot poprock 
i jazz”, explica. Tot i la seva juventut, fa un 
any i mig que la Laura treballa com a vigi-
lant de seguretat, una feina que es planteja 
com a temporal mentre busca un futur rela-
cionat amb els seus estudis: cinema i audi-
ovisuals. “És una feina de moltes hores, 
però amb molt poc moviment”, opina. 

La Montse i la Trini tornen a la feina des-
prés d’un dinar d’empresa molt particular. 
Han aprofitat l’estona de lleure del migdia 
per anar en TRAM fins a Badalona i cele-
brar que fa 20 anys que treballen juntes. Les 
trobem a la parada de Les Glòries. La Mont-
se ens explica que el que més li agrada del 
TRAM és que viatges per l’exterior mentre 
veus el carrer. Veïna de la Gran Via, molt a 
prop de la parada de Sant Martí de Proven-
çals, la connexió entre les dues xarxes del 
TRAM ha sigut una notícia molt positiva per 
al barri. La Trini, però, viu a Sant Andreu i 
agafa el tramvia al migdia, que és és l’esto-
na que aprofita per passejar per Les Glòries 
o Diagonal Mar. “Jo gaudeixo de veure la 
ciutat i el tramvia m’agrada molt perquè 
no fa sotragades, és més tranquil i rela-
xat que altres mitjans”, reconeix. La Trini 
es declara també una gran admiradora del 
tramvia, però ja des d’abans de la seva desa-
parició als anys setanta. “He viatjat molt 
per Europa i hi ha moltes ciutats que 
mantenen el seu tramvia d’origen. Jo re-
cordo perfectament l’últim trajecte del 
tramvia d’abans, jo estava embarassada, 
i guardo el bitllet, de fet”, recorda. La tor-
nada del tramvia l’ha entusiasmat i no dubta 
en demanar que “el tramvia torni també a 
Sant Andreu”. 
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“La màgia de veritat és la de la vida”
Després d’omplir el Tívoli durant dues setmanes, el Mag Lari és, sens dubte, el mag amb més projecció 
de l’escena catalana. Més enllà dels trucs, però, música i humor emboliquen l’espectador en un show 
tan màgic com teatral, apte per a petits i recomanat per a grans.

Com definiria la màgia?
Hi ha dos tipus de màgia. La que és de 
debò i la que no ho és. Jo crec que faig la 
màgia que no és de debò, que és la que co-
neixem com a il·lusionisme. És il·lusionar 
la resta de la gent, fer creure que el que 
jo faig és màgia, però en el fons tothom 
sap que darrere de la meva màgia hi ha un 
truc. L’altra màgia és la de la vida, l’amor, 
coses que realment no tenen explicació. 

La gent accepta que faràs ‘trampes’?
Hi ha un conveni. El públic entra i ja sap 
el que hi ha. No hi ha un engany. 

I amb els nens, quin pacte hi ha?
Amb els nens, de petits, sí que hi ha en-
gany. Però això ja ve fomentat pels pares, 
que els creen la llegenda de “anem a veu-
re un mag que és un senyor que si no et 
portes bé et farà desaparèixer”... He sentit 
cada cosa! Però arriba un moment en què 
el nen descobreix que aquest senyor no té 
poders. 

Com va néixer el teu personatge?
Neix a poc a poc. El primer espectacle que 
vaig muntar sí que el vaig fer molt teatral. 
Ho feia amb la Mireia Huertas, que ara és 
a La Cubana. Érem molt joves, però ja noto 
aquesta inquietud per voler fer de la màgia 
un espectacle més a prop del teatre. No sóc 
jo fent jocs de mans, sinó un personatge.

Ara ho viuràs amb més calma...
Sí, perquè la gent ara em ve a veure. Ara 
treballar és una alegria de la vida. Però al 
principi de la meva carrera el públic no 
veia el Mag Lari, sinó només un mag. Es-
tàs lluitant anys i anys perquè la gent et 
respecti, i és un estatus. Ja fa anys que no 
lluito contra el públic. Noto que és al meu 
costat i anem tots junts.

Què és el que més t’agrada de ser mag?
Per a mi, l’escenari és el meu hàbitat natu-
ral. Em poses allà dalt, en tres, quatre me-
tres, i a mi m’encanta. Em sap greu dir-ho 
però és una feina molt egòlatra. El feed back 
amb el públic és molt llaminer. És com una 
droga.

Què ha suposat l’estrena  al Tívoli? 
Nosaltres tenim feina cada dia i fem molts 
bolos. Però al Tívoli va haver-hi la pres-
sió que era una espècie de prova de foc. 
Una amiga em va dir: ‘Al Tívoli, si et va 
bé, serà una joia, i si no, un infern’. La 
sort que hem tingut és que hem fet una 
mitjana fantàstica de gent.

Has estat pendent de la crítica?
No. De fet, tot ha sigut més de ressenya 
o de crònica. Tampoc hi ha crítica espe-
cialitzada en màgia; llavors els diaris no 
sabien a quin crític enviar. Tot per culpa 
del clitxé ‘la màgia no és teatre’! Jo no vull 

que valorin si manipulo bé o se’m cauen 
les cartes, sinó l’espectacle en conjunt. 

Si no haguessis sigut mag, series actor?
No ho sé. És que a mi el que m’agrada és 
estar sobre un escenari i fer el que vull. 
Un actor està molt en mans del director i 
ha de ser una persona molt versàtil. Jo no 
tinc versatilitat. Abans m’hagués agradat 
fer direcció a l’Institut que Interpretació.

Com rep el públic les cançons de Jae-
nette barrejades amb cartes?
Bé, però crec que la gent no ho analitza. 
S’ho troben, els sembla bé i natural. Però sí 
que m’agradaria que s’adonessin una mica 
de l’esforç que hi ha. Nosaltres no agafem el 
recurs fàcil de treure animals. Vam adqui-
rir el compromís de no fer-ho. Tampoc tre-
ballem amb noies mig nues a l’escenari, i 
d’alguna manera dignifiquem la professió. No 
vol dir que treballarem sempre amb nois ben 
vestits, sinó que no ho farem amb noies amb 
poca roba. Si el Cirque du Soleil ha reconver-
tit el circ, també s’ha de fer amb la màgia. 

Podries fer algun truc amb el TRAM a 
l’estil David Copperfield?
Es podria, i tant. Podriem fer desaparèi-
xer un vagó d’un tramvia. Es podria mirar 
també de fer desaparèixer, de fet, un tram-
via sencer, envoltat d’una cadena humana 
de gent, i tapat per una gran tela... 

Viatgem 
amb...

VA NÉIXER A... Barcelona  EDAT: 35 anys  
VIU A... Tàrrega  VA DEBUTAR... l’any 1995 
al Teatre Llantiol  TRAJECTÒRIA D’ESPEC-
TACLES... La Màgia de Mag Lari & Secundina 
(1994), Màgic 70 (1997), Màgiacadabra (1998), In-
creïble (2000), Estrelles de la Màgia (2002), Mi-
llennium (2004) i Secrets (2007)  PREMIS... Pri-
mer Premi Nacional de Màgia Còmica l’any 1995 
i Premi al Millor Espectacle de Sala de la Fira 
de Teatre al Carrer de Tàrrega amb l’espectacle 
Estrelles de la Màgia l’any 2002.

MAG LARI, mag i actor
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finestrala finestra
del temps

Del negre de l’asfalt... al verd del TRAM
En menys d’una dècada, la carretera d’Esplugues, a Cornellà de Llobregat, ha vist can-
viar la seva cara d’una forma radical. El Trambaix –a la foto, parada d’Ignasi Iglésias– 
ha estat molt més que un testimoni d’aquests canvis; de fet, n’ha sigut en bona part el 
protagonista. L’antiga carretera de sis carrils ha deixat pas a un trànsit ordenat que 
incorpora dos carrils per a cada direcció, amb el tramvia plenament integrat pels antics 
carrils centrals.
La duresa de l’asfalt s’ha suavitzat ara per una generosa catifa de gespa, que alhora ha 
servit per millorar la il·luminació de la zona. De fet, la nova configuració d’aquest espai  
va suposar un increment de l’arbrat tant a una banda com a l’altra de l’avinguda. El 
conjunt resultant s’ha reforçat també amb senyals de trànsit, configurant així un espai 
més modern i agradable 

avui

aban
s

Carretera d esplugues

2002

Carretera d esplugues

2008
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anem?On 

Sabies

anem?

que...
...l’època d’or del tramvia es va estendre del 1911 al 1929?

Parc Central del Poblenou:  
un calaix ple de sorpreses

Enmig de la Diagonal, al costat de la pa-
rada de Trambesòs de Pere IV, trobem el 
Parc Central del Poblenou. Dissenyat per 
Jean Nouvel, conegut pel seu projecte de 
referència a Barcelona, la torre Agbar, el 
nou parc del barri de Sant Martí manté 
l’aposta pel disseny i l’avantguarda que 
tant distingeix el nou skyline de la ciutat.
Amb un marcat esperit de calma i assos-
sec, el Parc Central del Poblenou ocupa 
una zona verda de 5,5 hectàrees. La com-
posició de jardineria és, de fet, el més 
destacable d’aquest parc, tot i que amb el 
temps es podrà contemplar en tota la seva 
plenitud: desmais, arbres til·lers i falgue-
res gegants en destaquen entre la gran va-
rietat de flors i plantes.

La seva vocació d’espai de refugi és un al-
tre tret que el distingeix. Per això, al llarg 
del mur que l’envolta, les buganvíl·lies 
vermelles recobreixen tot el perímetre 
del parc, que limita amb Diagonal, Bac 
de Roda i Marroc. Els carrers Cristóbal 
de Moura i Espronceda també han que-
dat integrats en el singular jardí botànic. 
Tot i que la prioritat és dels vianants, els 
cotxes poden creuar per aquests carrers 
a través d’un túnel de flors, com en el cas 
d’Espronceda. El conjunt de l’espai no 
deixarà indiferent ningú i amaga moltes 
sorpreses. Enmig de carrers, naus indus-
trials i una imponent vegetació, trobem 
l’antiga fàbrica Oliva Artés, que acull la 
seu del Col·legi d’Arquitectes 

Durant el primer terç del segle XX, Barce-
lona va esdevenir epicentre de la convul-
sió social, política i cultural que es vivia 
al conjunt d’Espanya i bona part d’Euro-
pa. Aquests anys van coincidir amb el que 
podem definir com l’edat d’or dels tram-
vies barcelonins. Pistolers, sindicalistes, 
eleccions i atemptats confluïen a una ciu-
tat convulsa i dinàmica, creuada, això sí, 
per quilòmetres de vies de tramvia.
Aquesta edat d’or va coincidir gairebé 

amb la desaparició dels tramvies de trac-
ció animal i de vapor poc abans de 1910. Un 
cop electrificada la xarxa en la seva totali-
tat, del 1911 al 1929 Barcelona va renovar 
bona part de la seva flota, adquirint nous 
vehicles i construint noves línies. Tot i que 
originalment diferents empreses eren les 
propietàries de les línies o grups de línies, 
amb el pas dels anys es van anar concen-
trant fins al punt que la companyia belga 
‘Les tramways de Barcelona’ va arribar a 

controlar tota la xarxa urbana, excepte les 
línies del Tibidabo i del FC de Sarrià.
El crack del 29 va frenar aquest creixe-
ment, sorprès per un context econòmic que 
va fer minvar les comandes de noves uni-
tats. Paral·lelament, la dictadura de Primo 
de Rivera veia la seva fi en un clima polític 
d’alta tensió i que, també durant els anys 
de la Segona República, va apuntar reite-
radament als combois dels tramvies en for-
ma d’agressions i atacs de caire polític 

1915, Diputació 1920, plaça Lesseps 1924, plaça Lesseps

TRAMBESÒS, T4 Pere IV
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Si ets usuari habitual d’Internet, se-
gur que ja consultes habitualment al-
gun bloc –o blog, segons la terminolo-
gia anglosaxona–. Un bloc és un espai 
idoni per compartir coneixements, 
escriure un diari on-line, reflexionar 
sobre els temes que t’interessen... 
amb l’avantatge que és gratuït i no 
hi ha filtres que t’impedeixin ‘penjar’ 
els teus comentaris. Es calcula que 
n’existeixen prop de 130 milions! 
I tu, ja has pensat mai a crear el teu 
propi espai a la xarxa? Info-TRAM 
t’explica fàcilment com fer-ho:
1) Accedeix a una de les nombroses 
webs que et cedeixen l’espai per fer-
ho –n’hi ha moltes, com blogger.com, 
blog.com.es, hazblog.com i tants altres–.
2) Crea un compte propi: et demana-
ran que introdueixis una adreça de cor-
reu electrònic i una contrasenya. A par-
tir d’ara, serà la teva via per accedir al 
teu bloc i introduir els continguts.
3) Escull el nom del teu bloc: t’agra-
darà posar un nom creatiu, però cal 
que alhora sigui fàcil de memoritzar. 
És interessant que identifiqui ràpida-
ment el contingut del bloc. Per exem-
ple: lesmevesreflexions, motosaquati-

ques, xavierperez, etc. Pensa també 
que, si optes per un motor gratuït de 
blocs com els que et proposem, l’adre-
ça del teu bloc tindrà aquesta forma: 
xavierperez.blogspot.com
4) Selecciona la plantilla: el mateix 
motor de blocs et convidarà a escollir-ne 
una, de manera que no necessitaràs co-
neixements de disseny o programació.
5) Comença a introduir continguts: 
els textos els podràs introduir directa-
ment en la plantilla ja creada. Per ‘pu-
jar’ les fotos o els vídeos només hauràs 
de seleccionar l’arxiu i adjuntar-lo.
Un cop fet això ja tindràs el teu propi 
bloc. Si vols aconseguir visites, és im-
portant que l’actualitzis periòdicament 
i que estimulis la participació a través 
de comentaris. També el pots donar 
d’alta en cercadors especialitzats de 
blocs. Com podràs comprovar, és molt 
fàcil fer-ho. T’apuntes a la blogosfera?

Crea el teu 
propi bloc!

Bunbury
Hellville de Luxe

El passat 7 d’octubre es va presentar el primer disc d’estudi 
de Bunbury després de quatre anys. Produït per l’ex-Roxy 
Music –i productor dels discos d’Héroes del Silencio– Phil 
Manzanera, Hellville de Luxe representa un pas més enllà 
en la carrera de l’artista de Saragossa. Si en altres treballs 
havia explorat la tradició musical mediterrània o sudameri-
cana, ara Bunbury s’endinsa en el folk nord-americà, seguint 
les passes d’artistes com Bob Dylan, Tom Waits o Tom Petty. 

The New Raemon
A propósito de Garfunkel

Cantant de Madee, Ramón Rodríguez presenta el primer tre-
ball del seu projecte en solitari, anomenat The New Raemon. 
Si a Madee les cançons eren fosques i en anglès, ara a ‘A pro-
pósito de Garfunkel’, Rodríguez canta en castellà i amb una 
acústica folk. Canvi, per tant, d’inspiracions musicals, però 
també en les lletres, més qüotidianes i malenconioses. The 
New Raemon s’ha convertit en un dels nous referents de la 
música independent a Barcelona, juntament amb formacions 
com Standstill.

Motín al Bounty
John Boyne
Ed. Empúries, 512 pàgines

Coincidint amb l’estrena de la versió ci-
nematogràfica de la seva anterior novel-
la, la celebrada El nen amb el pijama de 
ratlles, John Boyne desplega novament 
la seva particular narrativa per trans-
portar el lector a l’emblemàtic motí de la mà del jove John 
Jacon Turnstile, un noi que es guanya la vida com pot pels 
carrers i mercats de Portsmouth. El jove Turnstile tindrà 
l’oportunitat d’embarcar com a ajudant de cambra del capità 
en un vaixell destinat a una importantíssima i exòtica mis-
sió. Si el jove escriptor irlandès va donar la llum al seu ‘nen a 
ratlles’ en tan sols 60 hores, Motí al Bounty ha suposat gaire-
bé un any i mig d’investigació i redacció per donar conèixer 
la veritable cara del motí del famós veler britànic: obtenir 
llavors barates per alimentar els esclaus.

Història de les 
matemàtiques
Ian Stewart
Ed. Crítica, 336 pàgines

Com afecten les matemàtiques al nostre 
dia a dia? Aquesta és la pregunta que 
respon Ian Stewart amb un estil senzill 
i directe, imprescindible per a perdre la 
por als números. L’autor traça un viatge per la història de les 
matemàtiques especialment adreçat a viatgers no iniciats en 
el món dels números. Babilonis, grecs i egipcis donen pas a 
figures matemàtiques de la talla de Newton, Descartes i Fer-
mat per obrir l’univers matemàtic a un públic no científic. 
Recolzat amb més de 100 il·lustracions i diagrames, aquesta 
crònica del món matemàtic ajuda el lector a compendre amb 
senzilles claus la rellevància de la seva aportació a la societat.

llibres tecnotram

música
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     passat
Passatemps

A la sopa de lletres s’hi amaguen els 12 
mesos de l’any. Sabràs trobar-los?

Quantes endevinalles sabràs resoldre?
Molta sort!

Volo com un ocell, 
xuclo com un vampir, 
pico com un mosquit 
i si ho faig he de morir.
Qui sóc?

Només tinc un any de vida, 
i com més temps va passant,
encara que sembli mentida, 
més petit em vaig tornant.
Qui sóc?

Cap fuster ha fet tan ben feta 
una arca tan petiteta.
Què és?

Sempre veureu que va i ve 
però no es mou mai d’on és. 
Què és?

Quants triangles hi ha?
Sopa de lletres

Endevinalles

Joc de lògica

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.

Sudoku

1

2

3

4

Sudoku Endevinalles

Solucions dels passatemps

Sopa de lletresJoc de lògica

1. Una abella
2. Un calendari de fulls
3. Una nou
4. La porta

Resposta: 20 triangles
2 grans
6 mitjans
12 petits



Sant Martí de l’Erm

Bon Viatge

Sant Feliu  Consell Comarcal

Francesc Macià

Maria CristinaCornellà Centre

Palau Reial
L3

L3

Catalunya
Urquinaona

Besòs

Selva de Mar

Glòries

Ciutadella
Vila Olímpica

Marina
Estació de Sant Adrià

El Maresme
Fòrum

T4 T6

GorgT6T5

Ciutadella | Vila Olímpica

L4

L4L4

L4L1

L1

R1 R4

El TRAM et porta al teatre
Presenta aquest anunci al teatre i gaudiràs d’un 
descompte del 20% sobre el preu de l’entrada.

de descompte
20% * Vàlid fins el 15 de desembre de 2008. 

Oferta no acumulable amb altres promocions vigents.

Horaris i preus, consultar cartellera

*

*
No te la perdis!


