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Actualitat

Noves tarifes per al 2007
L’1 de gener van entrar en vigor les noves tarifes corresponents a l’any 2007. 
Amb els nous preus, el bitllet senzill del tramvia costa 1,25 euros; la T-10 d’una 
zona passa a costar 6,90 euros, mentre la T-50/30 val ara 28,60 euros. Aquests 
preus, aprovats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), representen un in-
crement mitjà del 3,75%, i per tant es mantenen per sota del màxim autoritzat per 
la Comissió de Preus de Catalunya, que és del 4,6%. Tot i que les noves tarifes 
van començar a aplicar-se amb el nou any, els títols comprats amb anterioritat són 
vàlids encara fi ns el 28 de febrer, amb l’excepció de la T-Trimestre i la T-Jove, que 
es podran utilitzar fi ns el 31 de març de 2007.

Tarifes 2007 (en euros)

El patge reial va 
visitar la nova T5

Cada cop més gent utilitza el tramvia com 
a mitjà de transport, i els patges reials no 
són una excepció. Amb motiu de la festivitat 
de Reis, un patge reial enviat expressament 
per Ses Majestats d’Orient va visitar les di-
ferents parades del Trambesòs. L’emissari 
reial va demostrar que els reis saben adap-
tar-se als nous temps i va utilitzar el propi 
tramvia com a mitjà de transport per a re-
collir les cartes dels nens i nenes. A més, 
va repartir més de 2.000 obsequis entre 
els petits i grans que s’hi acostaven.

Un grup d’alumnes del centre ocupacional 
DEM, del barri d’Horta, van poder seguir amb 
interès les explicacions sobre el funciona-
ment i el manteniment dels tramvies durant 
una visita a les cotxeres del Trambaix. 
La sessió, que va tenir una durada aproxi-

mada de dues hores, va servir perquè els 
membres del centre que van assistir po-
guessin veure de prop els detalls que en-
volten aquest mitjà de transport i, alhora, 
preguntar tots els seus dubtes sobre el dia 
a dia del tramvia.

Alumnes del DEM visiten 
les cotxeres del Trambaix 

Les cotxeres del Trambaix van acollir la se-
tena edició del Fòrum de Negocis del Rail-
grup, una trobada entre les empreses més 
importants del sector ferroviari. Gràcies a 
aquestes reunions, els responsables de les 
companyies més destacades d’aquest sec-
tor poden intercanviar experiències i, alho-
ra, aprofi tar les trobades per a presentar les 
darreres innovacions.
En aquesta darrera edició, en la qual TRAM 
n’era l’amfi trió, la reunió va aplegar més de 
40 empreses.

TRAM, amfi trió del 
Fòrum de Negocis 

del Railgrup
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D’on prové el nom de la meva parada?

Actualitat

Wellington

El general que va guanyar a Napoleó també 

té el seu lloc al TRAM. Arthur Wellesley, més 

conegut com a general Wellington, va ser un 

gran estratega militar que va començar la 

seva carrera expulsant els francessos de la 

península Ibèrica. Va participar també a la 

batalla de Waterloo, després de la qual es 

va exiliar el mateix Napoleó. La parada de 

Wellington es troba al carrer amb el mateix nom da-

vant de l’edifi ci anomenat Dipòsit de les Aigües, inclòs al Pla de 

protecció de patrimoni arquitectònic de Sant Martí. 

Ciutadella-Vila OlímpicaPropera a la línia 4 de Metro, el Parc de la 
Ciutadella i la zona de la Vila Olímpica. El 
nom de Ciutadella prové de l’antiga forta-
lesa que ocupava l’actual parc, construïda 
per Felip V per a dominar la ciutat després 
de la Guerra de Successió, al segle VXIII. 
Durant molts anys, va ser l’únic parc exis-
tent a la ciutat i un dels primers que va ser 
dissenyat específi cament com a parc públic. Un cop 

es va demolir la Ciutadella, es va convocar un con-

curs de projectes que va guanyar Josep Fontseré. 

Ca l’Aranyó
Aquesta parada fa referència a una antiga fàbrica tèxtil dedicada a produir llana. Fundada a fi nals del segle XIX per Claudi Aranyó, és un dels edi-fi cis més representatius del barri del Poblenou. Va estar uns anys tancada i, fi nalment, va allot-jar el Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Walden
La parada de Walden, adjacent a l’illa Walden, és el nom d’un dels edifi cis més emblemàtics i característics del prestigiós arquitecte Ricardo Bofi ll.

La Farinera

A la recent estrenada T5, la parada de La Farinera està 

situada a la Gran Via, entre dos edifi cis molt singulars: 

la torre Agbar i l’actual centre cívic La Farinera. 

Es va seleccionar aquesta denominació perquè 

correspon a l’antiga fàbrica de moldre La Fari-

nera de Sant Jaume, testimoni d’una activitat 

tradicional del barri del Clot. Fundada l’any 

1892, avui és un centre cultural i lúdic de 

referència al barri. 
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El nom d’una parada del TRAM pot 
representar molt més que un punt 
geogràfi c determinat: és la vida 
i història dels barris i municipis 
que, de vegades, resten amaga-
des als viatgers. 
El recorregut del TRAM esdevé 
una nova fi nestra per a conèixer 
en primera persona una mica més 
de geografi a, història, literatura 
o religió. Segur que al nom de la 
teva parada hi ha molt més que un 
carrer, una cruïlla o una plaça. 
Què s’amaga al darrere de…?
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Maria Cristina
La plaça de la Reina Maria Cristina pren el seu nom de la se-gona esposa d’Alfons XII, Maria Cristina d’Habsburg-Lorena. Nascuda a Moràvia l’any 1858, va ser la mare d’Alfons XIII, avi de l’actual monarca espanyol. De fet, el seu embaràs es va produir el mateix any de la mort del seu marit, que no va arribar a veure el naixement. Entre 1885 i 1902, mentre el seu fi ll era menor d’edat, va exercir la regència.  La Reina Maria Cristina va morir a Madrid l’any 1929. 

La Fontsanta

La parada pren el nom del Parc de la Fontsanta, 

situat a la part alta de Sant Joan Despí, al cos-

tat de la TV3. La denominació d’origen del parc 

prové de la riera d’aigua sobre la qual ha nascut. 

En aquest parc podem gaudir d’un espectacle singular: en 

un dels seus racons creix una fl ora i una fauna pròpies, degut 

a la mateixa aigua que raja al voltant, i que fa que existeixi 

un biòtop especial.

Bon Viatge

Aquesta parada, situada al límit entre el nucli urbà històric de Sant 

Joan Despí i l’antiga zona rural, respon a un nom molt conegut pels 

veïns de la població: el lloc on es situa la capella de Santa Maria del 

Bon Viatge, al costat de l’església parroquial de Sant Joan Baptista. 

Aquesta zona és lloc habitual de passeig dels ciutadans de la vila, per 

on passava a més el Camí Ral cap a Madrid des de Barcelona fi ns al segle XVIII. 

Les àvies encara recorden que el carrer es deia Bon Viatge perquè, a la cruïlla, 

sortien els autobusos cap als pobles propers. 



D’on prové el nom de la meva parada?

Actualitat

Central Tèrmica del Besòs

El nom d’aquesta parada correspon a l’emblemàti-

ca fàbrica del municipi de Sant Adrià, construïda a 

principis del segle XX, i que s’ha popularitzat per 

les seves tres xemeneies. Aquests impressionants 

elements es van construir entre 1974 i 1976. La 

seva alçada és de 200 metres: 90 a la part de la 

caldera de la central i 110 a la xemeneia. L’Ajun-

tament de Sant Adrià de Besòs va arribar a iniciar 

accions per a incloure la construcció en el catàleg del 

patrimoni local, i diverses associacions del municipi fan pinya 

per a evitar el seu enderroc.
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Can Clota

És un altre exemple que trobem de seguida a la xarxa 

del Trambaix. És un dels edifi cis més remarcables i 

emblemàtics d’Esplugues. Els seus orígens es re-

munten al període medieval, quan s’alça la masia ini-

cial i la torre. Després de tenir diferents propietaris, l’any 

1734 la fi nca és adquirida per Jaume Clota. En el llindar d’una 

de les entrades hi ha l’escut familiar de la baronia amb la inscripció: 

 

Can Rigal

Can Rigal fa refèrencia al mas històric situat 

ben a prop de la parada. Malgrat pertànyer 

a la barriada de Pubillas Cases, en no tenir 

connexió directa amb l’estació de metro de la 

L5, el nom més adient per a aquesta parada 

ha sigut el d’aquest popular edifi ci. 
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Ca l’Aranyó
Aquesta parada fa referència a una antiga fàbrica tèxtil dedicada a produir llana. Fundada a fi nals del segle XIX per Claudi Aranyó, és un dels edi-fi cis més representatius del barri del Poblenou. Va estar uns anys tancada i, fi nalment, va allot-jar el Campus de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra.

Pere IV

Pere IV de Catalunya, V d’Aragó, III de València i Conesta-

ble de Portugal, va ser fi ll de Pere de Portugal i d’Elisabet 

d’Urgell i d’Aragó. Va succeir Enric IV de Castella i va ser 

un dels pretendents al tron català durant el Compromís de 

Casp. Cridat pels catalans després de declarar-se vacant 

el tron ocupat per Joan II, el Consell de Cent el va procla-

mar rei a Barcelona l’any 1463. Va regnar només a Catalunya, 

tot i ser també rei d’Aragó. Pere IV va morir de malaltia a Granollers el 

1466 i va ser enterrat a Santa Maria del Mar.

Sant Ramon
La parada de Sant Ramon, al camí de la Torre Melina, designa el barri conegut amb el mateix nom, derivat de la parròquia de Sant Ramon No-nat. Els límits d’aquest barri són l’avinguda Diago-nal, l’avinguda Doctor Marañón, el carrer Arístides 

Maillol, la Travessera de les Corts i la carretera de 
Collblanc. Pel que fa a l’església parroquial, va ser 
inaugurada l’any 1935, és obra de l’arquitecte Enric 
Sagnier i Villavecchia, i és d’estil neorromànic. 

Maria Cristina
La plaça de la Reina Maria Cristina pren el seu nom de la se-gona esposa d’Alfons XII, Maria Cristina d’Habsburg-Lorena. Nascuda a Moràvia l’any 1858, va ser la mare d’Alfons XIII, avi de l’actual monarca espanyol. De fet, el seu embaràs es va produir el mateix any de la mort del seu marit, que no va arribar a veure el naixement. Entre 1885 i 1902, mentre el seu fi ll era menor d’edat, va exercir la regència.  La Reina Maria Cristina va morir a Madrid l’any 1929. 

La Fontsanta

La parada pren el nom del Parc de la Fontsanta, 

situat a la part alta de Sant Joan Despí, al cos-

tat de la TV3. La denominació d’origen del parc 

prové de la riera d’aigua sobre la qual ha nascut. 

En aquest parc podem gaudir d’un espectacle singular: en 

un dels seus racons creix una fl ora i una fauna pròpies, degut 

a la mateixa aigua que raja al voltant, i que fa que existeixi 

un biòtop especial.

Ignasi IglésiasFill de ferroviari, aquest poeta i dramaturg 
modernista ha donat nom a un col·legi, la Creu 
Roja, el cementiri, els bombers, la guàrdia urba-
na, el dipòsit municipal de vehicles i un polígon 
industrial en projecte. D’aquí que designi també a 
la parada del Trambaix de Cornellà de Llobregat.



Actualitat

Pròxima parada: Torreblanca
La línia T3 del Trambaix ja té una nova esta-
ció: Torreblanca. Es tracta del nou final de 
línia i representa l’arribada a un nou munici-
pi, Sant Feliu de Llobregat. De moment, la 
nova parada ens deixarà just a les portes 
de la capital comarcal, però en el futur n’hi 
haurà encara dues estacions més. D’aques-
ta manera, ara ja són cinc els municipis del 
Baix per on transcorre el tramvia: Esplu-
gues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Sant Feliu.
Està previst que la nova parada entri en 
servei a partir del mes d’abril, tot i que no 
suposarà cap canvi d’horaris, ja que els 
actuals de la T3 contemplen l’arribada a 
Torreblanca. Així, en hora punta hi haurà un 
tramvia cada 15 minuts, i es podrà arribar 
des de Torreblanca a Barcelona en només 
20 minuts.
La propera inauguració d’aquesta nova 
parada marcarà una nova fita en el procés 
de creixement de TRAM. Un cop més, han 
estat necessaris un bon nombre d’actuaci-
ons: adaptació d’una estructura hidràulica 
–la riera Pahissa–, la construcció d’un ca-
laix de formigó de 180 metres de llargada 
i, com és habitual, el desviament de línies 
elèctriques, canonades d’aigua, telefonia, 
gas, etc.
Al costat de la parada hi haurà un park & 
ride de 64 places que, afegides a les de 
Consell Comarcal, sumen un total de 120.

Un cop estigui operativa la nova estació, 
el Trambaix s’endinsarà al municipi de Sant 
Feliu amb les dues noves parades ja es-
mentades. Això serà possible quan s’hagin 
soterrat les vies de Renfe que actualment 
passen per Sant Feliu. Aquesta actuació 
–una reivindicació popular des de fa més 
de vint-i-cinc anys– ja compta amb un acord 
de finançament a tres bandes: Ajuntament, 
Generalitat i Ministeri de Foment, de forma 
que a finals d’aquest mateix any comença-
ran les obres de soterrament, i de cara al 
2011 ja es podrà iniciar la reurbanització 
de la superfície, que implicarà un redisseny 
de 40.000 m2. Quan aquestes obres fina-
litzin, TRAM tindrà les condicions necessà-
ries per dur a terme el perllongament de 
la línia.

Barcelona i París, ‘agermanades’ pel tramvia
Després de seixanta anys, el tramvia ha tor-
nat també a la capital francesa. El passat 
16 de desembre, amb la presència simbò-
lica de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, 
va tenir lloc la inauguració del nou servei de 
tramvia a París. La nova línia, batejada com 
a T3, unirà de moment els punts geogràfics 
de Pont du Garigliano i Port d’Ivry, amb una 
distància total de gairebé 8 quilòmetres. 
Fins ara, la ciutat ja comptava amb dues 
línies perifèriques, una al nordest i una altra 
al sudoest, però aquesta serà la primera 
que ho faci dins de la capital.
La posada en marxa de la nova línia del 
tramvia va venir precedida, com és habitual, 
d’una ‘marxa en blanc’ que va començar el 
20 de novembre, i durant la qual els tramvi-
es van funcionar sense viatgers.
Amb la nova línia T3, la metròpoli francesa 
complementa el seu complex sistema de 
transport públic. El tramvia compta amb un 

total de 17 parades, cinc de les quals te-
nen correspondència amb el metro, i dues 
més amb la línia de ferrocarrils RER. D’altra 
banda, hi ha 37 línies de bus amb alguna 

correspondència amb la T3 del tramvia. 
Es calcula que prop de 100.000 persones 
viatjaran a diari utilitzant aquest mitjà de 
transport.
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Els viatges en TRAM s’incrementen un 30% al 2006

Actualitat

El TRAM va registrar gairebé 17 milions 
de viatges al llarg de l’any 2006, xifra que 
representa un increment del 29,73% en 
comparació amb l’any anterior. L’augment 
és especialment espectacular en la línia 
del Trambesòs, que va acumular gairebé 
un 45% més de viatgers. Aquesta pujada 
s’explica, en part, per la incorporació d’una 
nova línia a partir del mes d’octubre. Al 
Trambaix, no obstant, la pujada també és 
força destacable: un 25,5%, percentatge 
important tenint en compte que el volum de 
viatgers d’aquesta xarxa és tres vegades 
més elevat. També en aquest cas hi va ha-
ver una ampliació, ja que des de gener el 
Trambaix arriba a Sant Just Desvern.
En números absoluts, el total de viatges del 
Trambesòs supera per primer cop els qua-
tre milions, mentre el Trambaix s’acosta als 
tretze. La suma d’ambdues xarxes arriba, 
doncs, als 16,9 milions de viatges.
La mitjana de viatgers se situa entre 1,2 i 
1,6 milions cada mes. De fet, una de les 
lectures més satisfactòries és que la dis-
tribució del nombre de viatgers és prou 
homogènia al llarg de l’any, amb l’excepció 
del mes d’agost, que lògicament registra 
una sensible baixada. En l’extrem contrari, 

els mesos de novembre –1,67 milions– i 
octubre –1,65– són els que van registrar 
una major demanda. A més, durant el mes 
de novembre el Trambaix va superar per 
primer cop la mitjana dels 50.000 viatgers 
diaris en dies feiners, i la de 20.000 els 
dissabtes i festius.
Pel que fa al conjunt d’operadors, el Siste-

ma de Transport Públic a la regió metro-
politana de Barcelona continua creixent. 
L’any 2006 ha superat els 910 milions de 
viatgers, 23,5 milions més que l’any 2005. 
Des que va entrar en funcionament el sis-
tema tarifari integrat, ara fa cinc anys, el 
transport públic ha augmentat en prop de 
155 milions de viatges, un 20,5% més.

Evolució dels viatgers del Tramvia

Més de 200 alumnes de Sant Joan Despí 
a les xerrades del TRAM
Un total de 248 alumnes de tres escoles de 
Sant Joan Despí han participat ja a les xerrades 
de civisme organitzades per TRAM i el Servei 
de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del 
municipi, que tenen com a objectiu desenvolu-
par la consciència cívica entre els més joves. 
Les xerrades transcorren amb un guió pau-
tat que comença des del mateix moment 
del seu trasllat fora de l’escola: si les xer-
rades tenen lloc a les cotxeres, els alumnes 
agafen el TRAM a la parada més propera, 
validant sempre el títol de transport.
Pel que fa a la dinàmica de les xerrades, 
es distribueix els alumnes en grups de 10 
persones i se’ls planteja una situació diària 
que els pugui afectar –per exemple, que 
deixin la moto a un amic i aquest se la torni 
espatllada–. Aleshores els alumnes han de 
dir què farien i com es sentirien. 
A partir de la situació plantejada prèviament, 

es trasllada el cas al TRAM per a abordar di-
rectament el tema de l’incivisme i les raons 
per les quals cal validar. Aquest segon punt 
de vista serveix per a plantejar, fi nalment, la 
situació des d’un punt de vista general, amb 
converses participatives entre els alumnes. 
Durant la sessió es passa també un DVD amb 
les històries d’en Niko, un personatge proper 
als més joves que els ajuda a traslladar el 
cas a situacions d’incivisme al tramvia.
Finalment, quan la xerrada té lloc a les instal-
lacions de TRAM, la jornada es completa amb 
una visita a les cotxeres, on els estudiants po-
den gaudir d’una visió diferent  del tramvia.
Fins el moment, ja han pres part a les xer-
rades dues classes de l’escola Ateneu de 3r 
d’ESO; quatre classes de l’Institut Francesc 
Ferrer i Guàrdia de 1r i 3r d’ESO, i tres clas-
ses més de l’IES Jaume Salvador Pedrol, en 
aquest cas de 3r d’ESO.

Paral·lelament a les xerrades, s’ha 
convocat també un concurs per als 
escolars sota el lema  

 A través d’aquest concurs 
es convida els estudiants a crear 
la seva pròpia història sobre el ci-
visme al TRAM, amb l’al·licient que 
ho poden fer en quatre formats di-
ferents: vídeo, còmic o il·lustració, 
joc i format lliure. Entre els premis 
hi ha un viatge per a quatre perso-

nes a Port Aventura -ce-
dit per l’Associació de 
comerciants de Sant 

Joan Despí- i vals de regal 
per a les botigues de Sant 
Joan Despí.
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“El TRAM aporta 
una sensación vital 
de comunicación”

JESÚS Mª CANGA
Alcalde de Sant Adrià de Besòs

¿Qué pasos se siguen para hacer tangi-
ble la llegada de la T5 a Sant Adrià?
Ya tenemos el acuerdo y sabemos que lle-
gará esta primavera hasta la estación de 
Sant Joan Baptista. Prácticamente, todo 
este mandato se ha caracterizado por las 
obras del tranvía y por resolver posibles 
conflictos, como el trayecto a seguir. Por 
otra parte, es importante que todos los 
municipios resuelvan sus problemas y no-
sotros hemos estado muy pendientes de 
nuestros vecinos esperando el Trambesòs 
con mucha ilusión. 

¿Cómo reaccionó la gente ante la lle-
gada del TRAM?
Había gente que era escéptica y criticó 
injustamente el tranvía. Para mí, el tranvía 
es un transporte moderno pero con nom-
bre antiguo, y eso ha influido mucho en las 
críticas. Curiosamente, es la gente mayor 
la que más rechaza el tranvía porque lo re-
lacionan con el de hace años, y cuando des-
cubren el TRAM son los más agradecidos. 
La accesibilidad que presenta el tranvía no 
la tiene ningún otro transporte: no hay es-
fuerzo físico, no hay que subir ni bajar, todo 
está a pie de calle y, al final, es el que más 
le gusta a la gente mayor. 

¿Cómo llega a Sant Adrià la T4?
Tuvimos la habilidad de reivindicar que la 
línea Fòrum, que teóricamente moría en las 
cocheras, finalizara en la estación de Sant 

Adrià. Eso permitió pasar de una estación 
donde paraba un tren de cada cuatro a que 
parasen todos, que era nuestro principal 
objetivo. El tranvía llegó y se convirtió así 
en enlace del Maresme con la zona industri-
al, el 22@, el mismo Parque del Fòrum, etc. 
De esta manera, Renfe también potenció 
sus líneas de tren.

¿Qué destacaría del  2006?
Hemos vivido dos o tres años de continua 
transformación y hemos tenido suerte. De 
todos los trenes que nos han pasado de lar-
go, hemos subido a uno que nos ha dado 
resultado: el TRAM. 

¿Cómo definiría el nuevo Sant Adrià?
Todas las obras que estamos haciendo son 
muy importantes. En general, destacaría 
algo que no es tangible: el sentimiento de 
ciudad. Antes la gente se escondía y no 
decía que era de Sant Adrià, como algo 
negativo o marginal. Ahora la gente está 
contenta y sabe que está en un territorio 
complicado y es consciente de su realidad, 

un pequeño municipio ‘comido’ por tres 
grandes ciudades. 

¿Qué es lo que más valora del TRAM 
como transporte?
He subido varias veces y, aparte de las 
vistas, aporta una sensación vital de comu-
nicación. El viajero no experimenta esa sen-
sación de transporte cerrado donde tienes 
que esconderte detrás del periódico porque 
te sientes agobiado. No sientes la angustia 
o la ansiedad que existe en otros medios de 
transporte donde viajas encajonado, donde 
hay mucha gente y fuera no hay nada para 
ver. En cambio, el tranvía te permite ‘chafar-
dear’ y ver la gente, las calles y la ciudad 
entera.

¿Qué aporta a los vecinos?
El TRAM aporta comunicación interna por-
que Sant Adrià siempre ha sido un municipio 
muy castigado por sus barreras naturales, 
como el río y sus puentes, y otras artificia-
les, como las autopistas o las rondas, que 
han separado la ciudad. Tenemos muchas 
fronteras que han hecho que la gente no 
saliera del barrio. El tranvía va a permitir 
que la gente salga. Nos va a unir y a ‘coser’, 
porque el tranvía sí se ha integrado en el 
complicado paisaje de la ciudad.

¿Qué destacaría del proceso de im-
plantación del TRAM?
En muchos temas relacionados con el tran-
vía hicimos asambleas públicas. Lo bueno 
de los procesos de participación es que 
la gente se hace corresponsable y cuando 
surgen dificultades, como el paso del tran-
vía por La Rambla, la gente toma partido, y 
es algo muy positivo para que todos entien-
dan el porqué de las decisiones.

Actualitat

 “la accesibilidad que 
presenta el tranvía 
no la tiene ningún 
otro transporte”
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Com vas entrar a formar part del TRAM?
Jo treballava a una empresa d’autobusos 
com a conductor i vaig llegir la notícia de la 
inauguració del tramvia a Barcelona, que lla-
vors desconeixia. Vaig anar ‘a provar sort’, 
perquè per a mi era una utopia poder entrar 
i em pensava que seria molt difícil. La sor-
presa va ser que em van trucar no com a 
conductor, sinó com a professor de futurs 
conductors. En defi nitiva, em van formar 
per a ensenyar a conduir.

En què consisteix la formació dels 
conductors?
És teòrica i pràctica. La pràctica no és no-
més aprendre la mecànica del tramvia o a 
conduir-lo, consisteix sobretot en aprendre 
a circular. La difi cultat radica en aprendre a 
ser previsor, aprendre a veure aquella per-
sona que està parlant amb el mòbil i que es 
pot despistar i travessar el carril en qualse-
vol moment. Amb el tramvia has de preveu-
re tot allò que pugui i no pugui passar. 

Com creus que ha canviat la gent amb 
l’arribada del TRAM?
Ens queda molt per a mentalitzar-nos com 
a altres ciutats europees, malgrat que en 
aquests tres anys hi ha hagut un gran canvi. 
Avui dia, els propis passatgers són els que 
detecten les actituds o accions incíviques 
que es puguin donar i això et demostra que 
la gent s’ha fet molt al TRAM. 

Què t’ha aportat haver treballat a dife-
rents llocs del TRAM?
Abans d’entrar al PCC, treballar com a inter-
ventor m’ha ajudat molt amb el tracte amb 
el públic. Ara, quan em truca un inspector 
perquè hi ha alguna incidència amb algun 
passatger, com que jo ja hi he estat allà, em 

poso més fàcilment en la seva pell: encara 
que no el vegi físicament, ja sé el que li pot 
estar passant a l’inspector. D’altra banda, 
com també he estat enseyant als conduc-
tors i també he fet suplències, he pogut 
fi car-me millor a la pell del conductor.

Formador, inspector, operador de PCC, 
quina feina t’ha agradat més?
Al PCC em sento perfecte. M’agrada el fet 
d’intentar resoldre una incidència el més 
ràpid possible, mantenir informat al pas-
satger, ajudar i acompanyar el conductor 
encara que sigui per telèfon, etc. De fet, 
per al conductor som un suport fonamental: 
nosaltres som la primera ajuda i el primer 
contacte abans que arribi l’interventor. En 
general, és una feina que gairebé és un 

 per a mi. 

D’on ve la teva afi ció pel món del tramvia?
Pot semblar inversemblant, però jo crec 
que em ve des que estava al ventre de la 
meva mare. Des de ben petit només volia 
trens i més trens per a jugar i muntar. Més 
endavant, vaig començar a fer viatges en 
tren, metro, etc. Ara, casat i amb una fi lla, 
no sempre puc sortir però tinc una maqueta. 
D’altra banda, també sóc soci de la Associa-
ció per a la Promoció del Transport Públic. 

Com s’estructura un dia de feina nor-
mal al PCC?
Estàs per a qualsevol cosa que necessiti el 
conductor o l’inspector. Ells són els nostres 

ulls si ha un graffi ti, si falta un determinat 
adhesiu o mapa indicatiu a una parada, si hi 
ha algun problema amb un passatger i cal 
trucar a les forces de seguretat, a sanitat, 
etc. També controlem les imatges de les 
càmeres, les alarmes elèctriques, la catenà-
ria, les màquines d’autovenda de títols, els 
horaris perquè no s’avancin ni retardin els 
combois... Ens assabentem de tot. Tot això 
és el mateix, però cada dia és diferent.

Amb tantes coses per a controlar segur 
que has viscut moltes anècdotes, qui-
nes recordes com les més freqüents?
Sobretot l’ús incívic del botonet d’emergèn-
cia de les parades. Hi ha gent que està en 
una edat molt ‘despreocupada’ i ens truca 
per a demanar pizzes o hamburgueses. Al 
principi això et fa ràbia perquè fan un mal 
ús del botó, però són coses innocents i in-
tentes solucionar-les pacífi cament, de bon 
rotllo, i així no ho tornen a fer. 

Què és el que més us demanen?
A banda de les bromes, que tenen una franja 
horària determinada i un perfi l d’edat parti-
cular, la segona petició és la de “per anar 
a on?”. Després tenim el “quan passa el se-
güent tramvia?” i això és perquè a molta gent 
encara li costa mirar la pantalla de freqüèn-
cia de pas perquè no està acostumada.

 TRAM
Gent

del

“Amb el tramvia has de preveure tot 
allò que pugui i no pugui passar”

DAVID GARCÍA 
operador del 

Edat
Càrrec

Viu a 
Afi cions

Curiositats

DAVID GARCÍA

34 anys
Operador de PCC
Parets del Vallès
Tot allò relacionat amb 
el transport públic
És soci de la PTP

Fa només quatre anys, David García va veure com el 
seu hobby es convertia en la seva feina. Primer for-
mador de conductors, després interventor i fi nalment 
operador de PCC, aquest apassionat del món dels 
rails es troba com a casa en una feina que defi neix 
com ‘‘un somni fet realitat’’.

“Els passatgers són 
els que detecten les 
actituds incíviques”



¿Cómo se combina la promoción del dis-
co con tu recién estrenada paternidad?
Resulta un poco complicado atender todo 
a la vez, pero es genial. Por suerte, el mo-
mento más duro de la promoción es cuando 
el niño menos se entera de las cosas, por-
que se pasa el día prácticamente durmien-
do y, por si acaso, me he visto ya todos los 
programas de la 

¿Qué cambia más: ser padre o ser un 
artista mundialmente conocido?
Creo que el cambio más grande que puede 
experimentar un hombre en la vida es, sin 
duda, el cambio de no ser padre a serlo. 
Se activan una serie de parámetros dentro 
de ti que antes no conocías, con un senti-
do de la responsabilidad muy elevado. De 
repente tienes en cuenta que debes volver 
a casa sano y salvo y que hay muchas co-
sas que ya no puedes hacer, como el no 
tener horarios, que es algo que siempre 
he hecho. De hecho, ya estoy aprendiendo 
a ser  para dormir, para atender 
al niño, etc. 

¿La paternidad ha relativizado el éxito 
de este último disco?
El éxito es muy relativo. Es algo que va y 
viene y es como un hilo del que estamos 
suspendidos a lo equilibrista: a ver quién 
aguanta más tiempo encima del cable. 
Para mí el éxito fue poder dedicarme a 
esto, que es lo que me fascina. Compar-

tir viajes y experiencias con la música. Me 
siento afortunado, y de ahí mi éxito. La 
fama, que es algo que va añadido al éxito, 
es algo muy diferente: yo digo que  

.

La raíz del cuarto disco es un viaje por el 
mundo. ¿Cómo empieza esta historia? 
Cádiz es el inicio, es el punto. Empezamos 
a grabar el tercer disco allí y, de repente, 

 se convierte en 
el disco más internacional: da la vuelta a 
todos los continentes y nosotros vamos 
detrás de él. De golpe, salta a Europa y a 
África. En ese tiempo de viajes, de aquí y 
allá, yo estaba escribiendo , de 
tantas cosas que vi y aprendí, que se con-
viertieron en canciones. De ahí el título del 
disco:  es un viaje.

¿Dónde está el punto que marca la dife-
rencia respecto a los anteriores trabajos?
Puedo decirte que todo lo que hay en el 
cuarto disco no estaba en el tercero, y todo 
lo que había en el tercero no estaba en el 
segundo, y lo del segundo tampoco estaba 
en el primero. La necesidad de seguir bus-
cando un compás, un acorde, de adaptarse 
y de cambiar, eso es lo más divertido. Si hi-
ciera lo mismo siempre, la gente no tendría 
ganas de escucharme y yo tampoco tendría 
ganas de cantar.

Éxito tras éxito y el nivel de autoexi-

gencia va subiendo. ¿Qué supone con-
cebir un cuarto disco?
El nivel de exigencia que tienes es altísimo, 
pero tienes que pensar no en cubrir la pape-
leta, sino en hacer el mejor disco de tu vida. 
En hablar de cosas que ahora sí sabes. Las 
ideas de mis canciones son historias que 
yo he vidido, nadie me las ha contado, no 
hubo terceros: yo estuve ahí.  es 
el mejor disco de mi vida, sin ninguna duda. 
Es el disco que yo he querido hacer aunque 
eso me diera vértigo. Y voy a seguir hacién-
dolo porque, a día de hoy, soy musicalmen-
te libre y nadie piensa por mí, sino que la 
gente que tengo a mi lado piensa conmigo.

¿Qué te parece que el tranvía recorra 
parte de tu ciudad?
Me parece genial que una gran ciudad 
como L’Hospitalet disponga de un tranvía. 
La convierte en una ciudad moderna, prác-
tica, futurista y elegante. A mi el tranvía me 

 De hecho siempre pensaba: podría-
mos nosotros también tener un tranvía, y… 
mira por dónde. ¡Ya lo tenemos!

¿Qué es aquello que reivindicas como 
tuyo de esta ciudad?
¡Hospitalet es mío! Jajaja, ahora en serio. Yo 
soy Hospitalet porque me he hecho en Hos-
pitalet, porque he crecido allí y Hospitalet 
ha hecho conmigo lo que ha querido la vida 
que sea. Sin más. Para mí, lo tiene todo y 
es todo.

amb...
Viatgem

Dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo, y en el caso de Antonio Orozco, su primer hijo lo ha 
hecho con un cuarto disco, que ya es platino. Para este orgullosísimo hospitaletense, Cadizfornia es el disco 
más libre y comprometido de su carrera musical. 
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Nacido el… 23 de noviembre de 1972
Profesión: cantautor 
Ha publicado:  

 

Premios: Premio Ondas al Mejor Directo
Ha cantado a dúo con: Lucie Silvas  

 

“En las historias de mis canciones 
no hay terceros”

Antonio Orozco
cantante



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

Digues
la teva

“Ahora que estamos en rebajas, casi 
todos los días cogemos el autobús y 
nos vamos a dar vueltas por Barcelo-
na”, nos cuenta Isidoro Serrano. Este habi-
tual del Trambesòs viaja siempre acompa-
ñado de su mujer, María Conesa, con quien 
se casó hace tres años en segundas nup-
cias. El centro comercial de Glòries, Los 
Encantes, el Fòrum o el Parque de la Ciuta-
della son sólo algunas de sus excursiones 
preferidas: no hay parada que se resista a 
esta pareja de Horta. Lejos de quedarse 
sólo en su barrio, aprovechan las combi-
naciones del TRAM con el autobús 10 para 
conocer todos los rincones de la ciudad en 
su tiempo libre. “Como estamos jubilados, 
lo que más nos gusta es hacer combinacio-
nes con el TRAM a todos los sitios para ir a 
pasear y comprar en grandes almacenes”, 
añade María. Entre todas las cualidades 
del nuevo tranvía destacan que es “lim-
pio, silencioso y rápido”. “El TRAM no 
tiene nada que ver con el tranvía de antes”, 
explican. Por último, la economía familiar 
también ha mejorado desde la llegada del 
Trambaix: “como el coste es nulo gra-
cias a la posibilidad de trasbordo con 
el autobús, nos viene de fábula”.

María Conesa e Isidoro Serrano 
Edad 70 años

Viven en Barcelona (Horta)

 “El TRAM 
no tiene nada que ver 

con el tranvía de antes”

Jofre Moreno
Edat 18 anys

Viu a Barcelona 

“En època d’exàmens 
em passo les parades 

repassant apunts”

Maribel Fernández Martínez 
Edad 43 años

Vive en Cornellà de Llobregat

“El tranvía es perfecto 
porque llega 

hasta mi casa”
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Aquest estudiant de primer curs de Cièn-
cies Polítiques agafa el TRAM cada dia. 
La T4 i la nova T5 ajuden el Jofre a pas-
sar una millor estona per anar a classe, 
a la universitat Pompeu Fabra: “M’esti-
mo més el tramvia, perquè a altres 
transports com el metro la tempe-
ratura és horrible”. Aquest jove de 18 
anys ho té clar: “amb el tramvia vaig súper 
relaxat i es viatja molt bé”, destaca. En-
tre altres qualitats, la facilitat per a seure 
sempre, la tranquil·litat del viatge i el bon 
condicionament, són altres qüestions de-
terminants per a agafar-lo sempre. “Dins 
el TRAM aprofi to gairebé sempre per 
a escoltar música i en època d’exà-
mens em passo les parades repassant 
apunts de la carrera”. De Sant Martí de 
Provençals, on viu, fi ns a Wellington, fent 
transbord a Glòries, Jofre escolta, entre 
d’altres grups, Sopa de Cabra. 
Aquest apassionat de la política també 
ha guanyat temps al seu dia a dia per a 
practicar arts marcials i estudiar la seva 
carrera: “que també és com una afi ció, 
sobretot la política comparada, tot i que 
encara no em puc plantejar una sortida 
professional perquè aquesta carrera o 
t’agrada o no t’agrada i, per a mi, és una 
de les meves passions”.

Maribel viaja todos los días desde la para-
da de Ignasi Iglésias, en Cornellà de Llobre-
gat, hasta Can Clota, donde trabaja en la 
fábrica de la Nestlé. Desde la llegada del 
Trambaix, ella y sus compañeras han visto 
cómo mejoraba su calidad de vida en los 
desplazamientos hasta el trabajo. Nada 
mejor para empezar la jornada que viajar 
al aire libre, por eso Maribel no esconde 
que lo que más le gusta de ir a trabajar 
es ir en tranvía, “porque viajas fuera y 
lo vas viendo todo”. Esta degustadora 
de la Nestlé reconoce además que “el 
tranvía es perfecto porque llega hasta 
mi casa”. Experta en probar todo tipo de 
combinaciones para ir al trabajo, antes Ma-
ribel hacía el mismo recorrido en autobús 
y “tardaba mucho más, tanto en ir y volver 
de casa al trabajo, como en el tiempo de 
espera hasta que llegaba el bus a mi para-
da”. Maribel, que a veces también viaja en 
tranvía hasta la parada de Francesc Macià 
para ir a la ofi cina de Barcelona, destaca 
entre sus cualidades la rapidez y la frecuen-
cia de paso. Para ella y sus compañeras, 
el TRAM ha cambiado su manera de viajar: 
“Con la llegada del Trambaix no sólo 
he ganado tiempo, sino que además 
me gusta más que otros medios de 
transporte”.
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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 a observar la realitat amb altres ulls. 
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Fotografia
Toni Martínez

Amb les primeres llums de l’alba, la ciutat comença el 
seu dibuix. Primer unes línies sobre un blau fosc, des-
prés siluetes sobre un taronja dolç. La quietud resta 
només  trencada pel caprici dels núvols i la cua dels 
avions. Tot és efimer, i alhora immòbil. 

Cada dia, el mateix despertar de la ciutat es transfor-
ma en quelcom del tot diferent. Des de les finestres del 
tramvia, els privilegiats viatgers deixem de ser individus 
per a ser espectadors, durant uns minuts, del joc de 
llums que la ciutat ens regala. 
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L’ús del tramvia com a mitjà de transport 
sostenible i eficaç ha experimentat un re-
sorgiment espectacular arreu del món. Ciu-
tats europees com ara Àmsterdam, Berlín, 
Estocolm, Frankfurt, Ginebra, Helsinki, 
Manchester, Marsella, Milà, Montpellier, 
Múnich, Nàpols, Newcastle, Oslo, París, 
Roma o València ja funcionen amb tramvia 
urbà. Si mirem enrere trobem que, de fet, 
el tramvia ja hi era a moltes d’aquestes ciu-
tats durant la primera meitat del segle XX. 

L’apogeu del cotxe, però, va representar 
la desaparició de milers de vies i carrils a 
favor del transport privat durant la dècada 
dels 60 i 70. Moltes companyies d’Europa 
van començar a tancar les seves línies i 
va sorgir la competència de l’autobús. En 
aquells anys no es podia preveure la mag-
nitud del trànsit actual i la problemàtica de 
la contaminació. Així, el 19 de març de 
1971 es va decidir suprimir la totalitat 
de les línies de la ciutat comtal, substi-

tuïdes per autobusos. Als darrers anys, la 
sostenibilitat i l’accessibilitat han tornat a 
guanyar presència enmig d’unes ciutats 
cada cop més saturades de cotxes i de 
contaminació acústica. Com a cas para-
digmàtic trobem Lisboa, on actualment 
hi ha al voltant de 22 línies només a la 
ciutat, amb un rotund èxit de viatgers. A 
Espanya, València va ser la primera en re-
instaurar el tramvia l’any 1994, a qui van 
seguir Bilbao i Alacant. 

On anem?

Sabies que...?
El tramvia està present 

a més de 350 ciutats del món? 

Museu Agbar de les Aigües,
un museu ple de vida 

Tots sabem que l’aigua és vida, i és per això 
que cal potenciar el coneixement del seu pa-
per al nostre dia a dia. Aquest és l’objectiu 
del Museu Agbar de les Aigües, un gran pro-
jecte per a la promoció i difusió de la cultura 
de l’aigua. A Cornellà de Llobregat, a només 
200 metres de la parada del TRAM de Les 
Aigües, trobem aquest museu que esdevé, 
a més, un nexe entre arquitectura i natura a 
través de l’element primari de vida, l’aigua. 
Tothom qui s’apropi podrà gaudir d’un viat-
ge pel temps a través de la maquinària de 
principis del segle XX en què es recolzava 
l’abastament d’aigua a la gran ciutat. L’ex-
posició inclou la visita a la sala de calderes, 
on es generava el vapor; la sala de l’electri-
citat, amb les generatrius que subministra-
ven el corrent per pouar l’aigua de l’aqüífer, 
i la sala de màquines, que conserva una de 
les antigues bombes d’impulsió de vapor 

al costat de les actuals, de motor elèctric. 
El Museu duu a terme, a més, una intensa 
activitat educativa i cultural, que comprèn 
des de tallers i visites comentades per a 
escolars o famílies, a concerts, cinema o 
espectacles teatrals, amb l’aigua com a 
tema i fil conductor.
Les Aigües, que és com es coneix popu-
larment la Central Cornellà d’Aigües de 
Barcelona, ha donat el nom a la parada del 
Trambaix. De fet, el tramvia és el mitjà de 
transport triat per quasi un 20% dels seus 
visitants, que a la descoberta de les instal-
lacions molt d’ells hi afegeixen la d’un mitjà 
de transport que descriuen com a agrada-
ble i tranquil. 

Tramvia Montpellier Tramvia Zürich Tramvia Hong Kong Tramvia Bremen Tramvia Atenes
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Femvia!

TecnoTRAM

Si sou col·leccionistes de cine i ja vau 
patir la traumàtica desaparició del format 
Beta davant el VHS –i, posteriorment, 
d’aquest davant el DVD–, prepareu-vos 
ara per a una nova ‘batalla de formats’: la 
de l’alta defi nició. 
L’arribada de la televisió d’alta defi ni-
ció hauria de ser tèoricament 
una bona notícia. En pri-
mer lloc, perquè gau-
direm de molta més 
nitidesa d’imatge, 
fi ns el punt que els 
experts parlen de 
resultats espec-
taculars. A més, 
permet aconseguir 
una plena interactivitat, 
per exemple per comprar 
un producte que veiem en pantalla 
sense interrompre l’emissió.
Ara bé, el que hauria de ser una excel-
lent notícia ja no ho és tant per culpa de 
la despesa –i les molèsties– que això 
comportarà. El problema és que no hi 
ha un únic format, sinó dos, que compe-
teixen pel mercat de l’alta defi nició. Un 
és el format Blu-ray, presentat per Sony, 

i l’altre l’HD DVD, impulsat per Toshiba. 
Cadascun d’aquests formats té els seus 
defensors i detractors. Així, marques 
com Apple i Samsung donen suport al 
Blu-ray, mentre que Microsoft o Canon 
aposten per l’HD-DVD.

Pel que fa al valor de cada format, 
el Blu-ray té més capacitat 

d’emmagatzematge: 25 
Gb per capa, davant les 

15 de l’HD-DVD... i les 
6 d’un DVD actual. 
Quant als preus, en 
canvi, el Blu-ray és 
un format més car. 
En defi nitiva, la llui-

ta ha començat i ara 
haurà de ser el mercat 

–i la indústria!– els que va-
gin decidint cap a quin costat 

s’inclina la balança.
Sigui com sigui, tot apunta a que el DVD 
té els dies comptats. Les nostres ‘dvdte-
ques’ tornaran a quedar obsoletes i hau-
rem de tornar a comprar totes les pel-
lícules que tant enlluernaven les nostres 
visites. Això serà, és clar, fi ns que un nou 
format torni a fer acte de presència...

Llibre recomanat per... 
Toni Soler
Periodista, humorista i historiador
Director dels programes  

Arriba la fi  del DVD?

Solucions del Sudoku

L’arribada de la televisió d’alta defi ni-
ció hauria de ser tèoricament 
una bona notícia. En pri-
mer lloc, perquè gau-
direm de molta més 
nitidesa d’imatge, 
fi ns el punt que els 
experts parlen de 
resultats espec-
taculars. A més, 
permet aconseguir 
una plena interactivitat, 
per exemple per comprar 
un producte que veiem en pantalla 

Pel que fa al valor de cada format, 
el Blu-ray té més capacitat 

d’emmagatzematge: 25 
Gb per capa, davant les 

15 de l’HD-DVD... i les 
6 d’un DVD actual. 
Quant als preus, en 
canvi, el Blu-ray és 
un format més car. 
En defi nitiva, la llui-

ta ha començat i ara 
haurà de ser el mercat 

–i la indústria!– els que va-
gin decidint cap a quin costat 

Solució al joc de lògica

Solucions 7 diferències



15

Jocs de lògica

“No tenemos otro mundo 
al que podernos mudar.” 

Gabriel García Márquez 
(escritor, periodista y Premio Nobel)

7 diferències
Com s’hi juga:
Busca les 7 diferències entre les dues imatges.

Saps continuar la sèrie?Esbrina quins números s’han de posar 
a les caselles buides per tal que tots 

els costats sumin 20.

Quin número és el que falta?

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.




