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Envoltats d’un ambient elegant i alhora festiu, els protagonistes de la popular 
sèrie ‘El cor de la ciutat’ van utilitzar el TRAM com a mitjà de transport per a fer 
la seva arribada a l’Auditori, on havien de celebrar la Gala anual. 
Els actors i actrius van fer un animat trajecte des de les cotxeres de Trambesòs 
fins a la parada d’Auditori-Teatre Nacional (línia T4). Tots els personatges de la 
sèrie van ‘validar’ el seu propi bitllet davant d’una càmera de televisió, que els 
donava la benvinguda a un viatge molt mediàtic.
A la parada de l’Auditori, un munt d’aficionats i admiradors esperaven l’aparició 
del Peris, la Cinta, la Clara o la Roser.

Els personatges del 
‘Cor de la ciutat’ viatgen en tramvia

Amb motiu de la XVI edició de la Setma-
na Cultural de La Mina (Sant Adrià del 
Besòs), TRAM va ser-hi present amb un 
estand propi a la Mostra d’entitats. La 
popular mostra, que es va celebrar en-
tre el 15 i el 20 de maig, va tenir lloc al 
Parc del Besòs, molt a prop de la nova 
parada de la T5. 
Amb aquesta participació, TRAM es 
va afegir a la trentena d’entitats locals 
que hi van prendre part. D’aquesta 
manera, va refermar el seu compro-
mís amb la realitat social que envolta 
cadascun dels municipis i barris per 
on passa el tramvia.

TRAM, a la Setmana Cultural de La Mina

Actors del “Cor” arribant a l’Auditori a la T4

Familiars i amics dels treballadors 
de TRAM van participar el passat 
2 de juny a la Jornada de Portes 
Obertes del Trambaix. Tots ells van 
poder fer un recorregut exclusiu 
per a conèixer l’estació de servei, 
la platja de vies, el funcionament 
de la Central de Control  (PCC) o el 
manteniment de les unitats al taller.
Durant el recorregut, els visitants 
van rebre explicacions didàctiques 
sobre per què TRAM és un mitjà 
sostenible, així com les mesures 
de seguretat. Tots ells van compar-
tir opinions sobre la complexitat 
del servei.
L’itinerari es va completar amb la 
visita més esperada pels petits: la 
cabina del conductor. Allà els nens 
van tenir el privilegi de desvetllar 
els misteris que des de fora amaga 
la conducció d’un tramvia.

Jornada de portes 
obertes al Trambaix



L’arribada del tramvia a Badalona ja és 
una realitat. El passat 8 de setembre es 
van inaugurar les tres noves parades de 
la línia T5 del Trambesòs: Encants de 
Sant Adrià, Sant Roc i Gorg. Aquestes 
dues últimes estan ubicades a l’avinguda 
del Marquès de Montroig, al terme muni-
cipal de Badalona.
Amb el nou traçat, el TRAM continua més 
enllà de la parada de Sant Joan Baptista, 
enfila l’Avinguda de la Platja i arriba a la 
Gran Via de les Corts Catalanes de Sant 
Adrià. En aquest punt, segueix la seva 
marxa per sota del viaducte de la C-31 
–on es troba la parada d’Encants de Sant 
Adrià– i, un cop a l’exterior, s’endinsa a 
la ciutat de Badalona per l’avinguda del 
Marquès de Montroig.

Una fita important
La inauguració d’aquestes tres parades 
addicionals representa una fita impor-
tant per al nou mapa de la comunicació 
metropolitana. Badalona, una ciutat amb 
més de 200.000 habitants, està con-
nectada amb la capital catalana a través 
del tramvia, però a més compta amb 

nous punts d’interconnexió que perme-
tran millorar la flexibilitat dels viatgers. 
Així, tant la parada de Sant Roc com la 
de Gorg tenen correspondència amb la 
L2 de Metro, i la de Gorg enllaçarà amb 
la futura L9. De fet, els viatgers que es 
traslladen de Gorg a la plaça de les Glòri-
es inverteixen menys temps que abans, i 
s’estalvien un transbord.

Un cop inaugurades aquestes tres no-
ves parades, la línia T5 suma 2 nous 
quilòmetres, de manera que ara la línia 
ja té una longitud de 7 km i un total de 
13 parades. Pel que fa a la xarxa de 
Trambesòs en conjunt, ja suma 13,5 
km i 26 parades.
Des de la inauguració del tramvia com 
a mitjà de transport a l’àrea metropo-
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“El trajecte Gorg-
Glòries es podrà fer en 
la meitat de temps que 
abans i sense necessitat 

de fer transbord”

Badalona,

Les 13 parades de 
la T5 es beneficiaran 
d’una freqüència de 
pas de 8 minuts en 

hora punta

Longitud del nou 
tram: 2 km

Longitud de la T5: 
7 km

Longitud total del 
Trambesòs: 13,5 km

Parades al terme
municipal de Badalona: 2 

(Sant Roc i Gorg)

Amb la inauguració de tres noves parades, 
el Trambesòs segueix creixent i arriba per 
primer cop al municipi de Badalona.

Actualitat
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 més a prop que mai

Parades de la T5: 13 

Parades total del 
Trambesòs: 26 

Inversió en obra civil: 
33 milions d’euros

Inversió en sistemes: 
7 milions d’euros

Parada al terme 
municipal de 

Sant Adrià de Besòs: 1 
(Encants de Sant Adrià)

litana de Barcelona, l’abril de 2004, 
s’han posat en servei 30 quilòmetres 
de xarxa en 9 municipis diferents.

Millores urbanístiques
A més dels beneficis que comporta el 
creixement del Trambesòs pel que fa 
a mobilitat, l’ampliació de la línia T5 
ha vingut acompanyada d’una sèrie de 
millores urbanístiques destacables.
D’una banda, s’ha reurbanitzat l’avin-
guda de la platja de Sant Adrià de Be-
sòs, i de l’altra s’ha fet una important 
actuació urbanística a l’avinguda de 
Montroig de Badalona –en aquest dar-
rer cas, de façana a façana–.
La inversió requerida per a la inaugu-
ració de les tres noves parades ha 
estat de 40 milions d’euros, aportats 
pel Govern de la Generalitat a través 
de l’Autoritat del Transport Metropoli-
tà (ATM). D’aquesta quantitat, 33 mili-
ons s’han destinat a obra civil i els 7 

restants a sistemes. El TRAM és una 
concessió de l’ATM, entitat que plani-
fica les infraestructures de transport 
públic col·lectiu de la regió metropoli-
tana de Barcelona. 

Assistència 
de personalitats
L’acte inaugural de la línia T5 va 
comptar amb l’assistència de desta-
cades personalitats com el president 
de la Generalitat, Josep Montilla; els 
alcaldes de Badalona (Maite Arqué), 
Barcelona (Jordi Hereu) i Sant Adrià 
(Jesús M. Canga); el conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, 
Joaquim Nadal; el president de l’EMT i 
vicepresident de l’ATM, Antoni Poveda, 
i el president de Tramvia Metropolità, 
SA, Albert Vilalta.
Per a celebrar la inauguració, els veïns 
que s’hi van apropar van poder degus-
tar coca de llardons i refrescos.

Actualitat



Actualitat

El tramvia és el transport públic més 
ben valorat pels usuaris

El tramvia és el transport públic més ben 
valorat pels ciutadans. Així ho posen de 
manifest els resultats de l’Enquesta de 
Mobilitat Quotidiana (EMQ) 2006, que 
per primer cop s’ha estès al conjunt de 
Catalunya i no només a la regió metropo-
litana de Barcelona. Segons aquesta en-
questa, els usuaris habituals del tramvia 
el puntuen amb un 7,99 sobre 10, mentre 
els usuaris esporàdics li atorguen un 7,48 
en la mateixa escala.
Els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya són el segon transport públic 
més ben valorat, ja que els viatgers que 
utilitzen amb freqüència aquest mitjà el 
puntuen amb un 7,78. A continuació se-
gueixen el Taxi (7,20) i el Metro (6,88).
Més enllà del transport públic, la moto es 
presenta com el transport més valorat: 
els seus usuaris habituals el puntuen amb 
un 8,71 sobre 10, una puntuació molt 
semblant a la de la mobilitat ecològica per 
excel·lència: viatjar a peu o en bicicleta. 
El cotxe també obté una bona puntuació, 
però inferior a la del TRAM i els FGC. 

Desplaçaments no motoritzats
L’EMQ, elaborada a partir de 106.000 en-
trevistes a persones residents a Catalunya, 
revela altres dades interessants sobre 
la mobilitat dels ciutadans. Per exemple, 
que els gairebé 7 milions de catalans re-
alitzem, en conjunt, 23 milions de despla-
çaments en un dia feiner. Gairebé la meitat 
(45%) són desplaçaments no motoritzats. 
Un 40,6% es realitzen en transport privat i 
el 14,3% restant en transport públic.
Aquests percentatges varien lleugerament 
a la regió metropolitana de Barcelona, on 
de fet es concentren dos de cada tres 
desplaçaments. En aquest cas, l’ús del 
transport públic guanya una mica més de 
protagonisme (18,6%) i el transport privat 
en perd (35%).
Una altra conclusió de la lectura d’aques-
tes dades és que, a mesura que ens allu-
nyem de Barcelona i la seva àrea d’influèn-
cia, el transport públic perd protagonisme 

de forma molt significativa. Així, a la ciutat 
de Barcelona representa un 30% dels mo-
viments; a la resta de la primera corona, 
baixa fins al 19%, i més enllà d’aquesta 
zona representa només un 9,4%.

Les dones opten més 
pel transport públic
Per sexes, s’observen algunes diferèn-
cies pel que fa a l’ús del transport. La 
més important és que els homes utilitzen 
el transport privat en un 48,6% dels ca-
sos, percentatge que baixa notablement 
–32,7%– en el cas de les dones. Un breu 
resum d’aquestes diferències seria que 
les dones utilitzen més el transport públic 
i també es desplacen més a peu i en bi-
cicleta.
Pel que fa a les despeses, l’EMQ posa de 
relleu que cada persona fa una despesa 
mitjana d’uns 25 euros mensuals en trans-
port públic i, alhora, de més de 100 eu-

ros en transport privat. Ara bé, aquestes 
quantitats són una mitjana del conjunt de 
Catalunya i, com a tal, pot donar una visió 
lleugerament distorsionada, ja que fora de 
la regió metropolitana de Barcelona l’ús 
del transport públic no arriba ni al 5%.

6

Els ciutadans donen un notable alt al TRAM i el puntuen per sobre del cotxe, se-
gons l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana realitzada pel Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i l’ATM

Transports públics 
més valorats (de l’1 al 10)

Font: EMQ 2006

Desplaçaments segons àrea geogràfica
Font: EMQ 2006



TRAM incentiva el civisme de la mà 
de les escoles

Actualitat

TRAM va ser-hi present a la festa de fi de 
curs del Nou CEIP Parets, una escola crea-
da a la localitat vallesana amb pocs mitjans 
però molta il·lusió. Els nens i nenes de P3 
i P4 d’aquest nou centre van celebrar el 
passat mes de juny la cloenda del primer 
curs de la història de l’escola. TRAM va col-
laborar aportant alguns obsequis que de 
seguida van despertar la imaginació dels 
més petits.
La recent història del CEIP de Parets va 
començar l’any 2006/2007 en uns mòduls 
prefabricats, però des del centre ens expli-
quen que aquest curs ja estrenen una nova 
escola acabada de construir. Felicitats!
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El TRAM, present a la festa del Nou CEIP Parets

El civisme és un valor essencial per al bon 
funcionament del transport públic, i com a 
tal requereix accions que l’incentivin. Partint 
d’aquesta base, TRAM ha engegat un progra-
ma que s’adreça als centres escolars sota el 
títol ‘TRAM: Un mitjà d’educació’.
El programa, conduït per professionals de 
DUNA Serveis Educatius, pretén animar els 
alumnes a prendre consciència dels efectes 
que poden tenir algunes accions vandàliques, 
alhora que se’ls explica per què és important 
validar el títol de transport. En conjunt, l’objectiu 
és desenvolupar en els més joves una consci-
ència cívica recolzada sobre una bona base.

I tu, què en penses?
L’activitat més destacada del programa porta 
el títol de ‘I tu, què en penses?’, que pretén 
analitzar situacions properes als alumnes. 
La iniciativa utilitza un audiovisual on el seu 
protagonista, en Niko, convida els joves a re-
flexionar sobre determinats comportaments 
en el transport cívic. Un dels avantatges és 
que aquesta activitat es pot realitzar tant al 
centre educatiu com a les instal·lacions de 
TRAM, en aquest cas complementada amb 
una visita guiada.
Alhora, i com a part complementària d’aques-
ta activitat, es proposa als alumnes partici-
par en un concurs. El tema dels treballs és 
‘Accions incíviques al TRAM: com les 
corregim?’. 

Altres activitats i serveis
El programa adreçat a escoles compta també 
amb altres activitats addicionals. Una d’elles és 
l’assessorament a escoles en la utilització del 
TRAM per a les seves sortides. S’informa, per 
exemple, dels tipus de bitllets i tarifes, i tam-
bé es proporciona personal del TRAM a l’hora 
d’accedir als combois i durant el trajecte.
D’altra banda, s’organitzen visites a Catalunya 
Ràdio i Televisió de Catalunya utilitzant el TRAM 
com a mitjà de transport. Durant el trajecte, es 
proposen jocs per als alumnes i el personatge 
d’en Niko explica als joves algunes de les ca-
racterístiques més importants del tramvia.
Aquestes visites formen part de les accions 

incloses al projecte SúperTRAM, una ini-
ciativa que és fruit del conveni signat amb 
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. 
Aquest acord no només incentiva el valor de 
la sostenibilitat entre els alumnes, sinó que 
alhora potencia el paper del TRAM com a 
‘plató’ per a sèries i programes de televisió 
creant vincles emotius entre els espectadors 
i el tramvia.

Els petits alumnes del Nou CEIP Parets, durant la festa de fi de curs

Un mitjà d’educació

el

Telèfons d’informació
· Activitat “I tu què en penses?: 667 73 77 28
· Servei d’assessorament: 902 193 275
· SúperTRAM: 
 Catalunya Ràdio: 93 306 92 00
 TV Catalunya: 93 552 32 32
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“El tramvia no només és un mitjà de transport: 
també configura la ciutat”

JUAN ANTONIO VÁZQUEZ  
alcalde de Sant Feliu de Llobregat

Recentment el TRAM ha arribat a l’en-
trada a Sant Feliu. Què representa 
aquesta nova fita per al municipi? 
És molt important perquè Sant Feliu tenia 
greus problemes de comunicació de trans-
port públic amb el seu entorn. L’únic mitjà 
era rodalies de Renfe, amb uns 14.000 
usuaris diaris, més alguna línia de bus urbà. 
De fet, s’ha demostrat que el tramvia ha 
sigut molt ben rebut allà on porta un temps 
funcionant i això és un valor afegit: la gent 
parla molt bé del tramvia com a mitjà de 
transport per les característiques que té. I 
té un valor afegit, i és que el tramvia urba-
nitza. La implantació del tramvia està fent 
una doble funció, perquè també s’integra en 
l’entorn i ens ajuda a configurar la ciutat. 

Finalment, Sant Feliu comptarà amb pa-
rada de metro amb l’ampliació de la L3? 
De moment, els estudis estan valorant di-
verses propostes i la majòria responen a 
allò que havíem demanat: que no només es 
quedi a l’entrada, sinó que travessi la ciutat 
i arribi a la zona més cèntrica, a l’estació de 

la Renfe i altres barris més distanciats o amb 
menys servei de transport públic. 

L’Ajuntament de Sant Feliu va posar en 
marxa el ‘Projecte Compartir Cotxe’. 
En què consisteix? 
És culturalment complicat introduir als cos-
tums de la gent el que representa compartir 
cotxe. Però va funcionant, tot i que tenim un 
nivell d’usuaris que és encara millorable. Pel 
que fa a l’ús del vehicle privat, hem intro-
duït un seguit d’elements de dissuasió com 
els passos de prioritat invertida, que és un 
element d’una certa controvèrsia, però que 
ens està ajudant a moderar la velocitat en 
molts dels carrers de la ciutat, responent a 
les reivindiacions dels ciutadans.

El passat dia 22, i fins l’1 d’octubre, 
va començar a Sant Feliu la Setmana 
de la Mobilitat Sostenible. Quins actes 
d’aquest programa en destacaria? 
Podríem dir que és com una mena de banc 
de proves. Però també treballem a nivell més 
pedagògic de cara a la ciutadania. Entre al-
tres activitats, per exemple, es va organitzar 
una visita a les cotxeres del tramvia. També 
vull destacar l’intercanvi d’un litre d’oli per 
a reciclar per biodièsel, com una pràctica 
sostenible més enllà de la mobilitat que es-

tem duent a terme actualment. Alhora, hem 
introduït nous serveis i activitats, com ara 
la bicicleta elèctrica per a cobrir els despla-
çaments dels tècnics municipals que han 
d’anar amunt i avall fent la seva tasca. 

Després de molts anys de reivindica-
cions, finalment es va signar un acord 
amb Foment i la Generalitat per soter-
rar les vies de la Renfe. Què represen-
tarà per a Sant Feliu? 
Representa tot. No es tracta d’una reivin-
dació política d’un govern en un moment 
determinat, sinó que ha estat una aspiració 
col·lectiva. Es pot discutir la manera de fer-
ho, però tota la ciutadania té molt clar que 
el que fa molts anys era el límit de la ciutat, 
avui és una barrera per a les relacions soci-
als i econòmiques del mateix municipi. Sig-
nar l’acord ha estat molt difícil i complicat, 
perquè tots hem cedit en els nostres posi-
cionaments inicials, però dona compliment 
a aquesta aspiració col·lectiva. Si tot va bé 
podríem iniciar les obres l’any vinent. Ara el 
que queda són moltes dosis de paciència 
perquè es tracta d’una obra que vol soterrar 
més d’un quilòmetre de vies, enmig d’una 
ciutat consolidada, sense que el tren deixi 
de passar, reduint de manera provisional 
l’espai pel trànsit ferroviari. 

Actualitat

La nova línia T5 ha aconseguit aquest any 
la certificació de Qualitat segons la norma 
UNE-EN 13816:2003, reconeguda oficial-
ment per AENOR (Associació Espanyola de 
Normalització i Certificació). Aquest reconei-
xement constata el compromís de TRAM amb 
la qualitat en tots els seus processos i àrees 
de l’empresa. De fet les línies T1, T2, T3 i T4 
van obtenir des de l’inici el mateix certificat. 
Tot plegat és el resultat d’una política de 
qualitat dinàmica, que requereix una millo-

ra contínua basada en quatre grans eixos: 
planificar el que es vol fer, realitzar allò que 
s’ha planificat, mesurar els resultats i revisar 
la planificació abans de tornar a començar 
el procés.
Com a conseqüència d’aquesta planificació, 
Trambaix-Trambesòs han obtingut també les 
certificacions ISO 9001-2000 (Sistema de 
Gestió de la Qualitat), ISO 14001-2004 (Ges-
tió del Medi Ambient) i OSHAS 18001-1999 
(Gestió de la Prevenció de Riscos).

TRAM, compromès amb la qualitat

“el tramvia ha sigut molt 
ben rebut allà on porta un 

temps funcionant”
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En què consisteix la teva feina?
Sóc el responsable del departament 
d’Administració de Tramvia Metropolità. 
La meva feina té a veure amb temes fi-
nancers i de comptabilitat, impostos, re-
lacions amb auditors... en definitiva, tot 
el que sigui ‘barallar-se’ amb un ‘excel’ 
(riu). També hem d’estar al dia de les no-
vetats legals, per exemple.

Quina ha estat la teva trajectòria fins 
a arribar a TRAM?
Després de llincenciar-me en Administra-
ció i Direcció d’Empreses vaig treballar 
durant vuit anys a una multinacional del 
sector de la confiteria i, posteriorment, al 
departament de finances d’un concessio-
nari. Però jo buscava alguna cosa més, i 
quan va sorgir la possibilitat de treballar 
a TRAM, no la vaig desaprofitar. Ara veig 
que vaig encertar.

Com és l’ambient a la feina?
Genial, ho dic sincerament. En altres em-
preses cadascú va a la seva, però aquí 
la veritat és que hi ha molta complicitat. 
Quan arriba el diumenge a la tarda i sents 
que haver de treballar al dia següent no 
és una càrrega... això vol dir molt. De fet, 
amb alguns companys ens veiem el cap 
de setmana per muntar en bicicleta.

Sí, ens han dit que ets molt aficionat a 
la mountain bike...
És una afició compartida amb alguns com-
panys de feina. Com que un és de Sant Cu-
gat i altres dos som de Barcelona, quedem 
a l’Avinguda Tibidabo, travessem Collserola 

per la Font Groga i anem cap a Sant Cugat. 
Sempre quedem a primera hora perquè 
tinc dos nens i el cap de setmana també 
m’agrada estar amb la família.

T’ho pots organitzar per a fer-ho tot: 
feina, família i aficions?
Sí. De fet, quan sortim amb la bici el cap 
de setmana, com deia, quedem abans 
de les vuit del matí, de manera que a les 
deu aproximadament puc estar a casa de 
tornada. Aquest és un dels motius pels 
quals vaig canviar de feina: aquesta és 
una empresa seriosa i quan hi ha puntes 
de feina et quedes, però si no és el cas, 
surts a la teva hora. Per a mi aquestes 
coses són molt importants.

Quins són els moments més durs, pel 
que fa a la feina?
Potser diria que són dos moments: al ge-
ner, quan s’ha de tancar l’any comptable, 
i també quan estan els auditors, que vé-
nen un parell de cops l’any. Després hi ha 
algunes puntes mensuals, però aquestes 
no es noten tantíssim.

L’activitat del TRAM –inauguracions, 
ampliacions, incidències, etc.– es viu 
també des de l’oficina?
D’això se n’assabenten més els engin-
yers, però com que els tinc al costat, 
són coses que sí comentem. A més, 

quan hi ha inauguracions de noves pa-
rades, normalment hi anem tots, o sigui 
que sí: l’activitat del TRAM a l’aire lliure 
es viu també des de dins.

Utilitzes habitualment el TRAM?
La veritat és que jo tinc la sort de viure 
molt a prop de la feina. La meva oficina 
és al carrer Còrsega de Barcelona, i la 
combinació de transport públic més con-
venient, en el meu cas, és l’autobús o ca-
minant. Al TRAM hi pujo de vegades per 
ensenyar-li als meus fills –l’Arnau i el Ser-
gi–, i és una llàstima perquè és un mitjà de 
transport que sincerament m’agrada molt. 
D’entrada, no contamina, això és essen-
cial. A més, vas per superfície.

Quines altres aficions tens?
D’esports, m’agradan els que siguin. 
I després la lectura. També m’agrada 
la Història: no és que sigui un erudit ni 
molt menys, però m’agrada tafanejar en 
fets històrics o escoltar la gent que en 
sap. De tant en tant veig alguns progra-
mes que parlen d’Història. Normalment, 
llegeixo més novel·les tipus best-seller, 
però quan cau en les meves mans al-
gun llibre d’Història, la veritat és que 
m’interessa.

 TRAM
Gent

del

“El dia a dia del TRAM es 
viu també des de l’oficina”

JOAN GUERRERO 
Responsable d’administració de Tramvia Metropolità

Edat

Lloc de treball

Viu a 

Aficions

JOAN GUERRERO

37 anys
Departament Financer 
de Tramvia Metropolità
Barcelona 
L’esport, la lectura, 
la història...

A punt de fer el seu primer aniversari com a treballa-
dor de TRAM, en Joan Guerrero exhibeix un bon hu-
mor que l’ajuda a enfrontar-se a les exigències dels 
números en el dia a dia. Tot i que la seva feina es 
desenvolupa a l’oficina, assegura que la realitat del 
tramvia es viu amb intensitat des de la ‘trinxera’. 

“hi pujo de vegades 
per ensenyar-li als 

meus fills”



Nena Daconte es el personaje de un 
cuento de Gabriel García Márquez. ¿Por 
qué ha dado lugar al nombre del grupo?
Mai: El nombre nos gustó mucho porque so-
naba a niña de cuento. Nos pareció que la mú-
sica se debería vivir como un cuento, o como 
mínimo, así queremos vivirla nosotros. 

¿En qué momento os disteis cuenta del 
alcance que estaba teniendo vuestra 
música?
M: Cuando editamos el disco, en septiembre 
de 2005, estábamos muy ilusionados, pero 
nuestra idea era venderlo por Internet, a tra-
vés de la página web, y por encargo, durante 
los conciertos. El cambio se produjo en un 
concierto en Madrid, cuando la productora 
Universal vino a vernos. Les gustó y nos pro-
pusieron sacarlo al mercado con su sello. 
Kim: A partir de ahí se nos apareció la luz, 
porque pasamos de un disco autoeditado 
por nosotros a contar con el apoyo de un 
engranaje tan grande como el de Universal. 

Y de repente la MTV, el Ondas…
M: Todas las cosas que nos han pasado en 
este año y medio han sido increíbles. No las 
podría separar, desde fichar por Universal, 
¡hasta lo de La Vuelta! El Ondas quizá fue un 
momento en el que dijimos: uy, esto va en 
serio... Estábamos rodeados de cámaras, 
medios y grandes profesionales, y nosotros 
en medio. La verdad es que impresionaba.
K: El Ondas es un premio serio y con mucha 
solera: ¡de repente te sientan al lado de Ale-
jandro Sanz!

Además de haber conocido a Kim, ¿qué 
le debe Mai Meneses a OT?
M: Nos queda el recuerdo de la gira una vez 
finalizado el programa. Fue una gira de pri-
mera categoría: íbamos a estadios y pabe-
llones de gran capacidad. El concierto que 
más recordamos los dos, sin duda, es el que 
hicimos en el Palau Sant Jordi. Kim, como 
catalán, y yo misma, que estaba hecha unos 
nervios, no lo olvidaremos nunca.

¿En qué momento Kim y Mai decidieron 
unirse como Nena Daconte? 
K: Justo después de la gira. De manera natu-
ral, nos dimos cuenta de que juntos disfrutá-
bamos mucho de lo que hacíamos: concier-
tos, maquetas, etc.

Antes erais habituales de circuitos y sa-
las más pequeñas. ¿Echáis algo de me-
nos de la vida antes del éxito?
M: Algo sí se echa de menos, sobre todo lo 
que vivimos durante aquella época, antes de 
sacar el disco. Echo de menos ese aire de 
irresponsabilidad, ¡de volverme loca y no ir a 
trabajar! También me refiero a la manera de 
trabajar que nos guió en esos dos años: casi 
a ciegas. Dejándonos llevar por el corazón 
y, después, por toda la gente que había a 
nuestro alrededor, que fueron los primeros 
que disfrutaron de nuestras canciones.

¿Qué fue lo más difícil durante la prepa-
ración del disco?
K: Cuando todo lo de OT terminó, tuvimos 
que sacarnos las castañas del fuego y com-

paginar el disco con otros trabajos. Por suer-
te, ahora podemos ‘vivir’ de la música, pero 
sabemos qué es no poder hacerlo. Todo es 
muy inestable y muy irregular. 
M: Hoy estamos recogiendo todo aquello 
que soñamos durante los dos años previos 
al disco. Antes tuvimos que hacer mil traba-
jos y buscarnos la vida porque la música da 
poco dinero. Quizá una vez has triunfado sí. 
Pero antes, o lo haces por amor a la música, 
o no puedes vivir de ella.

Después de tantas ediciones de OT, ¿ya 
sólo  queda el producto televisivo?
M: Creo que hay máquinas en cada industria. 
Hoy en día el fenómeno OT lo podemos ver 
en mil ámbitos. Es una puerta como cual-
quier otra, y depende de cómo quiera o sepa 
aprovecharla cada uno. Puertas hay en todas 
partes. En mi caso, el recuerdo es positivo, 
porque aprendí mucho y me di cuenta de 
muchas cosas. Si volviera a nacer, volvería 
a entrar.

Y después una vida de puente aéreo 
entre Madrid y Barcelona. ¿Quién ha re-
nunciado a su ciudad natal?
M: Yo me vine a Barcelona antes de Nena 
Daconte y ya me gustó mucho esta ciudad. 
Me enamoré de su olor: Barcelona huele di-
ferente. Para mí, la gente de aquí siente un 
gran respeto por el arte y la cultura y a nivel 
artístico me cautivó. Siento que se mira mu-
cho más a Europa. Es una sensación que, 
por ejemplo, en Madrid no notaba.

con...
Viajamos

Desde que se conocieron, en medio de la vorágine de OT-2, el músico catalán y la ‘extriunfita’ madrileña 
forman una de las parejas más singulares del panorama musical español. Afincados en la ciudad condal, 
Mai y Kim o, lo que es lo mismo, Nena Daconte, ya piensan en su segundo disco tras el rotundo éxito de su 
primer álbum, He perdido mis zapatos.
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Ellos son… Mai Meneses y Kim Fanlo
Se conocieron… durante la gira de la segunda 
edición de Operación Triunfo, de TVE
Los conocimos por… ‘En qué estrella estará’, 
escogida canción oficial de la Vuelta Ciclista 2006
Han ganado… Premio Ondas 2006 como 
Artista Revelación, dos Premios de la Música, 
Premio Principales y Premio Cadena 100.

“Después de OT, tuvimos que sacarnos 
las castañas del fuego”

Nena Daconte



Aquesta secció vol copsar l’opinió dels viatgers del TRAM i reflectir el seu dia a dia. Són his-
tòries particulars que ens donen una visió propera del tramvia.

Digues
la teva

Pocs dies després de la inauguració de 
les tres noves parades de la T5 que s’han 
obert a Badalona, trobem a l’Elena agafant 
per primer cop el Trambesòs. Vindria a ser 
el seu propi viatge inaugural. Gràcies a la 
darrera ampliació de la xarxa del TRAM, 
aquesta jove ja pot cobrir els desplaça-
ments, gairebé diaris, entre casa seva, a 
Parc del Besòs, i el bar del seu pare, a la 
parada de Gorg, Badalona. 
Abans de l’arribada del Trambesòs al bar-
ri, l’Elena feia el mateix recorregut en me-
tro, tot i que reconeix que “és molt més 
còmode agafar el tramvia perquè en 
metro perdia molt temps fent els trans-
bords i el TRAM m’agrada més”. 
L’arribada del TRAM com a connexió entre 
Sant Adrià del Besòs i Badalona no només 
ha facilitat els desplaçaments entre ambdós 
municipis, sinó que, per a ella, ha aportat 
altres avantatges i reconeix: “Crec que hi 
ha més seguretat i més tranquil·litat”. 
En definitiva, per aquesta aquesta estudiant 
d’educació infantil l’arribada de la T5 a Gorg 
ha sigut, sens dubte, un bon regal per a 
començar bé la ‘tornada al cole’: “Cobreix 
perfectament les meves necessitats de 
transport, ja que em permet prescindir 
dels transbords, i per anar d’un lloc a 
un altre em va perfecte”, assegura.

Elena Vargas Martín
Edat 18 anys

Viu a Sant Adrià del Besòs

“El TRAM em 
permet prescindir 
dels transbords”

Carlos Castro Fernández
Edad 23 años

Vive en Sant Adrià del Besòs

“Un día probé a recorrer 
la Gran Vía en TRAM 

y resultó que iba más rápido”

Toni de Mora 
Edat 59 anys

Viu a Sant Just Desvern

“Anar fins a 
Sant Just Desvern per a mi és 

com una excursió”
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Aunque antes no era un asiduo del tran-
vía, la itinerancia que supone trabajar en 
el sector de la construcción ha hecho que 
Carlos Castro conozca de primera mano 
este medio de transporte, del que aho-
ra es un gran defensor. “Lo suelo usar 
cada día para desplazarme desde 
Parc del Besòs, donde vivo, hasta les 
Glòries, y desde allí voy dirección Me-
ridiana, que es donde está la obra”, 
nos explica.
El ‘cómo’ de este encuentro tuvo su origen 
estas vacaciones, que él ha pasado traba-
jando: “Este verano ha sido algo compli-
cado porque con el metro tenía que hacer 
transbordo y además había servicios que 
no funcionaban porque estaban en obras, 
como la línea amarilla”. “Un día probé a 
recorrer la Gran Vía en TRAM y resul-
tó que iba más rápido”, recuerda.
Entre los aspectos que más destaca de 
esa tranquilidad añade: “Vas fresco, 
huele bien y el ambiente no es ago-
biante, algo importante para quien, 
como yo, es asmático o alérgico”. Por 
último, este joven admite que pensaba 
que el tranvía era más lento: “Me sona-
ba a cuando mis padres o abuelos lo 
cogían y resulta que va a una veloci-
dad ideal”.

Tot i que és un gran amant dels despla-
çaments en moto, Toni de Mora agafa 
sempre que pot el Trambaix. El trobem 
a Francesc Macià, de tornada de l’Hos-
pital Clínic, on ha visitat a la seva mare. 
Treballador de l’Administració Pública, 
en Toni participa activament en la vida 
política del seu municipi i va viure l’arri-
bada del tramvia com un gran èxit per al 
transport sostenible: “Tots aquells que 
deien que no volien el tramvia, segur 
que van ser els primers en agafar-
lo”, opina.
Però al Toni no només li agrada el tram-
via com a viatger, sinó que sap veure els 
beneficis que el TRAM ha aportat a tota la 
zona del Baix Llobregat: “Considero que 
és una eina molt bona i que ha fet molt 
de bé a la comarca i als ajuntaments que 
han sabut gestionar la seva arribada”. I 
afegeix: “Hi ha zones d’Esplugues a 
Cornellà o de Sant Martí de l’Erm a 
la zona del Consell Comarcal fins a 
Sant Feliu que han guanyat un 100% 
en tots els aspectes”. Toni assegura 
que l’arribada del TRAM ha sigut un ele-
ment clau per a la reactivació d’aquests 
barris: “De fet, s’ha revaloritzat l’ha-
bitatge, la indústria, el comerç, etc”. 
Tot i que el tramvia passa a uns deu mi-
nuts de casa seva, Toni no ho dubta: “Si 
el TRAM passés pel costat de casa esta-
ria encantat de la vida”.
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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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Una de les 8 portes accessibles que tenen ara tots els tramvies amb els retràctils fixos

Fotografia
Toni Martínez

Punt de Trobada
La mà invisible que fila els destins de les persones no coneix des-
cans. Cada segon marca el següent, cada pas decideix el camí. 
Una direcció o altra. Davant, s’obre l’infinit. Dues línies dibuixen 
el principi de molts camins per recórrer. És la convivència de 
dos mitjans diferents, que viatgen en el temps i en l’espai, que 
s’uneixen en un punt per a portar encara més lluny els somnis 
de milers de persones. La ciutat abraça la mobilitat, com un flux 
continu d’històries que viuen i viatgen dins d’ella. La ciutat ens 
mou i es mou. El TRAM es mou i ens mou. Cap a on? Som lliures, 
dreta o esquerra, amunt o avall. Fins a on? Més lluny o més a 
prop. Al voltant nostre, quilòmetres de vies es transformen en 
autèntiques artèries de vida de la ciutat. Dins, el misteri de no 
saber què passarà, la nostra llibertat, puja i baixa amb nosaltres 
a cada nova parada.

L’accessibilitat de tots els viatgers a l’ho-
ra de pujar als tramvies ha estat, des de 
l’inici, una de les principals prioritats de 
TRAM. Seguint aquesta línia, tant les pa-
rades com els propis combois intenten 
reflectir escrupolosament aquesta sensibi-
litat per la facilitat dels accessos.
En coherència amb aquesta filosofia, du-
rant el passat estiu TRAM ha canviat tots 
els estreps de les portes dobles de la to-
talitat dels tramvies, tant de la xarxa de 
Trambaix com de Trambesòs. En total, 
doncs, han estat 37 tramvies els que han 
implementat aquest avenç.
Un cop introduïda la millora, ara els tram-
vies passen a tenir 8 portes accessibles 
en lloc de tenir-ne quatre. La millora ha 
consistit en canviar els estreps retràctils 
per altres fixos, de manera que qualsevol 
persona amb mobilitat reduïda pot entrar i 
sortir dels tramvies amb facilitat.

TRAM duplica el nombre de portes adaptades
Els tramvies, més accessibles

Accessibilitat
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Fa 120 anys es va inaugurar el Tramvia a 
vapor de la línia de Sant Andreu de Palomar, 
el primer d’Espanya, conegut pel públic 
com el Tramvia de Foc. Aquest sobrenom 
prové, precisament, del foc i el fum que ex-

pulsava de la caldera de la xemeneia, trets 
que distingien els combois amb tracció a 
vapor dels de tracció elèctrica. 
Va començar a funcionar l’1 de març de 
1877 i ho va fer amb dues màquines fabri-

cades a la Maquinista Terrestre i la Maríti-
ma, dues de les fàbriques més importants 
de la Barcelona del segle XIX i que van 
portar a Sant Andreu –aleshores un muni-
cipi independent de tradició agrícola– a la 
nova realitat industrial de l’època. 
Aquest tramvia unia Sant Andreu de 
Palomar i Sant Joan d’Horta amb la ciutat 
de Barcelona, que l’any 1897 annexiona-
ria aquests i altres pobles dels voltants. 
Després dels primers tramvies de tracció 
animal, arrossegats per cavalls i mules, la 
força del vapor es va aplicar als combois, 
que van circular per diverses ciutats euro-
pees durant uns anys: Hamburg, Münich, 
París, etc. A poc a poc, però, l’electricitat 
va deixar pas a la tracció elèctrica, mitjan-
çant un cable aeri gràcies al contacte per 
un trole o pantògraf. Però aquesta és una 
altra història…

On anem?

Sabies que...?
Es compleixen 120 anys 

del tramvia a vapor de Sant Andreu?

Parc de Can Mercader:
El pulmó verd de Cornellà 

Situat a pocs minuts del centre de Cornellà, 
davant del polígon Almeda, el Parc de Can 
Mercader representa una excel·lent ocasió 
per a fugir una estona de la ciutat i gau-
dir de la natura. Estanys, atraccions per a 
nens, circuits de footing i una gran diversi-
tat d’arbres són alguns dels elements que 
aplega aquest parc, amb un afegit addicio-
nal: un recorregut en un tren en miniatura 
per a nens (només els diumenges).
El Parc de Can Mercader està dividit en 
dos nivells: a la part inferior es troba el 
Palau Mercader, que havia estat la resi-
dència dels comtes de Bell-Lloc, i que ac-
tualment allotja un museu. Es tracta d’un 
edifici noble construït en la segona meitat 
del segle XIX, i conté obres d’art i sales de 
diferents estils ornamentals que bé merei-
xen una visita. Exteriorment, l’edifici evo-
ca un castell medieval. En aquesta part 

inferior trobarem també un gran estany 
amb ànecs i un enorme jardí amb palme-
res i plàtans centenaris. 

A la meitat superior trobem altres estanys 
més petits envoltats de jardins; tot plegat 
configura un escenari idíl·lic. 

Parc de Can Mercader
Ctra. De L’Hospitalet, s/n | 08940 Cornellà de Llobregat  | Parada: Cornellà Centre (T1-T2)
Horari: Diumenges i festius, de 10 a 14h.
Visites concertades: de dilluns a divendres, de 9 a 13h.
Telèfon: 93 377 00 25

El tramvia de vapor va substituir els combois de tracció animal
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Femvia!

Pídeme la Luna
Rosetta Forner 

Recomano la lectura del llibre Pídeme la Luna de la Rosetta 
Forner. És una obra positiva, vitalista, divertida, enèrgica, rebel, 
transgressora. T’explica què has de fer per deixar de ser un 
perdedor i convertir-te en guanyador. Els monstres que has d’es-
pantar i l’actitud que has de prendre davant la vida, per acomplir 
els teus somnis. Us divertireu.

Editorial: Planeta
Pàgines: 192

El TRAM recomienda...

El niño con el pijama de rayas
John Boyne

Bruno tiene nueve años cuando su familia y él 
se trasladan de Berlín a Auschwitz. Su padre, 
un oficial nazi, ha aceptado llevar el mando 
del campo de concentración. Bruno vivirá 
con desconcierto su nueva vida, lejos de 
sus amigos de siempre y a escasos metros 
de una valla donde todos visten un pijama a 
rayas. El protagonista empezará a observar 
su nuevo hogar, tenso y aburrido, y llevará 
su atención más allá de las paredes de su habitación, en aquel 
campo donde hay tanta gente haciendo tantas cosas. Como un 
explorador, Bruno acompaña al lector hacia el horror nazi pero 
lo hace como los niños, de la mano, con la ingenuidad de quien 
sólo tiene nueve años y encuentra un nuevo amigo ‘al otro lado’ 
de un escenario tan fatídico como el Holocausto.

Editorial: Salamandra
Páginas: 217

TecnoTRAM

Llibre recomanat per... 
Alfons Arús
Presentador de TV

Com escollir una càmera de fotos digital

Solucions del Sudoku

Solucions a la sopa de lletres

Solucions 8 diferències

S’acosta el Nadal i, sens dubte, les càme-
res digitals protagonitzaran un bon nombre 
de regals. Per això cal tenir clares una sèrie 
de coses abans de fer l’elecció definitiva. 
Ens podem estalviar temps... i diners!
La primera cosa que hem de preguntar-
nos és per a què volem fer servir la cà-
mera. En molt casos, les càmeres estan 
destinades a un ús essencialment domès-
tic: fotos d’aniversaris, sortides familiars, 
etc. Si és així, no ens hem de perdre amb 
tecnicismes. La quantitat de megapíxels 
–que els fabricants utilitzen tan sovint 
com a ganxo– en realitat no té una im-
portància determinant, tret que volguem 
fer grans ampliacions de les fotos. Com 
que en la majoria de casos aquest no és 
el cas, amb una càmera d’entre 4 i 6 me-
gapíxels en tindrem més que suficient. De 
la mateixa manera, la mida de la pantalla 
(LCD) no és primordial. A tots ens agrada 
veure les fotos en un ‘display’ gran, però 
és un element més.
Més interessant resulta la rapidesa de 
la càmera en el moment de fer la foto. 
Si volem evitar fotos sempre mogu-
des, val la pena informar-se abans. 
Altres aplicacions accessòries, com 
el corrector d’ulls vermells o el zoom, 
aporten valor a una càmera. Cal tenir 

present que una cosa és el zoom òptic i 
una altra el zoom digital. Els dos amplien 
o ‘acosten’ la imatge, però el digital fa que 
perdi qualitat. El més habitual és que la 
publicitat ens mostri els dos. Per exemple: 
zoom òptic 10x i zoom digital 4x.
La longitud focal és un altre dels concep-
tes freqüents. Deixant de banda les defi-
nicions tècniques, podem dir que la longi-
tud focal equival al ‘tamany’ de l’objectiu. 
Així, un objectiu 28-280 serveix per a fer 
fotos des de prop i des de lluny, i és millor 
que si tenim un 35-105, per exemple.
Finalment, i pel que fa als preus, podem dir 
que podem tenir càmeres més que accep-
tables entre els 150 i els 200 euros. Les 
marques donen confiança, però també en-
careixen el producte. Si el que voleu és una 
càmera que us permeti fer unes fotos amb 
la família i no teniu exigències tècniques, 
per menys de 100 euros trobareu també 
algunes oportunitats interessants.



15

“La vida es fascinante: sólo hay que mirarla 
a través de las gafas correctas.” 

 Alejandro Dumas

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.

8 diferències
Com s’hi juga:
Busca les 8 diferències entre les dues imatges.

Sopa de lletres
Com s’hi juga:
A la sopa de lletres s’hi amaguen 8 fruits típics 
de la tardor. Sabràs trobar quins són?




