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Fent Via!

Si voleu contactar amb nosaltres:
redaccio@trambcn.com
www.trambcn.com
TRAM no comparteix necessàriament les opinions que
apareixen en aquesta publicació.

Participa a
l’InfoTRAM

T’agradaria compartir amb tots els lectors alguna
anècdota relacionada amb el TRAM?
Tens alguna inquietud o suggeriment que vulguis
comentar?
Tens alguna proposta per a la revista?

Fes-nos-ho saber. Envia’ns un correu electrònic a: redaccio@trambcn.com
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Actualitat
El parvulari
Sol Solet visita
el Trambaix
El passat 14 de maig, una seixantena
de nens i nenes de 2 i 3 anys del parvulari Sol Solet van visitar les cotxeres
del Trambaix. Va ser la primera visita
d’aquesta escola bressol, que es troba a pocs metres de les cotxeres del
tramvia i que va permetre a aquests
nens fer un recorregut en tramvia per
la platja de vies. D’aquesta manera,
els joves viatgers es van familiaritzar
amb els seients, la màquina de validar
els bitllets que utilitzaran quan tinguin
edat per fer-ho, les portes que es tanquen automàticament i, l’estrella de
la visita, la botzina que el conductor
activava per avisar que iniciava el seu
trajecte.
El Trambaix ha rebut també la visita
de l’escola El Timbal, que ja havien
tingut ocasió de conèixer les cotxeres anteriorment.

El TRAM porta la diada de
Sant Jordi a les parades
El TRAM també va celebrar el Sant Jordi amb
tots els seus passatgers, repartint 40.000
llibres de relats breus. Va ser d’aquesta manera com, del 23 al 27 d’abril, el TRAM va
compartir amb els seus viatgers la tradicional diada distribuint gratuïtament exemplars
del títol Històries al voltant del tramvia.
El llibre és un recull de les 15 millors narracions del primer concurs de narrativa breu
organitzat per TRAM. Si bé inicialment, el
dia 23 d’abril, les dues parades on es repartien els llibres eren Francesc Macià per al
Trambaix i la de Glòries per al Trambesòs,
durant els dies següents l’organització va
recórrer moltes altres parades del TRAM en
aquest itinerari cultural, oferint el llibre als
estands d’ambdues línies.

Molts viatgers llegien el llibre de relats breus, tot esperant l’arribada del tramvia.

El Trambesòs creix en viatgers
durant la Fira d’Abril
Enguany molts dels ciutadans que van voler gaudir de
la Fira d’Abril van triar el Trambesòs com a mitjà de
transport. La comoditat i rapidesa que ofereix el tramvia van fer incrementar considerablement el nombre de
passatgers durant la celebració d’aquest popular esdeveniment. Concretament, durant els dies feiners es
va apreciar un notable increment de l’11%, a excepció
dels divendres, dia que va registrar un 20% més de viatgers. Però van ser els dissabtes i els dies festius quan
el Trambesòs va experimentar el major increment de
viatgers: un 55% els dissabtes i un 100% els festius.
Així doncs, del 25 d’abril al 4 de maig el Trambesòs
ha tingut gairebé 70.000 viatgers més. El TRAM, que
ha dissenyat aquesta campanya en col·laboració amb
Renfe, es confirma així com una alternativa de qualitat
al transport privat.
Flyer informatiu de la campanya Tiriti Tram,
patrocinada també per Renfe.

Un llibre repassa la trajectòria del tramvia a Barcelona
Coincidint amb el 20è aniversari de la
publicació de Tramvies de Barcelona,
acaba de sortir al carrer una segona edició, revisada i actualitzada, sota el títol
de Tramvies de Barcelona 1872-2008:
catàleg de material mòbil.
Al llarg de les seves 192 planes, el llibre
–publicat per MAF Editor en col·laboració

amb TRAM– repassa l’evolució d’aquest
mitjà de transport, des dels primers
tramvies de cavalls fins als moderns
combois que avui circulen per l’àrea metropolitana. L’obra, revisada de nou per
Félix Zurita, inclou centenars de plànols i
fotografies d’arxiu que faran les delícies
dels incondicionals del tramvia.
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Actualitat
Quatre anys de TRAM:

el tramvia creix amb els seus viatgers
El passat 3 d’abril, es van celebrar els primers quatre anys d’aquest
emblemàtic mitjà de transport, recuperat trenta anys després de la
seva desaparició.
El nou tramvia de l’àrea metropolitana de
Barcelona, el TRAM, un projecte impulsat
i finançat per la Generalitat de Catalunya
i les administracions locals a través de
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM),
ha fet 4 anys. Durant aquest temps, 64
milions d’usuaris han viatjat al llarg de les
seves cinc línies, avalant el bon funcionament del renovat mitjà de transport.
Des de l’abril de 2004, el TRAM no ha deixat de donar passes de gegant en infraestructures i tecnologia, fins a convertir-se
ben aviat en un mitjà consolidat entre els

veïns de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les xifres ho il·lustren: només en el
darrer any el tramvia va transportar gairebé quatre milions de viatgers més que
en 2006.

Quilòmetre 0

El TRAM va iniciar el seu trajecte vital l’any
2004, coincidint gairebé amb el Fòrum de
les Cultures. La seva posada en marxa va
estar dividida en fases. Primer es va inaugurar el Trambaix i, un mes després, al
maig del 2004, va entrar en funcionament

Un TRAM per a tothom
Amb l’objectiu d’oferir una nova alternativa al binomi de transport públic
metro-bus, el TRAM ha impactat de manera positiva en el dia a dia
dels residents de l’àrea metropolitana. El percentatge dels municipis de
residència dels viatgers és el següent:

TRAMBAIX
3,2%

3,5%

Sant Just Desvern Sant Feliu de Llobregat

6,5%
Altres

8,6%

TRAMBESÒS

Hospitalet de Llobregat

13,1%

Sant Joan Despí

74,8%

Barcelona

30,4%

Barcelona

15,8%
Cornellà

18,9%

Esplugues de Llobregat

14,5%

3,7%

Sant Adrià de Besòs

2,4%

Badalona

Altres

2,9%

1,7% Maresme

Font: TRAM
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Hospitalet de
Llobregat

“L’eficiència per
desplaçar-se per la
ciutat i els municipis
per on passa ha
afavorit un augment
progressiu i constant
de l’afluència de
viatgers”
el Trambesòs. Amb 29 i 27 parades respectivament, les dues xarxes han experimentat un creixement espectacular. De fet,
en el període 2006-2007, el Trambesòs
ha crescut un 60,5%, mentre que el Trambaix ho ha fet en un 11,2%. El tramvia ha
fet anys amb gairebé tota la xarxa prevista
en funcionament. El nou tram, que uneix
la T4 i la T5 del Trambesòs, és el punt
culminant de la primera xarxa projectada
l’any 2004, tot i que per davant s’obren
perspectives d’ampliació i creixement de
totes les línies.

Superant distàncies

En només quatre anys, les dues xarxes
del TRAM han assolit, a més, una distància interurbana recorreguda rècord, que
ha anat en augment any rere any. El Trambaix, per exemple, va recórrer 1.385.676
quilòmetres l’any 2007, mentre que el
Trambesòs va arribar als 906.927 quilòmetres. L’eficiència per desplaçar-se entre la ciutat i els municipis que l’envolten
ha afavorit un augment progressiu i constant de l’afluència d’usuaris. L’any 2007,
prop de 21 milions de viatgers van confiar
els seus desplaçaments al TRAM, gairebé
quatre milions més de viatgers més que
al 2006, quan el van utilitzar prop de 17
milions de viatgers.

Actualitat

Viatge de qualitat…

El TRAM és el transport públic més ben
valorat pels usuaris segons l’Enquesta de
Mobilitat Quotidiana de Catalunya 2006,
encarregada per l’Autoritat del Transport
Metropolità. Segons el darrer estudi de
satisfacció als viatgers del TRAM, entre
els criteris que l’han portat a encapçalar
aquest rànquing, l’accessibilitat i la comoditat són els més destacats pels usuaris
d’ambdues xarxes de tramvia. A més de
la facilitat d’accés a l’andana, la neteja i
el manteniment dels vehicles, la rapidesa, la seguretat i la conducció suau són
altres dels criteris més ben valorats, i que
l’han portat a registrar un índex de qualitat
percebuda (IQP) d’un 7,57 en el cas dels
viatgers del Trambaix i d’un 7,71 entre els
usuaris del Trambesòs.

… viatger fidel

Segons els estudis de Tramvia Metropolità, la freqüència d’ús és un altre dels pa-

ràmetres destacats que ha crescut durant
aquests anys. Més de la meitat dels clients
utilitzen el tramvia almenys quatre cops
per setmana. A més, el 22,4% dels usuaris del Trambaix i el 16,9% dels viatgers
del Trambesòs (T4) agafa el tramvia més
de set cops a la setmana. Les connexions
que s’han establert amb el Metro i Renfe
han fet del TRAM un element indispensable

“L’accessibilitat
i la comoditat
figuren entre els
criteris més ben
valorats pels viagers
d’ambdues xarxes
de tramvia”

39,5 %

4 anys creixent
Parades			
Intercanviador Metro
Intercanviador Renfe
Vehicles en servei
Flota			
Longitud			

TRAMBESÒS
44,8 %

De 26 a 40 anys

per facilitar els trajectes entre els diversos
municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre el gruix de desplaçaments del
Trambaix, el 25,3% té lloc dins de Barcelona, mentre que el 32,5% es fa dins del Baix
Llobregat. En el cas del Trambesòs, el gruix
dels moviments es produeix entre Maresme
i Glòries (T4), seguit del tram comprès entre Glòries i Sant Joan Baptista (T5).

Trambaix

Perfil del viatger per edat
TRAMBAIX

“Segons una
enquesta de l’ATM, el
TRAM és el transport
públic més ben
valorat pels viatgers”

De 26 a 40 anys

29
5
2
16
19
15,1km

Trambesòs
19,6 %

De 19 a 25 anys

28,7

28,4 %

De 41 a 64 anys

5,2 %

7,3 %

Menors de 19 anys

Majors de 65 anys

15,7 %

De 41 a 64 anys

7,3 %

De 19 a 25 anys

Majors de 65 anys 3,5 %
Menors de 19 anys

Font: TRAM

Parades			
Intercanviador Metro
Intercanviador Renfe
Vehicles en servei
Flota			
Longitud			

27
11
2
15
18
14,1km
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Actualitat
La nova T6 ‘agermana’
Sant Adrià de Besòs i Badalona
El Trambesòs fa un altre pas endavant i posa en marxa la T6, l’esperada nova
línia que obre pas entre aquests dos importants municipis i reforça la connexió
exterior del barri de La Mina.

Enllaç
Enllaç
Enllaç
Enllaç

“La nova línia, que
es posa en servei al
juny, travessa el barri
de La Mina, donant
pas a una nova via
de comunicació”.
El Trambesòs ha iniciat ja la fase prèvia a
l’entrada en servei de la nova línia T6, que
enllaça la T4 a Sant Adrià i la T5 a Badalona.
La nova línia, que es posa en servei al juny,
creuarà el barri de La Mina, donant pas a una
nova via de comunicació. La rambla per on
passa el tramvia és un dels principals eixos
de transformació integral del barri. Amb una
important inversió cofinançada pels Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs
i la Generalitat de Catalunya, la rambla del
tramvia lluirà un sòl pavimentat amb franges
ondulades de color vermell, verd, blau i ocre,
perfilades amb acer.

Una aposta pel futur del barri
El nou tram viari que ara es posa en marxa
enllaça les dues grans línies del Trambesòs, la T4 i la T5. Els tramvies de la nova
T6 circulen amb una freqüència de pas de
20 minuts i es mouran en combinació amb
el trànsit de les altres dues línies, ja que
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“Es tracta d’una
línia estratègica,
ja que permet una
connexió entre les
línies T4 i T5, per la
banda de llevant”.
aquest servei comparteix part del traçat
d’aquestes línies.
Per al secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, es tracta d’una línia
“estratègica”, ja que “permet una connexió
entre les línies T4 i T5 per la banda de llevant, que completa la connexió ja existent
a Glòries, així com l’accés a dos intercanviadors de transport clau a l’àmbit del Besòs: l’estació de Gorg (L2 i L9 del metro)
i l’estació de Sant Adrià de Besòs (C1 de
rodalies Renfe)”.

Un nou espai de convivència
Nadal destaca, alhora, els avantatges que
la nova T6 representarà per a la Rambla de
la Mina, en el sentit que “suposa l’aparició
d’un nou espai de convivència i connectivitat que contribuirà a millorar la qualitat de
vida dels veïns”.
Per al secretari de Mobilitat de la Generalitat, un dels punts forts d’aquesta nova línia

“Suposa l’aparició
d’un nou espai de
convivència i connectivitat que contribuirà
a millorar la qualitat
de vida dels veïns”.
és el seu caràcter vertebrador, no només
entre Sant Adrià i Badalona, sinó també
“amb el centre de l’aglomeració barcelonina, ja que intercanvia amb línies ferroviàries
passants d’alta velocitat comercial com són
la C1 de rodalies i la L2 del metro”.

Una línia, dos reptes
L’existència de dos girs de 90 graus en uns
pocs centenars de metres i la confluència
amb el trànsit de la T4 i la T5 són dos dels
grans reptes que ha superat la implantació
de l’esperada línia. L’obra ha donat pas a
un recorregut semicircular que ha suposat
una inversió de 4,5 milions d’euros finançada per la Generalitat de Catalunya a través
d’Autoritat del Transport Metropolità.
L’entrada en servei de la nova T6 ve precedida, com és habitual, de la ‘marxa
en buit’, un període de temps en el qual
els tramvies viatgen seguint l’horari real,
però sense transportar viatgers.

Actualitat
TRAM estrena una nova web orientada al
servei del ciutadà
Més pràctica, més completa i, alhora, més senzilla. Així és la nova web del
TRAM, un autèntic espai virtual que permet des de consultar horaris i combinacions fins a imprimir un plànol detallat de la situació d’una parada.
Passarà un tramvia per Glòries a les 19.00h?
Quina parada és la més propera al Zoo? On
puc comprar el meu títol? Quant trigaré de
Marina a Gorg? Són algunes de les preguntes a les quals dóna resposta la nova web
del TRAM (www.trambcn.com). Dissenyada
per convertir-se en una eina pràctica, la web
ofereix tots els serveis necessaris per planificar el nostre trajecte.
El nou espai virtual de TRAM permet, en
primer lloc, consultar informació sobre els
horaris i les línies per tal de trobar la combinació més adequada. A més, n’hi ha prou
amb clicar sobre les icones de les diferents
parades per visualitzar un plànol detallat de
situació i, fins i tot, obtenir una fotografia de
la parada. Aquesta informació es pot ampliar
i, si volem, imprimir amb qualitat.
La renovada web de TRAM permet també
accedir als horaris actualitzats, accedint a
través d’una pestanya específica. En aquest
espai podem personalitzar ‘a mida’ la informació, ja que la web permet establir filtres
segons el recorregut que vulguem fer i la
franja horària que més ens interessi.

Informació al detall
Addicionalment, la web ofereix un ampli ventall de serveis i informacions, com ara el preu
dels títols de transport, els punts de venda
habituals i els detalls relacionats amb la utilització i vigència dels títols. També es pot
trobar informació general sobre el tramvia,
descarregar fotografies, proposar millores,
llegir consells de seguretat o accedir a articles publicats en premsa. Tot plegat, amb
la finalitat de construir un espai realment útil
per als viatgers.

discapacitats.
Pel que fa a les consultes més freqüents,
aquestes són les referents a horaris, recorregut i informació dels títols de viatge. No
obstant, destaca també la possibilitat de
consultar mapes de transport interactius.

Una bona acollida
L’acollida de la nova web ha estat molt favorable. Només durant el primer mes d’activitat –febrer–, va registrar 13.287 visites, gairebé 1.500 més que al mes de gener. Tant
és així que a Internet ja es pot trobar algun
fòrum d’internautes elogiant aquests nous
avantatges. Els aspectes més ben valorats
són la claredat i senzillesa de la web, que es
tradueix en una navegació fàcil i accessible.
Val a dir que la web ha obtingut la classificació AAA d’accessibilitat per a persones amb

Dues captures de la nova web.

MónTRAM, un univers per a incondicionals del TRAM
Dins del plantejament de la nova web, destaca també la creació
de MónTRAM, un espai pensat per recollir aspectes relacionats
amb l’univers del TRAM. En aquest apartat trobarem, per exemple,
històries com la de l’Entrampat, una divertida sèrie de televisió que
ha tingut el Trambaix com a escenari.
L’Entrampat és un jove que treballa de missatger per a una empresa de poca volada. Cada dia ha de repartir paquets i sobres
per tota la ciutat. Però té un problema: no té moto. Fa servir el
Trambaix. Emesa el març i abril de

2008 al 3xl del Canal33, consta de 13 capítols de dos minuts i
mig cadascun i explica les peripècies del jove protagonista durant
la realització diària de la seva feina. Històries estranyes i rocambolesques d’un adolescent poc comú que, de fet, el que vol és estalviar per comprar-se la moto que encara no té. Aquesta mini-sèrie
és una acció més del projecte SuperTRAM, fruit del conveni signat
entre TRAM i la Corporació Catalana de Radio i Televisió.
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Actualitat
JORDI SERRA

Alcalde de Badalona

“El tramvia ja és beneficiós
per a Badalona, però ho
serà molt més”
Amb el creixement d’una ciutat, els mitjans de
transport adquireixen una gran importància per
cohesionar els ciutadans i connectar Badalona
amb els municipis veïns. Jordi Serra és el seu
alcalde des del passat 8 d’abril.
Quina és, en síntesi, la seva visió de
Badalona com a ciutat a mig termini?
Badalona és una ciutat que ha de conservar el
model històric i la seva identitat mediterrània,
oberta al mar i a la gent. És una ciutat amb
personalitat que té més de 2.000 anys d’història, amb un paper molt important a Catalunya.
Què significa per a Badalona la nova
línia T6 del TRAM?
La T6 fonamentalment és una gran notícia
per a Sant Adrià. Serà com aquells antics
tramvies que donaven voltes per Barcelona, els circulars. Per als ciutadans de
Badalona també serà bo, perquè la parada de Gorg els comunicarà amb Sant
Adrià. Però crec que és un gran avenç per
a Sant Adrià i per connectar i transformar
el barri de la Mina. Això, clar, repercutirà en la connectivitat de Badalona i en el
bon veïnatge que ja hi ha entre Badalona
i Sant Adrià.
Més enllà de l’arribada recent del
tramvia a Badalona, quins projectes
futurs tenen en relació a aquest mitjà
de transport?
Crec que el tramvia a Badalona, si bé ja és
beneficiós, ho serà molt més quan es faci la
connexió per la línia de la costa. La línia T4
del Trambesòs, per exemple, té un gran ús
estudiantil, un servei més jove. I cal recordar
un gran projecte que tenim a Badalona: la
creació d’un centre universitari dins del port.
Així, volem que la T4 s’allargui dues o tres
parades més fins al port de Badalona, on
s’ubicaria el centre. No ens interessa arribar
al centre de Badalona, que ja té les seves
comunicacions. Però la connexió BarcelonaSant Adrià-Badalona per la zona de la costa
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és molt important. Aquest és el nostre projecte principal relacionat amb el tramvia.
La ciutat ja ha viscut altres canvis interessants pel que fa a la mobilitat, com
la prolongació de la L2 de Metro. Moure’s en metro pel centre de Badalona
serà finalment una realitat?
Ara tenim tres estacions noves i, a diferència d’altres municipis, Badalona no ha tingut
mai una parada de metro just al centre de la
ciutat. I això ha suposat deixar sense metro
més de 120.000 persones que viuen als
barris nous de la ciutat. Això se solucionarà
el desembre del 2009, amb la inauguració
de la L9. I no serà només inaugurar una
nova parada de metro, serà donar-li el metro a totes aquestes persones.
En aquest sentit, hi ha més plans
de futur?
Es preveu allargar l’L1 de Santa Coloma fins
Montigalà, Lloreda i Bufalà. Així donaríem servei a 40.000 persones. També serà útil per integrar aquests ciutadans dins de l’àmbit metropolità. Aquestes tres parades són prioritàries.
Què ha canviat en els darrers 10 anys
a Badalona pel que fa a comunicacions
i mitjans de transport?
S’ha millorat molt el transport de superfície,
és a dir, de la xarxa d’autobusos per al transport metropolità. En els darrers tres anys
hem implantat els microbusos, que són molt
útils per complementar les grans línies. Però
l’avanç més important serà el nou impuls
de la xarxa de metro pel centre de la ciutat.
És important fins i tot com a visió global de
transports metropolitans. No té sentit que el
metro no arribi al centre de Badalona.

Quina complexitat té gestionar la
mobilitat en una ciutat de 220.000
habitants?
És complicat gestionar el moviment intern,
per l’orografia. La connexió amb Barcelona
ja està solucionada per la Renfe. És fonamental, però, buscar la cohesió de la ciutat.
No hi ha gaire punts calents més. Potser
les aglomeracions a les carreteres en hores
puntes, la sortida de Montigalà, per exemple. És necessari abordar les mesures necessàries que es derivin de la implantació
d’un nou centre del Corte Inglés a Badalona.
Contemplarà una sortida nova a l’autopista,
i també la creació dels laterals de l’autopista. A Sant Adrià, aquests laterals ja existeixen, i a Montgat també.
Com veu el paper del vehicle privat a
la ciutat?
L’ús del vehicle privat s’ha estancat. Crec
que s’ha arribat al màxim. Més de dos vehicles per família ja és difícil... En la mesura que potenciem el transport públic, l’ús
d’aquest segon cotxe suplementari desapareixerà. D’aquesta manera podrem resoldre
els temes de congestió, que, per cert, són
derivats del flux que prové de Barcelona.
S’arribarà a implantar la bicicleta
com a alternativa de transport dins de
Badalona?
A Badalona, per les característiques orogràfiques, és complicat. Per tant, l’ús de
la bicicleta com a alternativa de transport
ofereix resistències. Però com a transport
de lleure, impulsem la utilització d’espais
excel·lents en caps de setmana, per exemple. Aquesta part lúdica de la bici sí que la
pensem potenciar.

Gent

del TRAM
DUDO MAHIC

Jefe de Línea de Trambesòs

“Mi trabajo es conocer hasta el
último detalle del Trambesòs”
Afincado en Catalunya desde hace 12 años, Dudo Mahic atesora un currículum vital y profesional fascinante. Trabajar para la OTAN con las fuerzas armadas
españolas y organizar el primer viaje turístico Barcelona-Sarajevo después de la guerra son sólo dos pinceladas de un carácter abierto y comprometido que,
como Jefe de Línea de Trambesòs, contagia a todos
aquellos que tratan con él… ¡que son muchos!
¿En qué consiste ser jefe de línea?
El jefe de línea, más que funcionar como un
departamento autónomo, colabora con todos
los departamentos: mantenimiento, gestión
de los sistemas de información, seguimiento de circulación, puesto de control y, sobre
todo, la planificación dentro de la explotación
Trambesòs: los servicios, las jornadas, las
vacaciones, etc. de los inspectores y conductores. Además, soy responsable de los
inspectores que hay en la red y las labores
que desempeñan, como atención al cliente,
control del fraude, resolución de incidencias,
etc. Mi trabajo es conocer hasta el último detalle para cuidar del Trambesòs.
¿Cómo es la relación entre los diferentes departamentos?
Precisamente, junto con la experiencia, el
ambiente es algo que facilita enormemente
este trabajo. La relación con todos los compañeros es estupenda. Muchas empresas podrían envidiar el buen ambiente con el que se
trabaja en Trambesòs, y en TRAM en general.
También has estado trabajando para la
OTAN, ¿no es así?
He trabajado cuatro años en el Gabinete del
General Jefe de las fuerzas armadas españolas en la OTAN en la zona de conflicto.
Fue una experiencia impresionante, de la
que estoy orgullosísimo, y algo que me ha
ayudado mucho en mi trayectoria posterior.
De hecho, los cuatro miembros de mi familia estuvimos en la zona de conflicto trabajando. Casi como una película. Cincuenta
vuelos en avión militar durante horas y horas es una experiencia que no tiene todo el

mundo. Antes, desde Barcelona, y a través
de una cooperativa de turismo, organicé el
primer viaje turístico a Sarajevo después de
la guerra.
¿Qué has aportado de tu largo currículum personal al Trambesòs?
Lo que intento transmitir aquí es que para obtener buenos resultados es importantísimo
crear un buen ambiente entre compañeros
de todos los niveles: técnicos, jefes, mandos intermedios, dirección, conductores,
inspectores, etc. El objetivo es que haya una
fluidez de información y de relación entre la
gente. Un jefe de línea tiene que ser como
un relaciones públicas. Creo, por ejemplo,
que ante cualquier situación, debes ponerte
en el lugar de la otra persona.
¿Cómo ha cambiado el Trambesòs en
estos primeros cuatro años de vida?
¡Antes transportábamos 4.000 personas y
ahora casi 30.000! Sí, es un cambio. Pero
también es importante destacar que hemos
crecido en personal y cada día aprendemos
cosas nuevas. Hay incidencias que han desaparecido por completo, por ejemplo. Trabajando hemos aprendido mucho.
Por su situación geográfica, ¿la expansión del Trambesòs ha supuesto un reto
añadido en este crecimiento?
Con el tranvía se han cambiado todas las
infraestructuras, las instituciones, y todo
se ha hecho más rico. Somos una parte
importante de este cambio y esta mejora.
Aunque al principio se veía el tranvía como
una invasión, la gente lo ha aceptado como

DUDO MAHIC
Edad 48 años
Cargo Jefe de línea de Trambesòs
Vive en Vidreres
Aficiones la aviación sin motor
Curiosidades toca el piano y ha grabado
un disco con su mujer,
cantante.

algo suyo, del barrio. El tranvía es, además,
parte del escudo que identifica una ciudad.
¿Y qué ha representado el Trambesòs
en tu vida?
A mí me ha aportado muchísimo. Tengo un
puesto de trabajo en una empresa estable.
Para una persona que ha cambiado de país,
conseguir trabajar en algo de lo suyo es un
logro tremendo. No se puede explicar. Hay
que vivirlo. Llegar a un nuevo país, con un
nuevo idioma, y los cambios de costumbres
que se derivan, no es fácil. Tener un trabajo
en el que te puedes apoyar y sentir realizado es un gran éxito personal.
¿Qué tiene de especial el tranvía para
‘enganchar’ tanto a sus trabajadores?
El tranvía es especial. El tren es más pesado y más complejo, además también
transporta mercancías, no sólo personas.
El tranvía es un producto social y pasa por
zonas urbanas. El TRAM es muy sofisticado e interesante, por no decir que es ecológico y más barato que otros medios de
transporte, más accesible, rápido y nuevo.
Además, puedes ver lo que pasa alrededor,
la gente, los parques, etc. Por eso, todo el
mundo que trabaja en TRAM se enamora en
seguida del tranvía.
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Viatgem
amb...

Pere Arquillué
actor

“La gràcia està
en combinar cinema,
teatre i televisió”

Pere Arquillué va debutar sobre les taules
el 1990 amb ‘Tàlem’, de Sergi Belbel, un
dels grans del teatre, amb qui va repetir a
‘Qui… compra maduixes?’, ‘La filla del mar’
-obra per la qual va obtenir el Premi de l’Associació d’Actors i Directors al millor actor
protagonista-, ‘Colometa la gitana’, ‘Morir’ i
‘L’habitació del nen’. Així mateix, ha seguit
encadenant èxits de la mà d'altres homes
estelars com Calixto Bieito (‘El somni d’una
nit d’estiu’), Domènec Reixach (‘Lo desengany’) o Àlex Rigola (‘Juli César’). Però si per
alguna cosa el rostre d’Arquillué ens resulta
familiar és per la seva presència continuada
en sèries mítiques com ‘Secrets de família’,
‘Estació d’enllaç’ o ‘Mar de fons’. Al cinema
va entrar per la porta gran des de la seva
col·laboració amb Ventura Pons en ‘El perquè de les coses’. Altres peces com ‘Salomé’, de Carlos Saura o ‘Princesas’, de Fernando León de Aranoa, completen el més
destacat de la seva filmografia.

Sobren motius per veure al Pere Arquillué com un actor en plena forma: a més de coprotagonitzar
‘Zoo’, la ficció de TV3 que va substituir durant uns mesos la mítica ‘Ventdelplà’, porta ja tres obres de
teatre estrenades només en el que va d’any: ‘Coral romput’, sota la batuta de Joan Ollé; ‘El silenci del
mar’, a càrrec de Miquel Górriz, i ara ‘Soterrani’, amb un text del gran Josep Maria Benet i Jornet. I
encara té el film ‘Les dones de l’anarquista’ pendent d’estrena. Una màquina a tot gas.
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Actualment et mous amb soltesa entre
la televisió, el teatre i el cinema. En
quin registre et sents més còmode?
Els tres són registres molt diferents, així
que la gràcia està en saber combinar-los.
La veritat és que aquest any he fet molt teatre. En principi jo sóc un home de teatre, el
que passa és que em sento cada vegada
més còmode en televisió i cinema perquè
són complementaris. L’ideal és poder anar
variant i trobar un equilibri.

En la sèrie feies el paper de Conrad, el
responsable dels serveis de restauració del zoològic. Com et vas preparar
per al personatge?
Diguem que no ha estat una preparació
molt concreta. Vaig plantejar el personatge
de forma molt oberta, amb quatre o cinc
bases, ja que has d’estar receptiu al que
diguin el director i els guionistes. En televisió mai saps molt bé cap a on derivarà
la cosa.

On va residir per a tu el principal atractiu de ‘Zoo’?
És una sèrie coral que tracta temes socials i
que destaca per la seva frescor i flexibilitat.
Està gravada en alta definició (HD), que s’ha vist
poc en les sèries catalanes. El fet que ens coneguéssim tot l’equip i fóssim amics també fa
la feina més fàcil i agraïda. L’únic problema és
aixecar-te tan d’hora: a les 6 del matí!

I què té d’especial el Conrad en relació
a altres dels teus personatges televisius anteriors?
El meu personatge en ‘Mar de fons’ era més
ambigu i punyetero. Aquest, en canvi, és
més neutre i natural.
Què és el més agraït de treballar en el
cinema?

Home, en el cinema tens més temps per
preparar-te el personatge. Les històries són
tancades, i això facilita molt el treball. Però
a part d’això el millor de treballar en el cinema és que et permet barrejar la televisió i
el teatre.
Quina és per a tu la millor sèrie catalana de tots els temps?
És difícil de dir perquè gairebé no veig
la televisió i se n’han fet tantes: des de
sèries com ‘Arnau’, en la qual vaig participar i és de l’estil de ‘Porca Misèria’, a
altres formats actuals. No sé, és difícil
decidir-se.
Has agafat el TRAM alguna vegada?
No, perquè jo sóc de fora de Barcelona. De
tota manera m’agradaria agafar-lo perquè
és un servei fantàstic que facilita molt la
vida de la gent.

Digues
la teva

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

Juan Pedro Chuet

Montse Alfonso

Eva Mayral

Edad: 34 años
Vive en Barcelona

Edat: 42 anys
Viu a Guinardó

Edad: 29 años
Vive en L’Hospitalet de Llobregat

“Me gusta llevar a mis
amigos de visita a la nueva
Diagonal en TRAM”

“El primer dia
que vaig pujar en tramvia
vaig quedar encantada”

“Con el TRAM,
se ve verde donde antes
sólo había acera y coches”

Juan Pedro lleva seis años afincado en Barcelona. Casi a diario, este joven argentino
sube al tranvía para ir desde su casa, en la
parada de Selva de Mar, hasta Glòries, donde trabaja dando clases como profesor de
un Máster en Periodismo de la Universidad
de Barcelona. Sin duda, Chuet se mueve
como pez en el agua por la red del Trambesòs. “El 80% de mis desplazamientos transcurre a lo largo de esta parte
de la Diagonal”, puntualiza.
Entre las ventajas que más valora, Juan
Pedro destaca la comodidad y la accesibilidad que, gracias al tranvía, ha ganado la
zona del Besòs: “Si no, no hay otra vía
de transporte y es una zona que hasta
hoy estaba bastante incomunicada”,
afirma. Este periodista está encantado con
su barrio y su tranvía. “Es un barrio que
ha crecido mucho, y para bien, y tener
un piso con vistas al mar es un lujo que
ahora no cambio por nada”, reconoce.
De hecho, cuando vienen amigos de visita,
en lugar de coger el metro para ir al centro, Juan Pedro propone una ruta diferente:
“Los llevo a conocer en tranvía la nueva
Diagonal, con el edificio de Jean Nouvel,
el de Perroult, y la que ya no es la Diagonal de los pobres, sino el nuevo skyline
de la ciudad, que tampoco viene mal”.

Trobem la Montse passejant per la zona de
Ca l’Aranyó, al voltant del centre comercial
de les Glòries. Tot i que no agafa cada dia
el tramvia sí li va molt bé per apropar-se a
la zona Fòrum i al centre comercial Diagonal
Mar. En tots aquests viatges, la Montse valora
la comoditat que li proporciona aquest mitjà
de transport i afirma: “M’agrada el tramvia perquè no va mai ple”. D’altra banda,
la freqüència de pas és un altre aspecte a
destacar. “Normalment sempre tinc sort i
quan l’agafo no m’he d’esperar gaire estona”, explica.“Una de les coses que més
m’agrada és el fet que vagi per la superfície i pugui veure el carrer, totalment
diferent al metro, per exemple”, matisa.
La Montse viu al barri del Guinardó. Des d’allà,
agafa a diari l’autobús 92 fins a les Glòries,
aprofitant la bona connexió de què disposa
el Trambesòs amb la resta de la xarxa de
transports metropolitans. Amb tot, admet
que al principi es va mostrar una mica reàcia
a agafar-lo: “I no sé per què, ja que un bon
dia vaig pujar i vaig quedar encantada”,
reconeix. Ara per ara, l’arribada del tramvia
és un petit plaer diari recomanable a tothom:
“Tant de bo puguem gaudir de moltes
altres zones i barris de Barcelona amb
tramvia”. I finalitza tot apuntant que un enllaç per a la Diagonal, per exemple, “seria
fantàstic”.

Esta joven diseñadora gráfica vive en el
barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de
Llobregat, pero ha encontrado en el tranvía
la mejor solución para aprovechar al máximo la hora de comer en el trabajo. Desde
la parada de Maria Cristina se desplaza a
diario en tranvía hasta Sant Ramon, donde
viven sus padres. Eva trabaja como diseñadora gráfica en una empresa situada detrás del emblemático edificio Planeta. “Lo
que más me gusta del tranvía es que
se viaja muy cómodamente y lo prefiero al autobús o al metro”.
Mientras vivía en casa de sus padres, Eva
y su familia vivieron en primera línea la llegada del tranvía al barrio. “Si bien al principio la construcción afectó a parte de
los edificios de la manzana, el Trambaix ha mejorado la zona en sí, porque
ahora todo se ve más verde donde antes sólo había acera y coches”, explica.
Según ella, el cambio ha sido a mejor y ha
conectado “zonas muy específicas” no
comunicadas por metro o autobús. En unos
pocos minutos, Eva puede permitirse el lujo
de escaparse del trabajo para desconectar
en casa de sus padres. Y aunque el viaje
en TRAM es corto, siempre lleva encima un
libro, que devora gracias a la tranquilidad
del tranvía: “Ahora llevo No Logo, un libro de Naomi Klein”, concluye.
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A través

de la finestra

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

Fotografia
Toni Martínez
La ciutat
La gran ciutat és el lloc on tot és possible. On es
barregen tot tipus de gent, edificis i costums. On
els locals mai tanquen i sempre hi ha un bar on
refugiar-se quan s’està sol enmig de la nit. On les
promeses són infinites i els somnis s’enlairen fins
als gratacels. Malgrat el soroll, l’estrès i la pressa,
la ciutat és el lloc on l’home és capaç de sentir
que forma part del seu voltant, de la civilització,
del món.
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On anem?
Descobrint el Turó Parc
Si agafem el Trambaix fins la parada de
Francesc Macià, descobrirem una de les
millors zones verdes de Barcelona, el Turó
Parc. Inaugurat oficialment el 1934, va ser
dissenyat per l’arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Durant els seus primers anys de
vida tenia una extensió molt més gran que la
que té actualment, i constituïa un gran centre d’oci de la ciutat, amb globus aerostàtics
i muntanyes russes. El parc s’estenia fins la

Via Augusta i la carretera de Sarrià, delimitant així el final de la ciutat.
Amb el desenvolupament urbanístic, anys
després, el parc aniria perdent extensió,
passant a ser un jardí d’homenatge al poeta
Eduard Marquina. A poc a poc, també, va
deixar de ser un zona de passeig i oci popular per esdevenir un àrea verda d’una zona
acomodada de la ciutat, amb estanys plens
de nenúfars, gespa i places que fan del Turó

Parc un petit oasi dins de la ciutat. Al parc
hi podem trobar diversos espais habilitats
per als jocs dels més petits, on sovint s’hi
fan sortides educatives escolars. Durant el
mes de juny i juliol es fan concerts gratuïts
de música clàssica dins del cicle Música
Clàssica als Parcs. A més, el parc és ple de
referències literàries: fragments de llibres
de diferents autors i en diferents idiomes.
També en braille!

Turó Parc

Parada TRAMBAIX: Francesc Macià (T1, T2, T3)
El parc convida al relax i el contacte amb la natura.

Sabies que...?

Foto: www.fotosdebarcelona.com

Foto: www.fotosdebarcelona.com

...va existir una línia del tramvia a l’Arrabassada?

El nom d’aquesta casa ens recorda el pas del vell tramvia.

Informació del recorregut que donaven
als viatgers del tramvia. Imatge de
l’antiga carretera amb els tramvies.

L’antiga línia del tramvia de l’Arrabassada va
ser inaugurada el 1910 per donar accés al
nou Casino, edificat a la part alta de la muntanya. El tramvia de la línia, que recorria el
traçat de la carretera del mateix nom, oferia
unes magnífiques vistes panoràmiques del
paisatge de la ciutat. Una vegada es va tancar el Casino, cap el 1924, la línia va veure
com el nombre de viatgers disminuïa. Malvivint al llarg dels anys, el darrer ús que se li va
donar va ser durant la guerra civil, quan molts
dels ciutadans, per tal de refugiar-se dels
bombardejos de la ciutat, es traslladaven a
cases de muntanya o fins i tot als boscos del
voltant. En finalitzar la guerra, la línia de l’Arrabassada es va tancar definitivament, tal com
ens recorda el llibre Tramvies de Barcelona
1872-2008, de MAF Editor.
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Femvia!
Llibre recomanat per...
Lluís Llongueras,

Perruquer

Donasses
Marta Pessarrodona
“Vull recomanar Donasses, de la Marta Pessarrodona, perquè vivim actualment en una
nova era de les dones. En aquests nous temps
les dones han assolit moltes reivindicacions, i crec que aquest
llibre il·lustra els precedents històrics”. Donasses és un recorregut per les grans figures femenines de la cultura catalana de la
modernitat, des de la meitat del s.XIX fins a finals del XX. Són, en
total, 22 dones amb un paper imprescindible en la cultura catalana de l’últim segle i mig. “En aquest llibre es veuen els millors
exemples de dones lluitadores”.
Editorial: Destino			
Pàgines: 296

El TRAM recomana...
Dones contra Franco
Jordi Creus
Dones contra Franco repassa la vida de sis dones lluitadores, la
seva militància política, sindical, cultural i guerrillera durant una de
les èpoques més fosques per a Catalunya.
És la història de sis dones combatents, motivades per una ideologia clara, que les va portar a lluitar, cada una pel seu país i
amb les seves armes. María Rodríguez, guerrillera, va viure a
les muntanyes lluitant amb els maquis; Neus Català, proclamada
Catalana de l’Any, és un dels darrers testimonis amb vida que van
sobreviure als camps de concentració nazis; Teresa Rebull, comunista militant del POUM; Enriqueta Gallinat, fundadora d’ERC i
amiga de Lluís Companys; Conxa Pérez, militant de la CNT i supervivent del camp d’Argelers i Remedios Montero, ex-guerrillera
deteniguda, torturada i exiliada.
L’escriptor lleidatà Jordi Creus narra aquestes vides extraordinàries sense caure en el melodrama, simplement recordant
fets que van marcar les seves vides.
Editorial: Ara Llibres
Pàgines: 172

Solucions del Sudoku

Solucions 7 diferències

Solucions a la sopa de lletres
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TecnoTRAM
El que no saps
de la teva càmera de fotos
Per a la majoria de gent sense coneixements específics de fotografia o sense un
gran pressupost, l’opció més freqüent a l’hora d’escollir una càmera és la compacta.
Si parlem de qualitat de la imatge, no només ens referim a la resolució. És cert
que, en principi, els megapíxels determinen la qualitat de la fotografia. Però també és important un bon sensor que pugui
processar i treure tot el rendiment a l’objectiu de la càmera. De vegades, és millor
sacrificar algun megapíxel per un sensor
de més qualitat.
Per exemple, molt poca gent coneix el
format RAW. Tot i que originalment només
les càmeres reflex podien fer-lo servir, ara
el format s’ha implantat a moltes digitals
compactes. El RAW és un format que, a
diferència del jpg o altres més estesos,
ens permet emmagatzemar la nostra foto
sense cap alteració. Habitualment, en fer
servir el jpg, per exemple, la màquina
automàticament fa uns ajustos en l’arxiu.
Però amb el RAW podem tenir la foto que
exactament vam fer, sense automatismes.
A més a més, el RAW és només de lectura,
el que ens garanteix que l’arxiu no ha estat
tractat ni modificat. Això el fa especialment
indicat per a usos judicials o científics.

No oblidem els diferents programes automàtics que inclouen les compactes. Habitualment podem trobar cinc programes.
Retrat: bàsicament acciona una
més gran obertura del diafragma
per donar protagonisme al primer
pla i perdre nitidesa en el fons.
Nocturn: el flash és indispensable.
A més a més es recomana la utilització d’un trípode o suport estable, ja que la velocitat d’obturació
disminueix i la foto podria quedar
moguda.
Paisatge: no és recomanable el
flash. En aquest programa l’obertura del diafragma és més reduïda
per aconseguir una més gran profunditat de camp.
Macro: una gran obertura del diafragma per a objectes petits en un
primeríssim pla sense que aquests
quedin desenfocats.
Esports: l’obturació en aquest
mode és la més ràpida, ja que és
pensada per congelar cosos en moviment. Com més llum, millor.

Si no volem haver de pensar en totes
aquestes variables, sempre podem fer
servir el mode automàtic.

Sopa de lletres

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.

Com s’hi juga?
A la sopa de lletres s’hi amaguen els
9 planetes del sistema solar.
Sabràs trobar quins són?

X
M
H
G
R
T
W
U
O
Q
E
S
R
C
J

N
U
D
R
G
S
A
T
U
R
N
F
H
U
Q

H
N
C
P
Z
U
I
L
Z
C
Ñ
A
F
R
S

Q
F
E
V
E
N
U
J
H
N
Q
N
S
U
J

I
L
Q
P
S
E
B
Z
E
L
K
J
G
U
K

R T
J T
M E
U S
T W
V U
E E
N Z
U N
S O
R K
E I
P S
L U
F G

U
Ñ
R
H
D
U
S
L
S
U
T
Y
O
E
K

A
U
C
T
E
F
T
N
U
E
R
E
S
A
C

7 diferències

Z OW
Y C S
U R I
R E G
T E A
E F T
OM A
T E W
RWU
F U N
I X P
A V R
E N U
O J O
A B S

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

L
G
O
S
I
H
R
S
E
S
K
T
N
U
A

K B
E V
L P
Z Q
O L
U J
T I
P E
V U
AW
MU
O N
P E
H G
B R

A
Q
O
N
I
U
Z
O
T
A
R
R
E
T
A

K
P
L
U
T
O
Ñ
R
X
R
H
A
W
F
C

“A veces podemos pasarnos años sin vivir
en absoluto, y de pronto toda nuestra vida
se concentra en un solo instante.”
Oscar Wilde (1854-1900), dramaturg i novel·lista
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