
Moció que presenta el grup municipal de Crida 

Premianenca – Alternativa Municipalista per a 

millorar la connexió metropolitana de Premià de Mar 

amb autobús.  

 

La comarca del Maresme presenta unes característiques 

orogràfiques, degudes a l’encaixonament entre el mar i la serralada litoral, que la 

configuren com a corredor longitudinal densament poblat en els espais planers que 

permeten usos del sòl aprofitables.  

Els processos d’immigració rebuts han augmentat constantment el nombre d’habitants, 

acompanyat d’un intens procés d’urbanització de baixa densitat amb habitatges 

unifamiliars on s’ha consolidat el fenomen de transformació de la segona en primer 

residencia (sobretot de residents a la regió metropolitana en busca d’una major qualitat 

de vida i preus de les vivendes més assequibles) esgotant un recurs molt escàs a la 

comarca. 

El gruix de població es troba principalment als municipis litorals, com Premià de Mar, on 

s’hi concentra el 77% dels habitants censats, amb nuclis antics i desenvolupaments de 

densitats elevades vorejats per barris de residencia unifamiliar, en contraposició amb els 

municipis “de dalt” que presenten gairebé exclusivament una configuració marcadament 

dispersa. El conjunt de poblacions es configuren en tres sistemes urbans diferenciats, 

definits com Baix Maresme, Maresme Central (on pesa més el pol d’atracció de Mataró) 

i Alt Maresme (que es vincula més estretament amb les poblacions properes de Blanes i 

Lloret). 

Premià, en ser un municipi del Baix Maresme molt depenent de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, és un poble en el qual moltes de les seves veïnes i veïns no tenen la sort de 

treballar-hi. El teixit comercial, industrial i agrícola del poble no és suficient per crear els 

llocs de treball necessaris perquè la població pugui romandre al poble, més aviat al 

contrari. Cada dia milers de veïns i veïnes es desplacen en direcció a Barcelona, ja sigui 

per treballar com també per estudiar-hi o per agafar un nou transport que els porti cap a 

les seves destinacions finals. 

El nostre poble ha estat històricament connectat amb la gran ciutat mitjançant el 

ferrocarril. El tren entre Mataró i Barcelona és, de fet, la primera línia de la península 

ibèrica que es va posar en funcionament. Aquesta línia, per la seva idiosincràsia històrica, 

manté alguns elements que la fan pràcticament inadaptable als temps actuals en què les 

necesstats de mobilitat s’han multiplicat exponencialment respecte del segle XIX. Més 

enllà de les limitacions pròpies del recorregut, com el túnel de Montgat, declarat 

patrimoni i per tant no reformable per adaptar-lo a trens més alts de doble pis, també ens 

trobem davant d’una línia a tocar del Mar Mediterrani que cada dia creix més i amb més 

virulència a causa de la poca cura que hem tingut del nostre planeta. Això ha provocat 

que recentment el Col·legi de Geòlegs de Catalunya hagi afirmat que la “línia està 

sentenciada” i que tard o d’hora serà necessari el seu trasllat a l’interior, seguint el traçat 

de l’actual C-32.  



La línia R1 requereix mentrestant millores evidents, com la creació de nous Semi-directes 

per la costa (Blanes - Calella- Arenys - Mataró – Vilassar – Premià – Masnou – BDN), 

l’ampliació de la capcitat de convoys (trens més llargs) i andanes per reduir incomoditat 

i riscos en el passatge. I un replantejament en els sistema tarifari, tal i com fa uns mesos 

es va plantejar i aprovar a la moció presentada per Crida Premianenca que reclamava 

l’entrada en funcionament de la T-Mobilitat i la incorporació provisional a la Zona1.  

Mentrestant ens trobem davant d’una línia que avui dia ja no pot absorbir, amb comoditat 

per les persones usuàries, el dia a dia d’estudiants i trebaladores, però també d’un turisme 

creixent a la comarca. A tot això cal sumar-hi la manca d’inversió històrica que ha malmès 

de forma important les instal·lacions de la línia R1. Aquesta combinació de factors fa que 

el tren necessiti oxigenar-se amb noves modalitats de mobilitat per evitar quedar aïllats 

davant inclemències climatològiques que cada vegada seran més freqüents.  

Pel que fa a les actuacions infraestructurals pel foment del transport públic per carretera, 

cal insistir en la importància i prioritat en l’inici de l’actuació per crear diferents 

modalitats de carril VAO a la C-32 entre Mataró i Barcelona. Aquesta nova 

infraestructura ha de permetre l’establiment de serveis d’autobús que serveixin a les 

poblacions que no disposen d’estació de ferrocarril o als barris que en queden 

excessivament allunyats. Per les característiques de mobilitat del Maresme l’autobús 

resulta l’aliat perfecte per establir serveis de transport públic de baix cost amb altes 

freqüències que permetin una alternativa competitiva al desplaçament en vehicle privat 

per la C-32.  

Fins ara les línies existents han hagut de conviure amb la congestió tot i el seu caràcter 

de servei públic, esperem que la gestió del carril VAO sigui d’excel·lència comparable a 

les millors iniciatives internacionals de BRT (Bus Rapid Transit) que la facin altament 

fiable i que permetin una suficient flexibilitat per establir les relacions entre municipis 

necessàries. Actuacions que han d’anar lligades a la futura gestió pública de la 

infraestructura, tal com també va aprovar el plenari premianenc arran d’una moció 

presentada pel nostre grup.  

Per això, fins ara el gran oblidat ha estat l’autobús, i esdevé necessari deixar enrere els 

antics conceptes de cobertura territorial i optar per un disseny basat en el temps de 

trajecte, la freqüència i la intermodalitat, ja que per motivar a l’usuari a emprar-lo és més 

important donar-li un servei competitiu que no pas portar-lo de porta a porta. 

Com ha quedat palès en la fallida del servei de la R1 durant el temporal Glòria, l’actual 

servei de bus disponible a Premià de Mar mitjançant les diferents línies d’autobús 

interurbà que hi transcorren, presenta una sèrie de mancances, tal com vénen reivindicant 

veïns i veïnes del municipi. Per això és necessari escoltar i analitzar les mancances 

percebudes per la ciutadania, i estudiar la millor forma de resoldre-les.  

La connexió metropolitana amb bus requereix d’una millora urgent. En el cas de les línies 

C-3/C-4 i C-10 és necessari revisar les freqüències, capacitats i l’ampliació d’horaris. Cal 

també reforçar les connexions directes i revisar la idoneitat de les parades. En el cas del 

C-30 alguns col·lectius com Marea Pensionista ja estan treballant en mesures que millorin 

la connexió amb l’hospital de Mataró.  

Els busos nocturns (N-81 i N-80), que connecten el Baix Maresme amb Barcelona, també 

presenten algunes mancances i poden ser millorats en diversos sentits. En un cas el 



trajecte és poc atractiu per la seva durada i recorregut, en ambdós es podría millorar la 

freqüència, i cobrir l’espai de temps en què no hi ha cap transport públic disponible entre 

el darrer tren de cada dia i el primer bus nocturn, així com entre el darrer bus nocturn i el 

primer tren, per últim caldria implementar sistemes de parada a demanda per a dones.  

 

Per tot això, el Grup Municipal Crida Premianenca – Alternativa Municipalista 

demana al Ple l’adopció dels següents acords:  

 

Primer: Convocar una trobada dels grups municipals, que pot emmarcar-se en la 

Comissió de Sostenibilitat recentment creada, per a analitzar les mancances de les actuals 

connexions metropolitanes amb autobús, tant amb Barcelona com amb Mataró.  

Segon: Que previament es recullin propostes de la ciutadania i les entitats del municipi 

per ala millora de l’actual servei, així com allò previst a l’actual Pla de Mobilitat i 

suggeriments de les entitats comarcals que estan treballant en la mobilitat al Maresme, 

com Preservem el Maresme o la Plataforma pel Transport Públic.  

Segon: Sol·licitar una trobada amb la Direcció General de Transports i Mobilitat per a 

traslladar les propostes de millora consensuades pels grups.   

 

Andreu Mumbrú 

Portaveu de Crida Premianenca – Alternativa Municipalista 

4 de febrer de 2020 

 


