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LA NOSTRA             FORMA
DE MOURE’NS PER MATARÓ
PRINCIPIS PER UN MODEL ALTERNATIU DE TRANSPORT PÚBLIC

Apostem pel transport públic col·lectiu: reinventem el MataróBus, fem 
una Estació de transport intermodal, repensem el tren i l’autopista.

Les congestions circulatòries, els embussos i 
el nombre de vehicles en cerca d’aparcament 
és el pa de cada dia a la ciutat de Mataró: la 
mobilitat és insuficient en termes d’eficàcia, 
estalvi, rapidesa i economia.

L’aposta fonamental per reduir la congestió 
viària és el transvasament modal vers els 
modes amb gran capacitat per transportar 
persones i que –a diferència dels cotxes– no 
embussen fàcilment les pròpies infraestruc-
tures per on es desplacen (és a dir, a peu, bi-
cicleta i transports col·lectius). Aquest trans-
vasament modal no s’ha de produir apel·lant 
només a la consciència social o ambiental 
dels individus, sinó aconseguint que aquests 
modes de transports siguin competitius en 
temps, fiables i segurs.

El transport públic o col·lectiu hauria de 
representar una alternativa eficient, tant des 
del punt de vista social, com econòmic i eco-
lògic per moure’s dins la ciutat de Mataró i 
entre els diferents municipis comarcals i su-
pracomarcals. Però també hi ha moltes altres 
maneres de desplaçar-se a l’interior dels mu-
nicipis, com poden ser la bicicleta, el passeig 
o la caminada, els patins, o el vehicles elèc-
trics o híbrids amb emissions nul·les o molt 
inferiors a les del vehicles convencionals.

Des de la perspectiva de l’usuari, sovint la 
competitivitat del cotxe es mesura segons 
la seva fiabilitat i l’estalvi de temps respecte 
dels altres modes de transport. Certament, 
el cotxe conté el potencial d’oferir ambdós 
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Evolució interanual Mataró Bus  (gener 1997 – març 2014) 

4.290.760 juliol 2007 

5.312.194 febrer 2008 

1.147.589 juliol 2012 

4.285.194 març 2014 

3.149.735 març 2014 

1.135.459 març 2014 

aspectes, però sempre i quan en aquell mo-
ment hi hagi un nombre reduït de cotxes en 
circulació. En aquest context, l’elevat ús que 
es fa de l’automòbil suposa un empitjora-
ment de la competitivitat i prestacions del 

cotxe, i un malba-
ratament energètic 
insostenible, així 
com una podero-
sa contribució a 
l’efecte hivernacle 
del planeta.

Malgrat tots els greuges que suposa l’ús del 
cotxe privat, l’alternativa del transport pú-
blic, a la ciutat de Mataró, encara no ofereix 
la competitivitat necessària per desplaçar 
l’abús del cotxe privat cap a un major ús so-

cial del transport pú-
blic.

D’uns anys ençà, es 
produeix un estan-
cament en l’ús del 
transport públic a 
Mataró que es tra-

dueix en un degoteig constant de pèrdua 
d’usuaris del Mataró Bus. La davallada en 
l’ús del servei no només es pot atribuir a l’ac-
tual crisi econòmica sinó també a una pla-
nificació erràtica, unes línies de transport 
irracionals i inintel·ligibles per l’usuari, i 
un servei ineficient, car  i poc competiu da-
vant del transport privat.

Les primeres conseqüències directes de la 
mala gestió del transport públic han estat 

la disminució dels ingressos previstos per 
la venda de bitllets al Mataró Bus, l’augment 
considerable del dèficit acumulat del Mataró 
Bus i les retallades al servei amb una remo-
delació que afecta la qualitat, la disminució 
de línies i freqüències i l’empitjorament de 
les condicions laborals dels treballadors del 
Mataró Bus.

L’actual concessió del servei públic de trans-
port col·lectiu urbà de viatgers a l’empresa 
Corporación Española de Transporte SA 
(CTSA) va finalitzar el passat gener de 2014 
però la seva gestió s’ha allargat fins el desem-
bre 2015 mitjançant una pròrroga.

Tota aquesta situació es pot millorar racio-
nalitzant el servei i situant el servei del trans-
port col·lectiu com una 
alternativa atractiva, 
amb ús de combusti-
bles més nets i eficaç 
davant l’abús del cotxe 
privat que congestiona 
i paralitza la mobilitat 
a la ciutat de Mataró.

És per tot això que des de la CUP hem definit 
els principis que hauria de regir un nou mo-
del alternatiu de xarxa del transport públic 
sota criteris socials, econòmics, mediambi-
entals i d’estalvi que situïn el transport públic 
a primera línia de ciutat:

Evolució interanual de viatgers Mataró Bus
(gener 1997 – març 2014)

Mitjana viatgers dia/autobús en dia feiner
MataróBus (2006 – 2013)

el transport públic,
a Mataró, no ofereix la 
competitivitat necessària 
per desplaçar l’abús del 
cotxe privat

aquesta situació
es pot millorar 
racionalitzant el servei de 
transport públic col·lectiu
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PRINCIPIS PER UN NOU MODEL ALTERNATIU DE 
XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC A MATARÓ

Crear una xarxa de transport públic urbà

La nova xarxa de transport públic funcionarà sempre i quan sapiguem donar resposta a les ne-
cessitats del ciutadans. Les línies mestres d’una xarxa de transport alternatiu hauria de tenir en 
compte:

1. Potenciar la mobilitat amb una xarxa pendular nord-sud i est- oest.

• L’actual Mataró Bus disposa de vuit línies totalment erràtiques, inintel·ligibles i desordena-
des per als ciutadans ja que la seva presentació té més a veure amb la visió d’un plat d’espaguetis 
que no pas amb un croquis entenedor. 

• Facilitar la mobi-
litat en moviments 
pendulars nord-sud 
i est-oest, de tal ma-
nera que es facilitin els 
desplaçaments entre 
les zones més altes 
de Mataró cap a la lí-
nia de costa i entre els 
barris de llevant i els 
barris de ponent.

Les actuals línies del 
MataróBus recorden 
un plat d’espaguetis

Cal facilitar la mobilitat en moviments pendulars nord-sud i est-oest

=

Desplaçaments nord-sudDesplaçaments nord-sud Desplaçaments est-oestDesplaçaments est-oest



• Simplificar les línies de tal manera 
que un usuari hauria de saber despla-
çar-se amb molta facilitat des del seu 
barri fins qualsevol centre de referència 
de ciutat com és l’Hospital o l’estació de 
transport (tren i autobusos interurbans). 

Proposem una xarxa nova de Mataró Bus 
amb tres línies vertebradores de ciutat i 
una quarta línia de proximitat:

Ronda exterior > connexió entre barris 
perifèrics, l’estació i l’Hospital.

Ronda interior > connexió entre les Ron-
des eixample, l’estació i el Cap Cerdanyola.

Hospital-Estació > connexió directa 
nord-sud entre l’Hospital i l’Estació.

Barris Nord > connexió entre els barris de 
Cirera, Molins, Camí de la Serra, Vista Ale-
gre, Rocafonda, Eixample, Peramàs, Cerda-
nyola i La Llàntia.

Les tres línies vertebradores connecten els 
punts amb més demanda: l’Hospital i l’esta-
ció de transport intermodal.

Una línia de proximitat per entrellaçar els 
barris més poblats, situats a la part alta de 
ciutat, i el centre de Mataró. Els vehicles 
d’aquesta línia podrien sér més petits per 
adaptar-se a un recorregut de proximitat per  
carrers més estrets.

1

2

3

4

3 línies
vertebradores 
de ciutat

1 línia de proximitat
entre barris del nord i el centre 
amb vehicles més petits

La proposta de nova xarxa passa de
les 8 línies de l’actual “plat d’espaguetis”
a 4 línies vertebradores de ciutat



• Connectar els centres de referència: 
    > Renfe
    > Hospital
    > CAP especialistes Cerdanyola
    > Centre ciutat 
    > Mataró Park
    > Tecnocampus
    > Accessos a la platja

    > Biblioteques
    > Parc Central (espai firal)
    > Polígons industrials
    > Equipaments esportius

Principals centres de referència de la ciutat de Mataró
que cal connectar amb un transport públic urbà

ràpid, entenedor i eficient

MATARÓ 
PARK

CEMEN-
TIRI

CAPUTXINS

CAP
ROCAFONDA

POLÍGON
PLA D’EN 

BOET



2. Augmentar la freqüència i la velocitat comercial del transport públic 
dins la ciutat de Mataró:

L’actual servei del Mataró Bus no és gens competitiu ja que molts cops 
s’arriba més ràpid als llocs de referència a peu que no pas en autobús. 
L’actual freqüència de pas és insuficient.

• Reduïr temps d’espera: S’hauria de disminuir a 10 minuts el 
temps d’espera entre un autobús i el següent en les línies verte-
bradores de la ciutat. 

La velocitat comercial dels autobusos també és insuficient. No pot ser que l’autobús perdi tant de 
temps en les congestions circulatòries. L’autobús només hauria de parar-se a les para-
des per a usuaris. 

• Prioritat circulatòria pel bus 
L’autobús hauria de tenir una pri-
oritat absoluta davant del cotxe 
privat a través de l’ús del Carril 
Bus i l’adaptació semafòrica sin-
cronitzada amb el pas dels auto-
busos.

3. Establir una jerarquia de línies prioritzant unes línies d’altes 
prestacions vertebradores de la ciutat amb una freqüència horària més 
ràpida. 

Les línies vertebradores tindran 
una freqüència de 10’, 
el tram per l’estació de tren 
serà de 5’ coordinant les 
dues línies que hi passaran, 
i la línia entre els barris 
del nord i el centre 
serà de 20’.

El 50% del 
temps els 
autobusos 
estan aturats 
en semàfors o 
retencions

Un autobús 
cada 5 minuts o 
cada 10 minuts a les 
línies vertebradores

5’

10’

10’
20’ 20’

10’

5’



PROPOSTA DE
NOVA XARXA DE MATARÓ BUS

Tres línies vertebradores que con-
necten els punts amb més deman-
da: l’Hospital i l’estació de transport 
intermodal.

Ronda exterior > connexió entre 
barris perifèrics, l’estació i l’Hospital.

Ronda interior > connexió entre les 
Rondes eixample, l’estació i el Cap 
Cerdanyola.

Estació-Hospital > connexió nord-
sud entre l’Hospital i l’Estació inter-
modal.

Barris Nord > Connexió de proximi-
tat entre els barris de Cirera, Molins, 
Camí de la Serra, Vista Alegre, Ro-
cafonda, Eixample, Peramàs, Cerda-
nyola i La Llàntia.

1

2

4

3

Un projecte de la CUP Mataró amb 
el suport i l’assessorament tècnic de
Promoció del Transport Públic



5’



4. Racionalitzar els horaris de pas i establir una cadència horària per 
fidelitzar els usuaris.

Els actuals horaris generen confusió i és 
pràcticament impossible recordar quan 
passa un autobús per una parada. Els hora-
ris de sortida haurien de ser cada 10’ o 20’ 
perquè tothom sàpiga a quina hora surt un 
bus des d’una parada.

???
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6:05 14:05

6:15 14:15

6:25 14:25

6:35 14:35

6:45 14:45

6:55 14:45

… …

6:10 14:10

6:20 14:20

6:30 14:30

6:40 14:40

6:50 14:50

7:00 15:00

…

6:25 14:25

6:35 14:35

6:45 14:45

6:55 14:55

7:05 15:05

7:15 15:15

… …

6:35 14:35

6:45 14:45

6:55 14:55

7:05 15:05

7:15 15:15

7:25 15:25

… …

Horaris actuals línies del MataróBus, 
impossible de memoritzar perquè no hi ha cap 

autobús que passi amb els mateixos horaris 
cada hora

Horaris actuals
de la línia

Renfe-Hospital
07:13, 07:28, 07:40 

07:52, 08:05, 
08:18, 08:30, 

08:43…
cap autobús

para en una parada
 a la mateixa hora.

Nova proposta
on la cadència és
cada 10 minuts 
i amb el mateix 

horari cada hora.
Molt senzill de 

memoritzar.

HORARIS ACTUALS

NOVA PROPOSTA D’HORARIS



Una política de preus populars  
per incentivar l’ús del transport públic

Evolució de tarifes Mataró Bus 1 viatge
(2004-2014)

Proposta de preus
(2015-2018)

La majoria de busos 
circulen amb més de la 
meitat dels seients buits.
 
Volem passejar 
ferro o portar gent?

Sistema de 
transport 
urbà

2015

Ajuntament de Mataró
Servei de Mobilitat

Bitllet senzill d’un viatge  amb MataróBus
amb dret a transbordament durant 1h 15’

1 VIATGE
MATARÓ BUS

1€

Sistema de transport urbà
2015

Ajuntament de MataróServei de Mobilitat

Títol multipersonal de 10 viatges amb MataróBus

amb dret a transbordament durant 1h 15’

T-10MATARÓ BUS 7€
0,7€ /viatge

Des del 2007 el preu del bitllet senzill ha 
augmentat des de 1,25€ a 1,7€ que costa ac-
tualment. Considerem que el preu del bitllet 
senzill s’hauria d’ajustar molt més per tal 
de fer l’oferta del transport públic molt més 
atractiva per a la gran majoria de persones 
que es desplacen en vehicle privat. 

La majoria dels auto-
busos de Mataró circu-
len amb més de la mei-
tat dels seients buits, 
ens hem de plantejar 
si volem que el Mata-
ró Bus passegi ferro o 
porti gent.

Proposem que durant un període de qua-
tre anys el preu del bitllet senzill no 
superi el cost d’1€ per generar l’hàbit i 
una nova pauta dels ciutadans alhora de 
desplaçar-se. 

També proposem títols multiviatge de 
MataróBus a un preu de 0,7€ el viatge.

D’aquesta manera s’incrementaria conside-
rablement el nombre d’usuaris.

Sabadell, Manresa o Terrassa que tenen T10 
propies amb un preu més reduit que la T10 
integrada. 

D’aquesta manera, els usuaris no han de pa-
gar cap sobrepreu si no cal fer cap transbord-
ament.

1,5

0,5

1

0,6

1,1

Bitllet senzill MataróBus 

T-10 ATM (integrada)

T-10 pròpia MataróBus

0,63 0,665 0,69 0,72 0,77 0,785 0,825 0,925
0,98 1,0

??

0,485
0,53 0,58 0,625 0,68 el 2008

suprimeixen
la T10 pròpia

proposem recuperar
la T10 pròpia

preus fixats
per l’ATM

1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45

1,7 1,7

1

0,7

1

0,7

1

0,7

1

0,7

2

0
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1
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Per als propers quatre anys
proposem recuperar
la T-10 pròpia a 0,7€ el viatge
i abaixar el bitllet senzill fins a 1€



Crear una nova estació d’autobusos interurbans 
connectada amb l’estació de tren i el Mataró Bus

La ciutat de Mataró compta amb una xarxa de-
ficitària per connectar-se, a través del transport 
públic, amb altres nuclis urbans propers. Bona 
part del caos circulatori ve donat per l’ús del cot-
xe privat en desplaçaments cap a altres pobles o 
ciutats. El projecte del Tren Orbital és ara per ara 
inviable econòmicament, de dubtosa eficiència i 
una nova agressió al territori. Mataró necessita 
un transport públic eficient i competitiu per 
comunicar-se amb els nuclis més propers.

L’opció d’una estació d’autobusos interurbans suposa una alternativa viable, adap-
table a l’actual infraestructura de carreteres i que amb alguns retocs com el carril bus o 
altres canvis, pot esdevenir una alternativa atractiva per a l’usuari. L’estació d’autobusos 
hauria d’estar el més propera possible a l’estació de tren per facilitar un ús inter-
modal.

La infraestructura 
d’una estació central 

d’autobusos es podria 
arranjar amb una 
inversió mínima.

La ubicació ideal 
és a prop de l’estació 
de trens per facilitar la 

intermodalitat.

A Mataró tenim 
l’oportunitat de situar 

la nova estació 
d’autobusos just 

davant l’estació de 
tren aprofitant el solar 

de l’antiga Cambra 
Agrícola.

estació d’autobusos
interurbans

estació
de trens



Una bona oportunitat seria, per exemple si-
tuar la nova estació d’autobusos just davant 
l’estació de tren aprofitant el solar de l’antiga 
Cambra Agrícola de Mataró. L’estació d’au-
tobusos es podria arranjar amb una inversió 
mínima: asfaltar el sòl, delimitar amb pintura 
els diferents estacionaments dels autobusos i 
aprofitar la planta baixa de l’antiga Fàbrica 
Vapor Gordils per a màquines expedidores 
de tiquets i lavabos. En cas de no ser possi-
ble es podria compartir l’espai de l’estació de 
tren.

La nova estació d’autobusos es planteja com 
un punt neuràlgic de ciutat. Des dels dife-
rents barris ens hauríem de poder desplaçar 
fins a l’estació d’autobusos a través d’una línia 
del Mataró Bus amb alta velocitat comerci-
al. L’estació Bus-Renfe vertebraria la ciutat 
amb la xarxa del Mataró Bus i s’utilitzaria 
l’estació com a porta d’entrada i sortida de 
Mataró a través d’altres modalitats de trans-
port col·lectiu: el tren i els autobusos interur-
bans que ens connectarien directament amb 

Barcelona, altres pobles del Maresme, les ca-
pitals de comarca com Granollers, Girona o 
Vic, centres universitaris o la Costa Brava en 
temporada d’estiu.

Caldrà ampliar, reordenar i ajardinar amb 
arbrat aparcaments perifèrics i al voltant de 
l’estació.

Les arribades i sortides dels trens haurien 
d’anar sincronitzades amb les arribades i sor-
tides dels autobusos.

Aquesta iniciativa també afavoriria el co-
merç local i per tant l’oferta s’hauria de man-
tenir en cap de setmana.

No cal anar gaire 
lluny per trobar 
exemples d’estacions 
d’autobusos 
interurbans que 
faciliten la mobilitat 
entre municipis.

estació
interurbana
intermodal

Argentona
Granollers

Vallès, Osona…
UAB

Barcelona
Baix Maresme

Andalusia, Nord 
d’Africa…

Llavaneres
Tordera

Aeroport Girona

Alt Maresme
Costa Brava

Alt Maresme
GironaBarcelona

Baix Maresme
Aeroport

Autocars interurbans a:
Aeroports (Girona/Barcelona)
Argentona
El Maresme
Barcelona
Costa Brava
Granollers
UAB
Vallès, Osona
Andalusia, Nord d’Àfrica…

Trens de rodalies a:
Aeroport
El Maresme
Barcelona
Girona
…



Proposem 
municipalitzar 

el servei de 
MataróBus enlloc 

de cedir-ne 
l’explotació a una 
empresa privada

Gestió pública dels serveis públics

La gestió del Mataró Bus hauria de ser direc-
ta des de l’administració pública i no amb 
la privatització del servei gestionat per una 
empresa privada.

Caldria recuperar la gestió pú-
blica d’un servei bàsic com és el 
transport a través d’una bona ad-
ministració i transparència per tal 
d’assegurar que els criteris sota 
els quals es gestionaran seran els 
d’igualtat, universalitat en l’accés i 
vocació del servei a la ciutadania, 
i que no seran criteris merament 
mercantilistes o economicistes.

Les possibilitats que ens donaria a curt ter-
mini la remunicipalització són enormes:

o Generació d’ocupació estable en els ser-
veis corresponents.

o Possibilitat real d’aplicació directa de po-
lítiques socials en les tarifes. Exemples: no 
fer pagar el bitllet a persones en situació eco-
nòmica més precària, escoles bressol gratuï-
tes per a treballadors, etc.

o Modulació de les tarifes i planificació de 
les inversions basades en criteris ecològics.

o Modulació de les tarifes en funció de si el-
servei té beneficis econòmics. 

-  €

1.000.000,00 €

2.000.000,00 €

3.000.000,00 €

4.000.000,00 €

5.000.000,00 €

6.000.000,00 €

7.000.000,00 €

8.000.000,00 €

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

DESPESES APORTACIÓ MUN SUBV+AJUTS

Despeses i finançament del MataróBus
(2006 – 2013)



  Un model territorial i urbà pensat per a les persones

Una manera de modificar les pautes ac-
tuals de mobilitat és actuar sobre les cau-
ses que l’originen, és a dir, sobre el model 
de desenvolupament territorial: especial-
ment sobre la tendència a la dispersió i 
dissociació de les persones i activitats. 

Ciutat compacta
Cal que les ciutats esdevinguin unitats 
centrals potents (ciutat compacta) capa-
ces de contenir dins seu població i ac-
tivitat, i alhora crear fluxos entre elles a 
través del transport col·lectiu. En les ciu-
tats s’han de construir espais de relació 
i convivència que, entre altres, facilitin 
l’intercanvi de béns, serveis i informació. 
L’aposta és crear un model on no calgui 
fer llargs desplaçaments.

Cal un nou tractament de l’espai públic 
que no s’organitzi al voltant del cotxe 
sinó d’objectius socials.

Invertir l’ordre de preferències
L’ordre de preferència en la circulació 
hauria de ser per aquest ordre: les per-
sones, les bicicletes, el transport col·lec-
tiu, i per últim els automòbils privats. 
Per fer això cal educar els ciutadans per 
la mobilitat i discriminar positivament 
el transport col·lectiu. El repte és acon-
seguir un transport col·lectiu més ràpid, 
de més qualitat i accessible a les perso-
nes amb mobilitat reduïda. Cal donar 
el màxim de facilitat al desplaçaments a 
peu o en bicicleta.

Potenciem la bicicleta
Manca una cultura de l’ús de la bicicle-
ta com a mitjà de transport i cal adequar 
els espais urbans. Mataró necessita una 
xarxa potent de carrils bici en un espai 
propi per prevenir accidents amb co-
txes i evitar conflictes amb els vianants. 
Aquesta xarxa ha de tenir continuitat al 
llarg de tota la ciutat per permetre als 
ciclistes desplaçar-se fins als centres de 
referència. També caldria habilitar els 
trens i transport públic per anar-hi amb 
la bicicleta.

La bicicleta és un transport d’us quotidià 
amb el qual millores la salut, estalvies di-
ners en el transport, no contamines, aug-
mentes les relacions socials, l’autonomia 
i fins i tot la rapidesa en el transport.

Gestió pública de l’autopista
No es pot allargar la concessió de la C-32 
a Abertis que s’ha anat allargant fins el 
2021 tot i que està més que pagada. 

Reclamem una gestió pública de l’auto-
pista per obrir grans possibilitats de re-
conversió en claus de sostenibilitat, amb 
la implantació de carrils bus i altres me-
sures que fomentin el transport públic.
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www.mataro.cup.catwww.transportpublic.org

cupmataro

cupmataro

crasti

Assemblea CUP Mataró
Muralla de la Presó, 9 baix
08302 Mataró
Tel. 93 126 57 56
mataro@cup.cat

Grup Municipal CUP
Ajuntament de Mataró
La Riera, 48, 2n pis
08301 Mataró
Tel. 93 758 22 92
cup@ajmataro.cat

NOVA XARXA
DE MATARÓ BUS

proposta alternativa

Promoció del Transport Públic
C/ Indústria 220, entresol
08026 Barcelona
Tel. 93 244 49 70
info@transportpublic.org

Un projecte de la CUP Mataró amb 
el suport i l’assessorament tècnic de 
Promoció del Transport Públic
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