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Fa molts anys que hi ha vehicles autònoms!
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I que somiem amb vehicles autònoms...
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En el sector del Transport públic col·lectiu es poden observar diversos 
models i rangs reals d’automatització:

Metro automàtic de Lille (1980), Barcelona (funiculars de Vallvidrera o Montjuic, línies 11, 9 i 10...), Metrocable a 
Medellín, LRT Singapur, Monorail Las Vegas. I el creixement es exponencial...
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En altres sectors la robòtica aplicada als desplaçaments existeix en 
moltes variants:

Drons, carregadors de palets, vehicles de neteja, detectors d’explosius, maquinaria agrícola o d’obra civil, minería...
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El que pot caracteritzar “predominantment” aquests sistemes, en 
general, sigui per transport de viatgers o altres finalitats, es:

• Àmbits “confinats”, guiats o delimitats, lineals o en xarxa, unimodals o multimodals, uni o plurioperadors...

• Un molt elevat nivell de “monitorització” i abalisament, de referencies de pas.

• Conducció “remota” (inclús dins del propi vehicle) humana o artificial, però amb un molt elevat i estricte
control exterior (centres de control).
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Estadi actual de l’evolució de l’estratègia “vehicle autònom”:
• Diverses empreses, fabricants de material rodant, en col·laboració amb empreses del sector tecnològic i de les

comunicacions, experimenten en prototipus que han de permetre “eliminar” al conductor del vehicle.

• Però ho fan autònomament, sense subjectar-se a un “protocol universal” (en part per raons de lògica comercial).

• D’alguna manera es treballa en la “millora” de les prestacions del “contingut” del sistema de mobilitat (els vehicles),
sense tenir massa en compte que s’hauran de desplaçar (tots) per uns “continents” comuns, universals (el territori).

• Potser en la confiança de que aquests “ja s’adaptaran” als diversos requeriments dels models que s’acabin imposant
(una experiència que ja hem viscut, p.ex., amb la xarxa de distribució de senyal de veu i dades).
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Com qualifiquem el “territori”, en relació als desplaçaments?
• Com a mínim hi has tres tipologies de desplaçaments per aquest continent/territori:

• Interurbans, pels desplaçaments de mitjà o llarg recorregut, fonamentalment lineal o punt a punt (tot i que hi ha
sempre xarxa, de carreteres, ferroviària, de ports i aeroports...).

• Metropolitans i urbans, pels desplaçaments habituals i quotidians, que utilitzen la “malla” viaria que estructura
aquests contínuums ciutadans (a peu, en modes individuals, gens negligibles, vehicles privats de dos o més rodes o
transport públic).

• Mixtes, que incorporen mes d’una fase a l’itinerari i creen cadenes (mes nombrosos del que s’avalua usualment).

• Cal ser molt conscients de la diferent composició dels “mix modal” en cada escenari.

• Tant les xarxes interurbanes, com la “ciutat” tenen ja nivells molt elevats de “monitorització”, abalisament i
control (tenen prou “cablejat” i sensors), però potser amb insuficient coordinació i manca de visió holística.

• Per això cal parametritzar, mesurar i avaluar millor les dades de que ja disposem i estandarditzar el diàleg
entre infraestructura, xarxa viaria i parc (tipologies de parcs) rodant que hi transita, com a pas previ per a la
“generalització” de l’ús indiscriminat de vehicles autònoms.
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Flotes “dedicades”: Transport públic, recollida i neteja, distribució...
• No seria mes racional i eficient (i menys arriscat) començar el procés d’una manera gradual en els àmbits on ja

disposem de capacitat de control i que tenen les seves funcions mes protocol·litzades i “testar” en ells solucions
estàndards de futur, per a qualsevol mena de vehicle?

• Caldrà gestionar les implicacions laborals d’aquesta mena de canvis, que no es poden implantar d’avui per demà;
doncs s’ha de resoldre prèviament la re-col·locació (si es possible en el mateix sector) dels excedents de personal
generats per l’automatització.

• I també els efectes sociològics sobre el conjunt de la Societat, que veurà trasbalsats molts dels seus referents.
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Monitoritzar “integralment” es una oportunitat i un risc per la “ciutat”.
• L’oportunitat de mantenir i incrementar el paper de l’Administració (local i territorial) com a “garant” i regulador de les

“relacions” (totes, no només les de mobilitat), que es produeixen en el seu àmbit competencial. Saber que passa i
generar confiança i seguretat (Si en un determinat territori per poder “circular”, amb garanties, o simplement, per
poder fer-ho, cal tenir el vehicle “geo-referenciat”, adscrit a un protocol d’ús i control, el nivell de coneixement i la
capacitat de gestió eficient del sistema urbà i de les activitats que en ell s’hi produeixin seran molt elevats o màxims).

• El risc de limitar els drets de privacitat i anonimat dels ciutadans i d’invasió de l’esfera pública (o para-pública) en la
intimitat de cada ciutadà (els debats de les video-càmeres o de la traçabilitat de l’euro-vinyeta, p.ex.). Però no a un
nivell superior al que ja ho fan altres tecnologies (el control fiscal, la senyal telefònica, la definició de perfils per
internet, Instagram o altres xarxes socials...).
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Es pot produir, aparellada, un altra gran mutació en el model de 
mobilitat tradicional:

• Desapareixerà el vehicle privat? (més enllà de la nostàlgia, la competició o el col·leccionisme).

• Quins nous usos caldrà donar a tot el capital en actius fixes obsolets que constituiran els aparcaments innecessaris
(que seguim dissenyant i construint...)

• Si desapareix el vehicle privat, individual, en el sentit en el que l’entenem, tot serà públic?

• Els serveis de mobilitat seran una “utility” més, com l’electricitat, el gas o les telecomunicacions?

• Es pot pensar en composicions modulars per agregació/integració, que trenquin el concepte actual de cadenes
modals (que tant penalitza l’elecció de transport col·lectiu)?

• Quin rol tindran els “Operadors de Serveis de Mobilitat”? Llogar hores de servei de vehicles (autònoms/sense
conductor)? Vendre drets de desplaçament, individuals o col·lectius (que permetin utilitzar cadenes modals
complexes)?

• Tindrem els marcs normatius, reglamentaris i organitzatius adaptats en aquestes fórmules de gestió de la mobilitat?
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Com es podrien preparar per una evolució en aquest sentit les 
Administracions i els operadors tradicionals de transport?

• Cal molta educació i formació, des de l’escola i la família, però també dins les pròpies estructures administratives i en les
organitzacions que donen suport als nostres representants. Prendre consciencia dels impactes de la mobilitat, de
l’evolució continua en que ens trobem immersos i de les bones pràctiques que sorgeixen arreu. “Només es por promoure
i implantar el que es coneix”.

• Calen moltes “complicitats”, institucionals (son diverses les Administracions implicades) i, sobretot, socials (com
aconseguir no deixar gent enrere, “inadaptats”.

• Cal entendre que mes que un procés tecnològic, la implantació del vehicle autònom suposa un canvi substancial en la
“gestió de l’espai públic i la mobilitat”. Per tant al un “nou codi” de relacions en l’espai públic. No només un “Codi de
Circulació”, un “Codi de Vida”.

• Es imprescindible, atesa la gran complexitat de la nostra Societat, construir aquest nou “Model de Governança” abans no
es comenci a generalitzar l’ús del vehicle autònom i no ens trobem sotmesos a les pressions dels fabricants i de la
demanda (hi ha gent que “espera” el vehicle autònom). No ens passi com està succeint a una escala menor, però
significativa, amb els vehicles personals no tradicionals (seegway, patinets, monopatins, etc.).

• S’ha de “re-generar” tot el sector de serveis a la Mobilitat. El trasbals en ocupació i negoci pot ser immens. I el primer
que cal es conèixer la realitat del sector i els seus “comptes”. Perquè no es pot saber cap on anar sense saber d’on venim.
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I com evitem provocar una acceleració de les desigualtats, a nivell 
planetari, però també a nivell local? 

• Igualtat d’oportunitats en la capacitat d’efectuar desplaçaments es garantia de bon funcionament de “l’ascensor
social” i una oportunitat per reduir el “gap sòcio-econòmic” (facilitats d’accés a l’educació, la salut, la cultura i el
treball).

• Però, a mesura que el 1er Mon evoluciona tecnològicament, augmenta la distancia amb el 3er i 4rt Mon (això no
passa només amb la mobilitat...). Com aconseguim avançar sense deixar els altres enrere?

• A nivell local es evident que cal una política de “redistribució de rendes” en la tarificació dels serveis de mobilitat
(pagar en funció de les condicions personals, no exclusivament de la distància recorreguda o del mode utilitzat), que
inclogui “totes” les opcions, no tan sols les mes econòmiques o les massives.

• La opció potser no es la “gratuïtat” absoluta, insostenible, però si el “bonus transport familiar”.

• Cal també definir els criteris d’extensió progressiva de les xarxes de monitorització i de serveis, de manera que
cobreixin homogèniament tot el territori (no crear nous buits urbans, nous “forats negres”).
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Conclusions:
• “Vehicle autònom” es també una nova expressió per referir-nos a un mode de desplaçament que

ja existeix en diversos sectors de la mobilitat.
• El que potser canvia substancialment es la voluntat “d’individualitzar” el fenomen.
• Serà molt difícil que aquest salt tingui èxit sense “preparar la ciutat”.
• La ciutat te l’obligació de “positivitzar” el procés a benefici de tota la “Comunitat”...Encara que

això signifiqui més monitorització, més regulació, més control i, potser, menys privacitat.
• Calen unes normes, uns estàndards i protocols, universals, que permetin al “gestor de la ciutat”

seguir regulant el seu correcte funcionament (evitar el caos).
• Aquestes decisions generaran sub-productes:

• Es pot trencar la distinció entre vehicle privat en propietat i serveis de transport.
• L’espai reservat al pas i estacionament del vehicle privat tradicional s’haurà de reordenar (revertir

l’obsolescència).
• Els operadors de serveis de mobilitat s’hauran de “reinventar”.
• Caldrà revisar el model de gestió de les activitats en l’entorn urbà a la llum de les potencialitats que aporti el

coneixement sobre la traçabilitat dels usuaris de la xarxa viaria.
• Caldrà adaptar el marc normatiu als nous escenaris.

• I finalment, haurem de vetllar per convertir en oportunitat per a tots el risc de promoure majors
desigualtats socials.
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Moltes gràcies!
www.eficiencialocacional.com
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