
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annex:  
Altres serveis ferroviaris de la RMB 
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L’oferta d’altres serveis ferroviaris existent dins de les comarques de la RMB 
està basada en una sèrie de funiculars, altres serveis per cable i tramvia que 
presenten una oferta totalment complementària a la prestada per les quatre 
xarxes principals. Ordenats per antiguitat són: 
 

• Funicular del Tibidabo. 
• Tramvia Blau. 
• Funicular de Vallvidrera. 
• Funicular de Gelida. 
• Funicular de Montjuïc. 
• Transbordador Aeri de Barcelona. 
• Telefèric de Montjuïc. 
• Aeri Olesa de Montserrat – Esparreguera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

  2

1 Funicular del Tibidabo 
 
La decisió d’instal·lar un funicular a la muntanya del Tibidabo va ser idea del 
doctor Salvador Andreu Grau, que va pensar en aquest medi com el més 
adequat per connectar el Tibidabo amb la ciutat de Barcelona. La inauguració 
es va fer l’octubre del 1901, de tal manera que aquest funicular es convertí en 
el primer de tota Espanya (Figura A1.1). 
 
L’any 1922, es va duplicar el nombre de vagons que servien el Funicular 
donada la imminent celebració de l’Exposició Universal de 1929. Entre el 1958 i 
el 1960 es van reformar totalment les instal·lacions per fer front a l’increment 
progressiu de la demanda, malgrat que el 1995 es va dur a terme una reducció 
de serveis degut als problemes econòmics de l’empresa propietària, PATSA. 
 

 
Figura A1.1: El Funicular del Tibidabo en els seus primers anys.  

Font: www.pueblos-espana.org 
 
Aquest tramvia fa el trajecte entre la plaça del Doctor Andreu i la del Tibidabo. 
Algunes de les dades més significatives de la infrastructura que el serveix són 
les que apareixen a la taula A1.1. 
 

Recorregut 1.152,5 metres 
Desnivell 275,4 metres 

Ample de via 1 metre 

Infrastructura base Travesses metàl·liques sobre balast retingut per 
murets 

Taula A1.1: Dades característiques del Funicular del Tibidabo.  
Font: www.trenscat.com 
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L’oferta del funicular es realitza en base a 2 cotxes (Figura A1.2) amb una 
capacitat de 113 passatgers. La capacitat de transport de viatgers és de 1.356 
persones/hora en un sol sentit. Els dos cotxes fan el trajecte a una velocitat de 
4,1 m/s, el que suposa un temps invertit de 6 minuts per a tot el viatge.  
 

 
Figura A1.2: Un dels dos cotxes que té la línia del Tibidabo. Font: www.trenscat.com 

 
D’altra banda, per ser un servei dedicat gairebé en exclusiva a l’oci té horaris 
de servei que varien segons l’època de l’any: en gener, febrer, abril, octubre, 
novembre i desembre només obre quan el parc també ho fa. La resta de l’any 
té un horari una mica més ampli. Les freqüències en qualsevol cas són de 30 
minuts. 
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2 Tramvia Blau 
 
Aquest tramvia va ser inaugurat l’octubre del 1901 amb l’objectiu de fer una 
línia alternativa d’accés al Tibidabo (Figura A1.3). La idea va ser del doctor 
Salvador Andreu, que va crear l’empresa Sociedad Anónima El Tibidabo. 
 
L’itinerari original de la línia es feia entre l’Avinguda del Tibidabo – Pg. de Sant 
Gervasi fins l’estació inferior del Funicular del Tibidabo. El recorregut era cobert 
per quatre cotxes de color verd que van ser repintats el 1945 de color blau 
després d’un accident (d’on va rebre el nom). 
 

 
Figura A1.3:  Antiga instantània del Tramvia Blau. Font: www.galeon.com 

 
Ja a partir del 1905 el tramvia va començar a perdre passatgers i es van 
començar a donar dèficits considerables. La situació es va fer insostenible a la 
dècada dels 70, el 1971 van desaparèixer tots els tramvies menys aquest, i el 
1979 la Sociedad Anónima El Tibidabo va donar-lo a l’Ajuntament de 
Barcelona.  A partir del 1981 es va fer càrrec de la seva gestió TMB que l’ha 
anat modernitzant i renovant al llarg dels anys. 
 
Aquest servei fa el recorregut entre l’Av. del Tibidabo en la seva unió amb el 
passeig de Sant Gervasi i el peu del Funicular del Tibidabo. Algunes de les 
seves dades més significatives són les que apareixen a la taula A1.2. 
 

Recorregut 1.276 metres 
Desnivell 93 metres 

Ample de via 1.435 mm 
Infrastructura base Vies de tipus PHOENIX 

Parades 5 d’anada, 5 de tronada i 2 finals 
Taula A1.2: Dades característiques del Tramvia Blau. Font: Tramvia Blau 
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El tramvia, d’ús gairebé en exclusiva turístic, dóna el servei principalment a 
partir de 4 tramvies (nº 5, 6, 8 i 10) malgrat que a l’estiu es posa en 
funcionament el nº 129 o jardinera i esporàdicament també ho fa el nº 2, de la 
primera sèrie que es va construir. La capacitat dels vehicles és de 48 persones 
(assentades 32, 16 dempeus més dos conductors), malgrat  que el nº 2 només 
en té capacitat per a 24 persones. 
 
La velocitat comercial del servei ronda els 11 km/h, i es poden arribar a 
velocitats de fins a 13 km/h. Pel que fa a la unitat nº 2 la seva velocitat es 
menor, podent arribar a màxims de 10,5 km/h en pujada. 
 
El tramvia presta un servei diferent els mesos d’estiu i la resta de l’any quan 
l’horari es retalla dues hores. Les freqüències de pas són en general de 15 
minuts. 
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3 Funicular de Vallvidrera 
 
Aquest funicular, situat al terme municipal de Barcelona, es va inaugurar el 
1906 per poder comunicar la línia de Vallès amb el poble de Vallvidrera, fruit de 
la prolongació de la línia Sarrià – Barcelona. El 1979 va passar a formar part de 
FGC i es va realitzar una renovació dels cotxes. El 1998 es va dur a terme una 
renovació integral del funicular: nova plataforma, estacions i vehicles.  
 
Actualment, aquest servei funciona com si fos un ascensor, amb cotxes que 
disposen de polsadors per sol·licitar parada, donat que entremig de la línia hi el 
baixador de la Carretera de les Aigües. 

 
Figura A1.4: El funicular de Vallvidrera. Font: www.trenscat.com 

 
Algunes de les dades bàsiques de la infrastructura utilitzada pel funicular 
apareixen a la taula A1.3. 
 

Recorregut 736 metres 
Desnivell 158 metres 

Ample de via 1.000 mm 
Diàmetre del cable 30 mm (Fatzer) 
Pendent màxima 28,9 % 

Taula A1.3: Dades característiques del Funicular de Vallvidrera.  
Font: www.trenscat.com 

 
El servei està proporcionat per 2 vehicles (Figura A1.4) esglaonats en els que 
caben 50 persones, amb una capacitat de transport de 2000 persones/hora i 
sentit. La velocitat de circulació és de 5 m/s. 
 
Pel que fa a les freqüències de pas, hi ha sortides cada 6 minuts en dia feiner, 
mentre que els caps de setmana varien entre 10 i 15 minuts segons la franja 
horària. 



 
   

  7

4 Funicular de Gelida 
 
La construcció del ferrocarril interior entre Tarragona i Barcelona va deixar el 
poble de Gelida apartat de la nova línia. Per aconseguir el seu apropament, i un 
cop desestimada la construcció d’un tramvia, es va construir aquest funicular 
per part d’una empresa privada en la que va participar gent del poble. 
 
Es va inaugurar el novembre de 1924 amb equips del vell Funicular del 
Tibidabo. Les instal·lacions es van envellir i el funicular va deixar de ser 
rentable de forma que el servei es va tornar irregular. A inicis dels vuitanta FGC 
va passar a fer-se càrrec i va procedir a la seva renovació: el servei començà a 
funcionar regularment l’abril de 1982. Actualment, aquest tramvia es mostra 
gairebé en el seu estat original (Figura A1.5) i és l’únic d’Europa que disposa 
d’un pas a nivell en el seu recorregut. 
 

 
Figura A1.5: El funicular de Gelida. Font: www.trenscat.com 

 
El funicular connecta la part baixa de Gelida amb la part alta i hi ha possibilitat 
de fer parada a l’estació de Gelida Baixador. Les principals dades de la seva 
infrastructura apareixen a la taula A1.4. 
 

Recorregut 884 metres 
Desnivell 110 metres 

Ample de via 1.000 mm 
Diàmetre del cable 29 mm 
Pendent màxima 22,2 % 

Parades 3 
Taula A1.4: Dades característiques del Funicular de Gelida. Font: www.trenscat.com 

 
Aquest servei és proporcionat de forma regular per dos vehicles amb on caben 
fins a 50 persones. La capacitat de transport en un sol sentit és de 700 
persones/hora. Pel que fa a la velocitat, el servei es dóna a 2,5 m/s (9 km/h). 
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Les freqüències de pas, igual que passa amb el Funicular de Vallvidrera varien 
segons si és un dia feiner o festiu: en el primer cas la freqüència de sortides és 
de 30 minuts, mentre que els caps de setmana és d’una hora. 
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5 Funicular de Montjuïc 
 
Aquest funicular, com l’Aeri, es va realitzar amb motiu de l’Exposició Universal 
del 1929, per donar un ràpid accés a la mateixa. El seu recorregut enllaçava (i 
enllaça) el Paral·lel amb l’Av. Miramar, on hi ha el Parc de Montjuïc. Des 
d’aquest punt surt el telecabina que arriba fins el castell de Montjuïc, 
actualment tancat per renovació de les instal·lacions.  
 

 
Figura A1.6: L’antic funicular de Montjuïc. Font: www.bcn.es 

 
El servei es va idear soterrat en la major part del recorregut (Figura A1.6) i, fins 
i tot, l’encreuament ho és. El seu disseny presenta dues pendents molt 
diferenciades. El 1992 es va fer una renovació total del funicular amb motiu 
dels Jocs Olímpics el que el va transformar en un dels més avançats d’Europa. 
Actualment dóna servei mitjançant tres cotxes on caben 400 persones amb una 
velocitat màxima de 36 km/h, molt elevada per aquest tipus de servei. S’ha de 
destacar que aquest servei està integrat amb la xarxa de metro de Barcelona, 
amb la que té correspondència a l’estació de paral·lel, de la Línia 3. 
 
El servei d’aquesta línia es fa gairebé en tot el seu recorregut de forma 
soterrada i algunes de les dades més importants apareixen a la taula A1.5. 
 

Recorregut 758 metres 
Desnivell 76 metres 

Ample de via 1.200 mm 
Diàmetre del cable 50 mm 
Pendent màxima 18 % (Mitjana de 10,1 %) 

Electrificació 500 Vcc 
Taula A1.5: Dades característiques del Funicular de Montjuïc.  

Font: www.trenscat.com 
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El funicular, integrat amb la xarxa de metro de la ciutat de Barcelona, dóna 
servei mitjançant dos cotxes adaptats a PMR amb capacitat per a 400 
persones, formats a partir de tres vehicles (Figura A1.7). La seva capacitat de 
transport és de 8.000 persones/hora. La velocitat màxima a la que pot circular 
és de 36 km/h i la velocitat comercial és de 25,2 km/h. 
 

 
Figura A1.7: El funicular en el tram descobert. Font: www.trenscat.com 

 
Les freqüències del funicular són de 15 minuts (10 en hora punta) i té horaris 
de servei a la tardor/hivern i primavera/estiu, quan el servei s’allarga dues 
hores funcionant des de les 9:00 fins les 22:00. 
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6 Transbordador Aeri de Barcelona 
 
Aquest telefèric va ser ideat per l’enginyer Juan Rodríguez Roda juntament 
amb Joan Deulofeu i Friedrich Gründel amb motiu de l’Exposició Universal de 
1929. Es volia fer un accés des de la Barceloneta fins Montjuïc pel vessant sud 
de la muntanya. El setembre de 1931 es va inaugurar el servei constituït per 
dos torres més una estació elevada comunicades mitjançant quatre cabines 
(Figura A1.8). Aquesta inauguració es va realitzar un cop acabada l’Exposició 
el que va propiciar un ús escàs. 
 

 
Figura A1.8: L’aeri segons una postal dels anys 30. 

 Font: Web de l’Aeri del Port de Barcelona 
 

La Guerra Civil va fer malbé una torre, el cable i algunes cabines pel que el 
servei s’aturà. Un cop finalitzada la guerra les ruïnes van quedar com a 
testimoni del telefèric, i no va ser fins el 1957, després d’un greu accident d’un 
helicòpter militar americà, que es va començar a plantejar què fer amb l’aeri. 
Gründel va rebre una concessió per restaurar-lo i explotar-lo i així es va reobrir 
el 1963. Fins avui dia ha passat per diverses mans sense pena ni glòria i ha 
sofert un tancament el 1995 pel mal estat de les instal·lacions. Són molt pocs 
els barcelonesos que el fan servir i sembla que el seu ús està dedicat 
exclusivament a turistes. 
 
El transbordador aeri està dotat d’una impressionant infrastructura (veure taula 
A1.6) basada en dos torres i una estació semienterrada que comuniquen la 
Barceloneta amb Montjuïc: 
 

• Torre de Sant Sebastià, de 86 m d’alçada en tres nivells, té mirador i 
restaurant. 

 
• Torre de Jaume I de 119 m d’altura i emplaçada en el moll de Barcelona 

al costat del World Trade Center. 
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• Estació de Miramar, situada a 57 m d’altura i semienterrada. Disposa de 

tot el centre de control i motors d’arrossegament del funicular. 
 

Recorregut 1.303,25 metres 
Nombre de torres 2 

Cablejat Tres cables per a cada recorregut de 45, 23 i 17 
mm 

Parades 3 
Taula A1.6: Dades característiques l’aeri del Port de Barcelona.  

Font: Jaume Susany (2005) 
 
El servei actual es fa mitjançant dues de les quatre cabines que hi havia 
originalment, de planta octogonal,  que tenen capacitat per a 24 persones 
cadascuna. El trajecte entre cada estació és de 3 minuts i mig 
aproximadament, a una velocitat de 3 m/s. La duració total del viatge depèn del 
temps de parada a l’estació intermitja, oscil·lant entre 10 i 15 minuts. S’ha de 
destacar que en un principi el trajecte es feia en 4 minuts però l’objectiu turístic 
d’aquest mitjà ha fet que aquesta velocitat es reduís. 
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7 Telefèric de Montjuïc 
 
El telefèric de Montjuïc (Figura A1.9) va començar a construir-se l’any 1969 per 
enllaçar l’Avinguda Miramar i el Castell de Montjuïc. L’any següent va entrar en 
funcionament. Des d’aleshores es configurà com un dels serveis turístics que 
oferia la muntanya de Montjuïc als visitants de la ciutat. No obstant, l’octubre 
del 2004, davant del seu estat obsolet i la seva antiguitat es va decidir tancar-lo 
alhora que s’aprovava la construcció d’un nou telefèric amb el mateix trajecte. 
 

 
Figura A1.9: El telefèric de Montjuïc. Font: www.trenscat.com 

 
El telecabina connectava l’Av. de Miramar, on finalitza el seu trajecte el 
Funicular de Montjuïc, amb el castell de Montjuïc. En un punt intermig hi havia 
l’anomenada estació del Mirador de l’Alcalde. Algunes de les característiques 
tècniques del servei són les que apareixen a la taula A1.7. 
 

Recorregut 836 metres 
Desnivell 99,10 metres 
Parades 3 

Taula A1.7: Dades característiques del Telefèric de Montjuïc. Font: TMB (2006) 
 
Aquest servei està actualment fora de servei perquè s’està realitzant una 
renovació total. Està previst reobrir la instal·lació la primavera del 2007 amb el 
doble de capacitat i amb possibilitat d’accés per a PMR. Algunes dades del nou 
telefèric queden recollides a la taula A1.8. 
 

Recorregut 836 metres 
Desnivell 99,10 metres 
Velocitat 3,5 m/s 

Durada del recorregut 4 min 
Capacitat 2000 persones per hora i sentit 

Taula A1.8: Dades característiques del futur Telefèric de Montjuïc.  
Font: PUNTMB nº 17 
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8 Aeri Olesa de Montserrat – Esparreguera 
 
Aquest nou servei, inaugurat el 14 d’octubre del 2005 sota la gestió de FGC, està 
pensat per ser el primer funicular aeri amb finalitats no turístiques a Catalunya ja 
que està plantejat com una prolongació del Metro del Baix Llobregat. 
 
La idea d’unir amb funicular Olesa i Esparreguera arrencà el 1924 per 
l’enginyer Nicolau M. Rubió i Tudurí, però no es va dur a terme. Així, 
Esparreguera s’ha vist històricament apartada dels serveis ferroviaris per raons 
orogràfiques i la construcció d’aquest nou servei ha suposat la millora de 
l’accessibilitat interna de la part alta i mitjana de la comarca del Baix Llobregat. 
En un futur però, es preveu complementar el servei amb el desdoblament de 
les vies de FGC a Olesa de Montserrat. 
 
Algunes de les seves característiques infrastructurals bàsiques apareixen a la 
taula A1.9, però potser un dels fets més remarcables és que el servei està 
sincronitzat amb la freqüència de pas dels trens per l’estació d’Olesa de 
Montserrat de la línia R5 de FGC. 
 

Recorregut 1007 metres 
Desnivell 92 metres 

Pilones de recolzament 10 
Diàmetre del cable 50,5 mm 

Pendent 9,32 % 
Distància entre cables 5,7 metres 
Taula A1.9: Dades característiques del Telefèric d’Olesa. Font: www.trenscat.com 

 
La instal·lació disposa de dues cabines (Figura A1.10) amb capacitat per a 15 
passatgers cadascuna, adaptades a PMR, el que permet transportar 
aproximadament unes 180 persones/hora. El funicular fa el trajecte en 4 minuts 
amb una velocitat de 18 km/h i la freqüència amb que presta servei és de 20 
minuts amb una amplitud horària de 16 hores diàries. 

 
Figura A1.10: Una de les cabines del funicular. Font: www.trenscat.com 


