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5 Introducció al sistema ferroviari de la RMB 

5.1 Les xarxes de transport ferroviari a la RMB 
 
En l’actualitat, el sistema ferroviari de la RMB està format per un total de quatre 
xarxes diferenciades. Aquestes han evolucionat històricament amb diferents 
operadors que les han dotat de característiques diferenciades les unes de les 
altres, cosa que s’ha traduït en què avui dia cadascuna de les xarxes sigui 
explotada per operadors independents els uns dels altres:  
 

• La xarxa de tramvia de Barcelona i la seva conurbació, operada per 
Tramvia Metropolità, S.A. 

• La xarxa de metro de Barcelona, amb un servei de caire urbà, 
gestionada per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

• La xarxa estatal gestionada per ADIF i explotada per l’empresa pública 
Renfe. 

• La xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). 
 
Aquestes quatre xarxes estan emplaçades en el territori segons les Figures 5.1 
i 5.2, corresponents a tota la RMB i la conurbació de Barcelona respectivament, 
aquesta última amb una densitat de serveis més elevada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5.1: Sistema ferroviari de la RMB i prolongació, excepte la ciutat de Barcelona.  
Font: Elaboració pròpia 
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Figura 5.2: Sistema ferroviari de la conurbació de Barcelona. Font: Elaboració pròpia 

 
A banda d’aquests existeixen altres sistemes ferroviaris, bàsicament 
instal·lacions de transport per cable i tramvia, que proporcionen serveis de tipus 
complementari com són: els funiculars del Tibidabo, Vallvidrera, Gelida i 
Montjuïc, i els telefèrics del port de Barcelona, Montjuïc i Olesa i el Tramvia 
Blau. Tots ells són descrits a l’annex. 
 

5.2 Evolució històrica de les xarxes ferroviàries 
 
Com ja s’ha indicat anteriorment, a la RMB conviuen quatre xarxes principals 
de transport ferroviari que són explotades respectivament per quatre operadors 
en exclusivitat, a més d’altres serveis de caire complementari i que tenen una 
finalitat més que res turística. Es podria fer una primera classificació d’aquestes 
xarxes per ordre d’extensió: 
 

• Xarxa de via ampla (ADIF-Renfe): 462,7 km 
• Xarxa de FGC: 184 km 
• Xarxa de metro: 85,8 km 
• Xarxa de tramvies: 14,5 km el TRAMBAIX i 15,5 km del TRAMBESÒS 

(no tots operatius). 
• Altres serveis complementaris, descrits a l’annex. 

 

5.2.1 La xarxa de via ampla (ADIF-Renfe) 
 
La importància política i econòmica que va anar adquirint Barcelona, igual que 
la d’altres ciutats catalanes en les que es va produir el procés d’industrialització 
com Sabadell, Terrassa, Manresa o Mataró, entre d’altres, va motivar que entre 
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1848 i 1864 es construís gran part del traçat de la xarxa de ferrocarril de via 
ampla a Catalunya. Aquest traçat es configurava de forma radial partint de 
Barcelona i ja el 1898 constava de 1.120 km de vies que permetien la 
comunicació de Barcelona amb Tarragona, Girona, Lleida, Saragossa, Madrid, 
València i la frontera francesa.  
 
Les noves construccions es van realitzar en un ample de via diferent als de la 
resta d’Europa. Concretament l’Estudi Subercase (1844) deia: “L’ample de via 
s’estipula en 6 peus castellans, aproximadament 1,67 metres. La recomanació 
[...] es basa en el fet que un major ample sembla implicar una major estabilitat i 
per tant major possibilitat d’aconseguir grans velocitats, així com el fet de poder 
disposar de major amplada entre les rodes per col·locar calderes més grans”.  
 
La primera línia que es va construir a l’Espanya peninsular va ser la Barcelona 
– Mataró sota la iniciativa de l’industrial de Mataró Miquel Biada i Bunyol. 
Aquest últim va justificar la construcció de la línia per motius comercials i el 
1845 es va fundar la Sociedad del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró. 
Les obres es van iniciar el 1847 i el ferrocarril entrà en funcionament el 1848. 
La construcció d’aquesta línia també va suposar la creació de la primera 
estació de ferrocarril (Figura 5.3), que quedava situada entre el barri barceloní 
de la Barceloneta i la Ciutadella, i del primer túnel ferroviari a Montgat.  
 

 
Figura 5.3: Antiga estació de la línia Barcelona – Mataró (1880).  

Font: Scripta Nova (web) 
 
La segona estació terminal que es va construir a Barcelona va ser l’actual 
Estació de França per servir de terminal per a la línia que havia d’unir 
Barcelona amb Granollers. Aquesta seria explotada per la Sociedad de los 
Caminos de Hierro del Norte i va entrar en funcionament el 1854. La línia 
passava per les Glòries i definia una segona estació a Clot (on també tenia 
tallers), posteriorment s’allunyava per Sant Andreu de Palomar i finalment 
continuava el seu recorregut passant per Montcada. 
 
La tercera estació terminal que es va crear a Barcelona va ser la que havia de 
servir la línia que enllaçaria Barcelona amb Martorell i que estava situada a la 
Riera d’en Malla (Rambla de Catalunya – Ronda Universitat). Aquesta línia va 
entrar en funcionament en dues fases, en primer lloc el 1854 va entrar en 
servei el tram Barcelona – Molins, passant per Sants, i el 1857 el ferrocarril va 
arribar a Martorell.   
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Una nova línia va ser la que havia d’enllaçar Barcelona amb Saragossa, 
explotada per  la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza, 
inaugurada el 1855 entre Montcada i Sabadell. Aquesta no disposava d’estació 
terminal a Barcelona i va subscriure un conveni amb la Compañía de los 
Ferrocarriles de Barcelona a Granollers el 1859 pel que aquesta última cedia 
part de la seva infraestructura per permetre l’entrada dels trens de la línia a la 
ciutat. Ja el maig de 1860 la línia arribava a Lleida i el 1861 a Saragossa. 
 
El 1858 es va crear la línia de via ampla que unia Barcelona amb Sarrià, però 
aquesta va passar a ser d’ample europeu el 1905 i a ser gestionada finalment 
per FGC. 
 
L’última línia important que es va crear a l’àmbit de la RMB en aquesta segona 
meitat del segle XIX va ser la que havia d’unir Barcelona amb Vilanova i Valls, 
que va entrar en servei el 1881. Aquesta es va presentar com un projecte molt 
ambiciós que partia de les Drassanes de Barcelona i que havia de travessar el 
Massís del Garraf amb diferents túnels que van constituir una de les majors 
obres fetes fins aleshores. La línia continuava el seu recorregut per Sitges fins 
arribar a Vilanova i La Geltrú. A finals de 1886 la Compañía de los Ferrocarriles 
Directos de Madrid y Zaragoza que l’explotava va passar per problemes 
econòmics i va ser transferida a la Compañía de los Ferrocarriles de Tarragona 
a Barcelona y Francia (TBF). L’estació terminal va ser fixada al Morrot el 1917 i 
es va convertir en la gran estació de mercaderies del Port de Barcelona. 
 
Aquest és un breu resum de com van partir les línies de Barcelona, però 
quedava la important tasca d’enllaçar les línies a la ciutat. Aquesta va ser 
iniciada per la TBF que va presentar un projecte d’unió de les estacions que 
tenia a Sants i al passeig de la Duana. Després de moltes tensions amb 
l’ajuntament i de cinc anys, el 1881 Manuel Girona presentà una proposta de 
soterrament que, després de ser modificada va resultar en la circulació en rasa 
del ferrocarril pel carrer Aragó (Figura 5.4) i en túnel a l’alçada del passeig de 
Gràcia. 
 

 
Figura 5.4: Detall del carrer d’Aragó amb la rasa oberta per al pas del ferrocarril.  

Font: Scripta Nova (web) 
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La primera meitat del segle XX, amb la xarxa principal pràcticament acabada, 
va suposar el final de l’explotació de les línies per companyies privades que, 
després de la Guerra Civil, van ser nacionalitzades i es va fundar RENFE (REd 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles i actualment Renfe).  
 
El ferrocarril a Espanya va començar a modernitzar-se a inicis de la dècada 
dels 50 amb la millora econòmica, però la dècada següent el ferrocarril va anar 
perdent quota de mercat per la popularització de l’automòbil. Les construccions 
d’infraestructures es van aturar i RENFE va centrar el seu esforç en 
modernitzar les línies. En aquesta època es va fundar la gran terminal de 
Barcelona – Sants. 
 
La crisi va continuar els anys 70, malgrat que el 1982 es va construir una línia 
entre El Papiol i Mollet per tal d’evitar el pas dels trens de mercaderies pel mig 
de la ciutat de Barcelona. L’any 1995 va començar a acceptar passatgers en un 
petit tram i el 2005 va entrar en servei un tram més llarg de la línia per crear la 
línia R7 de rodalies. 
 
Retornant a la crisi que patia el ferrocarril, el punt d’inflexió va arribar el 1985 
quan es van tancar un bon grapat de línies “altament deficitàries” a tot l’Estat 
espanyol, que d’altra banda va afectar ben poc a la RMB. Així, es va començar 
a donar un nou impuls al ferrocarril paral·lel a l’entrada d’Espanya a la CEE. 
Les línies es van modernitzar i es va crear el concepte de trens de rodalies, 
amb freqüències molt altes i amb major rapidesa i capacitat dels trens. L’actual 
RMB va passar a disposar de quatre línies de rodalies, van disparar el seu ús i 
començà a ser habitual que RENFE no tingués prou trens per absorbir la 
demanda (per primera vegada en molt temps). Aleshores es van realitzar grans 
inversions per millorar la situació tant en vehicles com en adaptació de les 
infraestructures. 
 
Per la seva banda, la dècada dels 90 va suposar la instauració de l’Alta 
Velocitat a Espanya i a finals de la dècada els plans ja preveien la construcció 
d’una línia que unís Barcelona amb Madrid i França amb ample internacional.  
 
El darrer gran canvi per a la xarxa de competència estatal ha estat la creació de 
l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que a partir de 1 de gener de 
2005 ha passat a ser responsable de tota la infraestructura mentre que Renfe 
es constitueix únicament com a operador de transport. 
 

5.2.2 La xarxa de FGC 
 
El primer ferrocarril de via estreta de Catalunya va ser inaugurat l’any 1885 i 
connectava Manresa amb Puig-Reig i Berga, que va allargar-se fins a 
Guardiola de Berguedà l’any 1904 amb motiu de la puixant activitat industrial de 
l’eix del Llobregat i l’interès d’unir-lo amb la xarxa de ferrocarril de via ampla. 
 
L’any 1893 es va obrir una segona línia de similars característiques entre 
Igualada i Martorell donada la intensa activitat tèxtil i l’interès de connectar les 
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indústries amb la xarxa de ferrocarril de via ampla. Finalment, una tercera línia 
es va obrir entre Martorell i Barcelona l’any 1912.  
 
Les diferents empreses explotadores de les línies es van fusionar el 1919 en el 
si de la Companyia General de Ferrocarrils Catalans, S.A. (CGFC), que va 
construir un nou tram entre Martorell i Manresa per unir les tres línies existents. 
A la vegada, la companyia va incorporar a l’explotació el ramal de Manresa a 
Súria, construït a principis dels anys 20 per exportar la producció dels jaciments 
potàssics a través del Port de Barcelona. 
 

 
Figura 5.5: Antiga xarxa de FGC. Font: www.trenscat.com 

 
A la dècada dels anys 20, amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929, es 
va posar al dia la xarxa ferroviària de via estreta que arribava a Barcelona i 
d’aquesta manera, quedava configurada una xarxa que arribava als 189 km 
gestionada per una única empresa, CGFC, i que està representada a la Figura 
5.5.  
 
Davant d’una situació caòtica desprès de la Guerra Civil i durant tot el període 
franquista, el 1977 FEVE va passar a explotar la xarxa de via estreta a 
Catalunya, que va continuar tancant alguna de les seves línies. L’any 1978 la 
Generalitat de Catalunya va prendre la gestió dels ferrocarrils i el 1979 es va 
fundar FGC, que va rellançar el ferrocarril de via estreta. 
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Figura 5.6: Antiga locomotora de FGC. Font: www.trenscat.com 

 
Des d’aleshores, s’han construït noves línies i s’han realitzat desdoblaments 
que han permès multiplicar el servei, sobretot de passatgers però també de 
mercaderies, configurant dues grans línies que es coneixen com a Metro (o 
línia) del Vallès i línia Llobregat – Anoia (Metro del Baix Llobregat des de 
Barcelona fins Martorell). Cal destacar també que, malgrat trobar-se fora de la 
RMB, FGC explota des de l’1 de gener de 2005 un tram de ferrocarril de via 
ampla comprès entre Lleida i La Pobla de Segur (línia Lleida – Pirineus). 
 

5.2.3 La xarxa de metro (TMB) 
 
L’actual xarxa de metro de Barcelona, que abasta Barcelona ciutat i algun dels 
municipis amb els que conforma el continu urbà, és fruit de la unió de dues 
antigues companyies privades que van operar per separat fins els anys 60, 
quan es van unir en una sola de caràcter públic. 
 
El primer tram de metro es va inaugurar el 1924 entre Lesseps i la Plaça 
Catalunya amb ample internacional i estava explotat per la Companyia del Gran 
Metro de Barcelona (GMB), que es va perllongar en forma de Y fins La Rambla 
(prop de l’actual Liceu de la L3) i Correus (a prop de l’actual Barceloneta de la 
L4). La bifurcació es realitzava a l’actual estació de Passeig de Gràcia (L3). 
 
D’altra banda, la companyia del Ferrocarril Metropolità Transversal de 
Barcelona (FMT) va realitzar un projecte d’unió de les principals estacions de 
ferrocarril i, per tant, amb ample ibèric. El primer tram es va inaugurar el 1926 
entre Bordeta  (prop de l’actual Santa Eulàlia de la L1) i Plaça Catalunya. El 
1933 ja arribava fins Marina i el 1954 fins a Fabra i Puig. S’estava construint la 
base del que avui es la Línia 1. El 1959 la FMT va construir un tram de metro 
entre Sagrera i Horta (línia 2 d’aleshores), en ample de via internacional, que 
posteriorment es va unir a la L5. 
 
El 1960 les dues empreses esmentades es van unir creant el Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona (FCMB) que, amb altres va passar a anomenar-se 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). El 1969 es va inaugurar el 
primer tram de la L5 entre Diagonal i Collblanc i va anar absorbint l’antiga línia 
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2. Quatre anys després va entrar en servei la L4 entre Joanic i Jaume I a partir 
de la separació del ramal Correus de la L3. 
 
Als anys 70 (Figura 5.7) es va començar a construir la L2, però el projecte es 
va abandonar per problemes polítics, econòmics i financers quan la majoria 
dels túnels ja estaven acabats. Finalment, es va inaugurar el 1994 entre 
Sagrada Família i Paral·lel en una primera fase, i el 1997 es va perllongar la 
línia fins La Pau. 

 

 
Figura 5.7: Xarxa de metros l’any 1974 (en projecte i en servei) Font: www.wefer.com 
 
Actualment, s’ha inaugurat una línia de metro lleuger subterrani a la zona de 
Ciutat Meridiana (L11) i estan en construcció les línies 9 i 10 que uniran 
Badalona amb El Prat de Llobregat. A més, estan en estudi o construcció les 
prolongacions de la L1 fins El Prat, la L2 fins la Zona Franca, la L3 fins 
Roquetes, la L4 fins la Sagrera i la L5 fins la Vall d’Hebron. 
 
En aquests moments, s’ha aconseguit la integració del Metro de Barcelona amb 
les línies urbanes de FGC, que han estat totalment equiparades a les de TMB. 
Així, s’ha creat una xarxa de ferrocarril metropolità conformada per 8 línies 
totalment integrades tant en servei com en tarifes, a les que s’ha sumat Renfe. 
 

5.2.4 La xarxa de tramvia (TRAM) 
 
Tot i que el sistema de tramvies s’està introduint actualment a diferents ciutats 
d’Europa com a mode nou de transport, té una llarga història al darrera amb un 
gran parèntesi a partir de la dècada dels 70. 
 
L’any 1872 va entrar en servei la primera línia de tramvia de Barcelona entre el 
Pla de la Boqueria i Josepets (actual plaça de Lesseps) amb un sistema de dos 
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pisos i tracció animal. El 1877 va començar a funcionar el primer tramvia a 
vapor en la línia de Sant Andreu de Palomar i el 1899 va entrar en 
funcionament el primer tramvia elèctric. 
 
La línia de tramvies de Barcelona va evolucionar per tota la ciutat fins que 
diferents factors van provocar en primer lloc que el 1965 se suprimís la última 
línia de via estreta entre Estació del Nord, Sant Martí de Provençals i el Barri 
Besòs, i finalment el 1971 s’eliminessin les últimes línies de via ampla 
(internacional) entre Drassanes i Via Júlia (Figura 5.8) i entre Drassanes i Horta 
(amb l’excepció del Tramvia Blau, que actualment continua en actiu com un 
servei de caire turístic i que serà referit a l’annex). 
 

 
Figura 5.8: Nit de la retirada de l’últim tramvia de Barcelona. Font: www.tramvia.org 

 
A partir de l’any 1987 TMB va començar a planificar la tornada del tramvia a la 
ciutat de Barcelona, amb un estudi d’implantació al llarg de tota l’avinguda 
Diagonal. Finalment, el 1993 el que es va començar a anomenar TRAMBAIX 
s’inclou en un Pla de Transports Públic, el PIT (Pla Intermodal de Transport), 
que finalment no va ser aprovat. 
 
L’any 1997 va començar la construcció de la prova pilot del tramvia de la 
Diagonal que finalitzà l’any següent. Es tractava d’un tram amb ample de via 
internacional, de 650 metres i electrificat amb catenària elevada. La seva 
finalitat va ser la de donar a conèixer el tramvia modern als ciutadans i 
experimentar una possible reimplantació d’aquest mitjà de transport. La 
construcció es va dur a terme sobre un carril d’aparcament de l’avinguda 
Diagonal, entre el carrer d’Entença i la plaça Maria Cristina. 
 
L’any 1998 es va llançar a concurs la “redacció del projecte, construcció i 
explotació del sistema de tramvia/metro lleuger en el corredor Diagonal - Baix 
Llobregat de l’Àrea de Barcelona”. L’any 2000 l’ATM va adjudicar el 
tramvia/metro lleuger al consorci liderat per Alstom - FCC i es va fundar l’entitat 
Tramvia Metropolità, S.A. que explotaria el TRAMBAIX. 
 
L’any 2001, finalitzada la redacció del PDI 2001-2010, s’aprovà el projecte del 
TRAMBESÒS, una segona xarxa de tramvies de la RMB també adjudicada a 
Tramvia Metropolità, S.A.. Aquest mateix any van començar les obres del 
TRAMBAIX que van continuar el 2002 i 2003 amb alguns canvis de traçat. 
Aquest últim any van començar les obres del TRAMBESÒS amb l’objectiu que 
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estiguessin acabades el 2004 amb motiu de la celebració del Fòrum de les 
Cultures. 
 
Finalment, el 3 de desembre de 2003 es va produir la primera circulació pública 
del TRAMBAIX en el tram comprès entre Francesc Macià i Zona Universitària. 
Al seu torn, el TRAMBESÒS començà a circular a principis del 2004 entre 
Diagonal Mar i cotxeres. Finalment, tots dos tramvies van ser inaugurats el 3 
d’abril del 2004 i al llarg de tot l’any es van anar ajustant les línies i obrint totes 
les estacions (Figura 5.9). Aquest procés ha continuat el 2005 i encara ho farà 
durant el 2006, quan està previst posar en servei la línia T-5 del TRAMBESÒS, 
ja construïda. 
 

 
Figura 5.9: El TRAMBAIX a Cornellà. Font: www.UrbanRail.net 




