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CAPÍTOL 3 

 

ANTECEDENTS: ELS PLANS DE METRO DE BARCELONA 

 
 
 
Abans de la redacció del primer Pla de Metros l’any 1963, el transport de la ciutat 
funciona a base de línies de tramvia i dues línies de metro: la línia Transversal 
(actual línia 1) i el Gran Metro (actual línia 3). Son línies construïdes i explotades 
pel Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A. i el Gran Metropolità de Barcelona, 
S.A. respectivament, en règim de concessió, fins l’any 1954, quan passen a 
titularitat municipal. L’any 1961 es crea la societat privada municipal Ferrocarril 
Metropolità de Barcelona, S.A., resultat de la fusió d’aquestes dues companyies. 
 
L’any 1963, la Comissió Coordinadora del Transport de Barcelona aprova el “Plan 
de Urgencia” que comprèn la prolongació de les línies de l’antic Transversal i del 
Gran Metro, ja fusionades i la creació d’una nova línia, el Transversal Alt, que 
correspon al tram Sagrera-Horta de l’actual línia 5. 
 
El Pla de 1966 es redacta incorporant les tres petites línies que hi han construïdes 
fins aleshores a una xarxa que dona servei a tot el conjunt de la ciutat de 
Barcelona. S’intenta que els barcelonins puguin traslladar-se en metro a quasi tots 
els seus recorreguts per la ciutat comtal. Malauradament, per qüestions 
econòmiques, l’extensió de la xarxa es limita exclusivament al municipi de 
Barcelona. 
 
El principal objectiu del Pla de 1971 és projectar una xarxa de metros que arribi 
més enllà de la conurbació, als termes municipals veïns, residits per població amb 
el seu lloc de treball a Barcelona i que, per tant, necessiten desplaçar-se 
diàriament. 
 
Concretament, l’actuació de 1971 proposa la prolongació de les línies construïdes 
fins aquell moment i la creació d’una de nova, anomenada línia 6, que hauria de 
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transcórrer entre la Zona Franca i Santa Coloma de Gramanet. Amb aquesta 
planificació es pretén fer arribar el servei de metro als municipis de l’Hospitalet de 
Llobregat, Santa Coloma, Esplugues de Llobregat, Sant Just d’Esvern, Cornellà i 
Badalona, a més d’alguns barris de Barcelona com Roquetes, Selva de Mar, Bon 
Pastor, Vall d’Hebron, etc. 
 
A l’hora de projectar la xarxa, el Pla de 1974 té en compte les zones servides pels 
ferrocarrils suburbans i els de rodalies de RENFE. Considera el metro i les altres 
xarxes ferroviàries han d’entendre’s com a serveis complementaris. 
 
L’important creixement dels municipis situats al marge esquerra del riu Besòs, va 
provocar un augment de la demanda de transport i, per tant, la necessitat d’ajustar 
els traçats previstos al Pla de 1971 a la realitat del moment. 
 
Per primera vegada, s’introdueix en la planificació una metodologia amb enquestes 
origen-destí. És aleshores quan comencen a introduir-se consideracions sobre 
mobilitat, que actualment es consideren inapel·lables: ineficàcia del transport privat 
per resoldre la demanda circulatòria, el metro suposa estalvi d’energia enfront el 
vehicle privat, la inversió en infraestructures i superestructura sofisticades permet 
minimitzar despeses d’explotació. 
 
Els resultats de l’estudi conclouen que les línies 1 i 4 s’han  de prolongar fins a 
Santa Coloma de Gramanet, i les línies 5 i 6 fins a Badalona. 
Pocs anys després, com a conseqüència de la nova situació de descentralització 
política i administrativa, és possible una gestió amb més rigor i sensibilitat envers 
les necessitats reals. El Pla de Metros de 1984 n’és un exemple.  
 
Tot i així, no s’avança en tots els aspectes per igual. Per una banda, pel que fa al 
traçat, la crisis econòmica i l’estancament demogràfic propicien un pla poc 
ambiciós, on les prolongacions de les línies existents foren les principals línies 
d’actuació. 
 
Per l’altra banda, el Pla del 1984 introdueix millores importants en la 
superestructura. Les consideracions que s’introdueixen tímidament una dècada 
abans es materialitzaren en diverses actuacions: un anell de mitja tensió que 
permet reduir el cost energètic; els sistemes automàtics per a la racionalització de 
l’explotació permeten reduir costos d’explotació i augmentar la seguretat de l’usuari 
i la regularitat de les combinacions; el sistema de control d’entrades i sortides de 
passatgers dificulta el frau alhora que permetia reduir costos de personal; i la 
construcció del corredor d’enllaç a l’estació de plaça Catalunya entre la línia 1 i el 
FGC pretén augmentar l’eficàcia del sistema de transport, considerat globalment. 
 
Al juliol de 1993 es presenta el Pla Intermodal de Transports (PIT). Es detecten les 
zones amb cobertura deficient o inexistent i es proposa una xarxa de 7 línies, que 
intenta resoldre els problemes més greus de falta d’accessibilitat al transport 
col·lectiu. És interessant  observar com la línia 6 o de “circumval·lació”, una 
d’aquestes 7 línies, té algunes similituds amb l’actual línia 9. Es tracta d’una línia 
que connecta La Zona Franca amb Sant Adrià del Besòs, transcorrent per la part 
nord de Barcelona.  
 
El 19 de març de 1997 es crea l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). La 
integració en aquest consorci de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i l’Entitat Metropolitana del Transport i la presència de l’Administració de 
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l’Estat, va marcar el començament d’una nova etapa en el camp del planejament 
d’infraestructures del transport públic col·lectiu. 
 
L’ATM proposa la redacció del Pla Director d’Infraestructures (PDI), que preveu les 
actuacions d’infraestructures del transport públic col·lectiu per al període 2001-
2010. El PDI s’aprova l’any 2001. 
  
El PDI  utilitza l’anàlisi multicriteri per a poder establir un ordre de prioritats entre 
les diferents actuacions que es proposen per a completar i racionalitzar la xarxa, en 
funció de la disponibilitat pressupostària. De totes les actuacions analitzades és la 
línia L9 la que rep la millor qualificació. 
 
Segons aquest anàlisi, és l’actuació del PDI que més positivament pot influir en 
l’evolució de la xarxa de transport públic ferroviari de Barcelona, donat que, 
potencia l’efecte xarxa i amplia molt la capacitat de comunicació de la part alta de 
la ciutat. Aquesta línia no tan sols genera nous viatgers, també genera una 
redistribució de les càrregues, que provoquen una reducció del temps de viatge dels 
actuals usuaris de la xarxa. 
 
 
 


