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1.- Consideracions Prèvies Sobre el Transport Públic 
 
1.1.- La Necessitat del Transport Públic 

 
 La necessitat de transport públic és una realitat irrefutable. I no només és una 
necessitat per al conjunt de persones que no disposen de vehicle privat per a desplaçar-
se, sinó que ho és per a tota la societat.  
 

Ens podem imaginar una ciutat sense la presencia del transport públic? Si tots els 
individus de la societat haguessin de dependre exclusivament del vehicle privat, quins 
serien els resultats? Nivells de soroll inadmissibles, un elevat nivell de contaminació 
atmosfèrica, i un estat de congestió quasipermanent serien les principals conseqüències 
immediates. 
 

Avui en dia, un gran nombre d’urbs ja pateixen aquests tipus de problemes, que 
no acostumen a ser fruit de l’absència del transport públic, sinó que són causa d’una 
xarxa de transport insuficient o d’un baix grau d’utilització per part de la població. Per 
tant, per a disminuir els problemes de transport urbans actuals, caldrà millorar la xarxa 
de transport públic de les ciutats, augmentant-ne tant la quantitat com la qualitat del 
servei i potenciant-ne l’ús entre membres de la societat. 

 
Però el trànsit urbà no sempre ha estat sempre envoltat d’aquests problemes de 

soroll, contaminació i congestió. La situació de transport urbà ha patit una evolució al 
llarg de la història, que es podria resumir com la successió de tres estats: 

 
Estat 1: Absència de vehicles privats. Tots els individus de la societat utilitzen 

el transport públic. En aquest estat, un cert individu X que realitza diàriament el trajecte 
de casa seva al lloc de treball, pot suposar-li per exemple, un desplaçament d’uns 20 
minuts de viatge. 

 
Estat 2: L’individu X adquireix un vehicle propi (típicament un cotxe) i realitza 

el seu viatge diari en el vehicle privat. En les circumstàncies existents (“Estat 1” + “un 
vehicle privat”) no existeixen problemes de trànsit i per tant, el fet de realitzar el trajecte 
en un vehicle propi li suposa una disminució del temps del viatge (10 minuts per 
exemple). 

 
Estat 3: Veient les avantatges que gaudia l’individu X, al cap d’un cert temps, 

un gran nombre d’individus han seguit el seu exemple, de manera que ara hi ha un gran 
número d’automòbils circulant. Aquest increment de vehicles fa que apareguin les 
congestions, de manera que ara el temps que trigava l’individu X per a anar de casa seva 
a la feina s’ha elevat considerablement, superant el valor que tenia en l’Estat 1 (posem 
que ara és de 40 minuts). Ara, l’individu X és conscient que ell estava millor quan 
utilitzava el transport públic. Però l’Estat 1 s’ha perdut, i per tant si ara realitzes el 
viatge amb el transport públic no recuperaria el temps de viatge inicial en l’Estat 1. És 
en aquest Estat 3 quan es comprova que l’eficiència de l’automòbil es veu disminuïda 
(fins al punt de ser anul·lada) a mesura que augmenta el seu número d’usuaris. Llavors 
es apareix la necessitat d’evolucionar cap a un nou estat. 

 
Molt difícilment es podria tornar cap a l’Estat 1 (això suposaria que tots els 

individus haguessin de renunciar al seu automòbil), i per tant s’hauria d’evolucionar cap 
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a un Estat 4. En aquest Estat 4 el transport públic hauria d’assumir el paper principal en 
el sistema de mobilitat urbana, donant lloc a una situació intermèdia entre l’Estat 1 i  
l’Estat 3, en el qual un gran nombre d’usuaris del vehicle privat tornen al transport 
públic, disminuint considerablement el nivell de congestió de la ciutat. Per a fer això 
possible cal fer atractiu el transport públic, augmentant la seva disponibilitat i adaptant-
lo a les exigències de la mobilitat. 

 
L’evolució cap a aquest nou estat, comença a partir de mitjans dels anys 80, 

degut a les desmesurades situacions de congestió existents, juntament amb l’aparició 
d’una nova conscienciació ambiental. 

 
A continuació es presenten un seguit d’aspectes positius i negatius tant pel 

transport públic com pel transport privat. És important observar que els aspectes 
positius del viatge en vehicle privat afecten majoritàriament a l’individu i els negatius a 
la comunitat urbana, mentre que pel transport públic succeeix exactament el contrari: els 
aspectes positius afecten majoritàriament a la comunitat i els negatius a l’usuari. Això 
explica la tendència clara dels individus cap al transport privat i la necessitat d’una 
política de transports que vetlli per a mantenir un transport públic de qualitat. 

 
Característiques del transport privat 

 

  Independència 
  Estatus 
  Ruta directa 
  Rapidesa* 
  Accessibilitat alta 

 

 Requeriments d’espai 

 Pol·lució 

 Soroll 

 Accidents 

 Problemes de congestió 

 Tensió del conductor 

 Elevat cost unitari del viatge 
 
 
Característiques del transport públic 
 

   Alta capacitat 

   Baix cost de viatge 

   Baixes necessitats d’espai 
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   No necessita habilitat de conduir 

   Als nivells de seguretat 

   Viatge relaxat 

   Permet el desenvolupament de ciutats d’alta densitat 
    

 Temps de viatge superiors* 

 Existència del temps d’espera 

 Existència del temps de correspondència 

 Existència del temps d’accés a la parada 

 Menor intimitat 

 Baixa flexibilitat 
 

 
 
* En determinades situacions, pot succeir exactament el contrari. 
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1.2.- L’Evolució del Transport Públic 
 

L’evolució del transport públic ha seguit la mateixa tònica en la majoria de les 
ciutats. Els vehicles de tracció animal van deixar pas als sistemes de transport 
ferroviaris urbans: el tramvia en primer lloc i posteriorment el metro. L’aparició dels 
vehicles amb motor d’explosió (automòbil i autobús) suposa una revolució pel sistema 
de transports, dos modes que s’aniran convertint en els amos del transport de superfície 
urbà, provocant la substitució dels tramvies pels troleibusos i autobusos.  
 

A continuació veurem aquesta evolució del transport públic pel cas concret de la 
ciutat de Barcelona. 
  
 A mitjans del segle XIX, Barcelona era una ciutat emmurallada de només 
100.000 habitants i 2 km. de diàmetre. El més semblant a la idea de transport públic 
actual eren els vehicles amb tracció animal (diligències i “ripperts”) que unien la ciutat 
amb la resta de les  poblacions de la rodalia. Els primers indicis d’evolució en el sistema 
de transport apareixen en 1848, quan es va inaugurar la primera línia ferroviària de la 
península ibèrica que unia les localitats de Barcelona i Mataró1. 
 

 
Fotografia 1.2.1 

Rippert de la ciutat de Barcelona 
Font: Alemany–Mestre (1986) 

 

 
Fotografia 1.2.2 

Tramvia de tracció animal 
Font: Alemany–Mestre (1986) 

 
El 27 de Juliol de 1872 va començar a circular el primer tramvia de tracció 

animal entre el Pla de la Boqueria i la plaça de Lesseps. Poc després van sorgir els 
tramvies de vapor, i després els elèctrics. El primer tramvia elèctric es va implantar en 
la línia de circumval·lació que descrivia el traçat de les antigues muralles el 26 de Gener 
de 1899. Aquesta és l’època de màxima importància del tramvia, quan aquest mode de 
transport representa l’únic mitja de transport en les ciutats que es troben en una gran 
                                                 
1 La major part de la informació històrica d’aquest apartat ha estat extreta del llibre “Els transports a 
l’àrea de Barcelona. Diligències, tramvies, autobusos i metro” de Joan Alemany i Jesús Mestre. 
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etapa de creixement i expansió pel territori. Les tarifes del transport públic en aquesta 
època eren molt elevades (entre 20 i 30 cèntims de pesseta de mitjana, un preu gens 
assequible per a les classes populars) i van permetre a la iniciativa privada construir i 
gestionar les línies amb beneficis. 
 

 
Fotografia 1.2.3 

Tramvia elèctric de l’any 1908 
Font: Alemany–Mestre (1986) 

 
A principis del segle XX, les poblacions de l’entorn de Barcelona ja havien estat 

annexionades a la ciutat. En aquest moment Barcelona comptava amb 500.000 
habitants, tenia un diàmetre de 8 km i ja disposava d’una bona xarxa de tramvies. 
 

Cap als anys 20, Barcelona arriba als 80.00 habitants, amb una xarxa de tramvies 
de 100 km. de línies i 750 vehicles. És en aquests anys 20 quan l’automòbil comença a 
competir amb el tramvia per l’ús del carrer. L’automòbil es presentar com un mode de 
transport innovador, ja sigui per a la possibilitat d’ús individual com per la seva gran 
flexibilitat de moviment. Malgrat això, aquesta gran flexibilitat no es pot explotar al 
màxim degut a la existència del tramvia, que no permet la interrupció de la via per la 
que circula. 

 
El transport públic busca una solució a aquest conflicte d’espai, solució que 

s’acabarà trobant en el subsòl amb l’aparició del metro. La primera línia de metro 
s’inaugura en l’any 1924 seguint el mateix trajecte que el primer tramvia: fent el 
recorregut Catalunya – Lesseps. El metro serà un mode de transport que es mantindrà 
des de la seva aparició fins a l’actualitat, seguint l’esquema de la seva configuració 
bàsica, encara que amb importants millores tecnològiques. 
 

 
Fotografia 1.2.4 

Inauguració del metro Catalunya – Lesseps 
Font: Salmerón (1992 a) 
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Cap als anys 30 la ciutat ja ha crescut tant, que el transport urbà es converteix en 

un servei imprescindible per a totes les classes socials, fet que es veu reflectit en un gran 
descens de les tarifes. En aquest punt, les companyies comences a tenir pèrdues i 
l’ajuntament s’ha d’implicar en la seva gestió. 
 

Durant els anys posteriors, la importància de l’automòbil va anar en augment. 
Tant a Barcelona com en la resta de ciutats espanyoles, augmenta el volum d’inversions 
destinades a les infrastructures al servei del vehicle privat, a la vegada que la xarxa de 
tramvies pateix una falta d’inversió. Aquesta política de desequilibri d’inversions en el 
transport col·lectiu i privat va conduir, durant els anys 50 i 60, a un deteriorament 
progressiu de la qualitat del transport públic, especialment en el cas del tramvia, que va 
ser percebut com un obstacle per a la circulació. Fins i tot, les reglamentacions de tràfic 
que imposen un canvi de flux en els carrers (el sentit únic, per exemple) suposen un nou 
impediment pel tramvia, al contrari dels modes rodats (cotxe, autobús) la qual cosa no 
els suposa cap entrebanc doncs no depenen de l’estructura de les vies i el cablejat. Tot 
aquests fets, acabaran desembocant a principis dels anys 60, en un procés de 
desmantellament massiu de la xarxa de tramvies i la seva substitució pels autobusos, un 
mode de transport més flexible i compatible amb l’automòbil, i amb uns menors costos, 
tant en l’adquisició com en el funcionament. 
 

D’aquesta manera, el mode de transport que des de finals del segle XIX havia 
assegurat el major nombre de desplaçaments urbans i interurbans es veu 
progressivament abocat cap a la seva extinció. En la ciutat de Barcelona, l’últim tramvia 
d’aquesta primera època va circular el 19 de Març del 1971. 

 

 
Fotografia 1.2.5 

"Barcelona, ¡por fin libre de tranvías!" era l'eslògan que celebrava la desaparició dels tramvies. 
Font: Alemany–Mestre (1986) 

 
En la resta de països, aquesta situació segueix un procés similar al cas 

d’Espanya. La substitució de les línies de tramvia pels autobusos comença a partir dels 
anys 30, al sorgir la idea d’eliminar qualsevol element d’intrusió que pugui fer minvar 
les avantatges de l’automòbil: el tramvia i la seva infraestructura. Desprès de la segona 
guerra mundial, durant les dècades dels 50 i 60, s’accelera el procés d’extinció de les 
línies de tramvia, especialment en EEUU i alguns països europeus com el Regne Unit o 
França. En tots aquests països que opten per potenciar l’ús del cotxe i de l’autobús, 
també es va donar el fenomen d’orientar les inversions cap a una xarxa viària per a 
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aquests modes de transport, descuidant la modernització i segregació del transport 
col·lectiu, fet que provoca que els vehicles i la infraestructura dels tramvies quedi 
obsoleta i sigui percebuda com a un obstacle per al trànsit. 
 

No obstant, no tots els països van optar per fer desaparèixer els seus tramvies. 
Les ciutats alemanyes i suïsses van ser les que més van apostar per aquest mode de 
transport, conjuntament  amb Itàlia, Holanda i Àustria. Els països que mantenen les 
seves línies de tramvia, realitzen inversions en transport públic i privat de forma més 
equilibrada, modernitzant-se els vehicles i la infraestructura tramviària, garantint un 
servei atractiu i minimitzant les interferències amb la resta de modes de transport. 
 

 
Fotografia 1.2.6 

Dues imatges del tramvia de Viena on es pot observar la modernització dels vehicles de 1988 al 1996. 
Font (fotografia esquerra): Alemany–Mestre (1986) 

 
Al llarg de la dècada dels 70, els problemes de mobilitat de les ciutats van ser 

cada vegada més greus, problemes causats per l’augment de l’índex de motorització i 
l’ús indiscriminat del vehicle privat per a realitzar viatges urbans. El metro es planteja 
com la solució pel transport de masses en grans aglomeracions urbanes, però en 
aglomeracions urbanes de menor magnitud cal buscar altres solucions basades en el 
transport públic de superfície. Això comportarà en una inversió de la política de 
transports, que anirà destinada a potenciar el transport públic (augmentant tant la seva 
quantitat com la qualitat). Fruït d’aquesta nova mentalitat, sorgeix la idea de recuperar 
tramvia com a possible solució dels problemes de mobilitat. 

 
El renaixement dels tramvies s’inicia a Amèrica del Nord en l’any 1978, en la 

ciutat d’Edmonton (Canadà) amb la implantació d’una línia que aprofitava una part de 
xarxa ferroviària existent.  

 
En l’any 1981 la recuperació del tramvia continua en les ciutats de Calgary 

(Canadà) i San Diego (Califòrnia). Altres ciutats de EEUU que han seguit l’exemple 
són Buffalo (1984), Portland (1985), Sacramento (1986), San José (1987), Los Angeles 
(1990), Baltimore (1992), St. Louis (1993), Denver i Dallas. 
 

A Europa, la primera ciutat a reintroduir el tramvia va ser Nantes (1985), però la 
implantació amb més èxit va ser la de Grenoble, que va servir d’exemple per a totes les 
implantacions posteriors. També cal destacar l’alta qualitat estètica del projecte 
d’Estrasburg. La ciutat de París, que va servir de model a les nostres ciutats en el 
desmantellament de la xarxa de tramvies, va tornar a reintroduir el tramvia amb dos 
noves línies. 
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Fotografia 1.2.7 

El tramvia de Grenoble, tot un èxit d’implantació. 
 

 
Fotografia 1.2.8 

El nou tramvia de Estrasburg 
 
 La primera implantació a Espanya del tramvia modern es dona a la ciutat de 
València (1994), una implantació que va ser qualificada de tot un èxit, obtenint fins i tot 
el premi a la millor obra pública espanyola de 1994. 
 

 
Fotografia 1.2.9 

El tramvia de València 
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La ciutat de Barcelona també forma part d’aquest grup de ciutats que ha optat 
per a reintroduir el tramvia en la seva xarxa de transport públic. Actualment es troba en 
fase de construcció el que serà la primera línia tramviària moderna d’aquesta ciutat, 
però no la última, doncs el Pla Director d’Infrastructures (PDI) preveu desenvolupar una 
xarxa de línies de tramvia des del Baix Llobregat fins al Besos al llarg de l’Avinguda 
Diagonal, amb una longitud de 40 km. de xarxa. El PDI també preveu l’ampliació de la 
xarxa de metro de la ciutat, que inclou la construcció d’una nova línia, la  “Línia 9”, un 
conjunt d’actuacions que contribuiran a millorar notablement la mobilitat de la ciutat. 
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1.3.- El Tramvia Modern. El “Trambaix” de Barcelona 
 

Quan es parla de la reintroducció del tramvia en la societat, es veuen cares 
escèptiques i es senten critiques a un mitja de transports arcaic que ja no té cap paper a 
jugar en la societat actual. La realitat és, que aquest “transport arcaic”, només és viu en 
els records de les persones, doncs el tramvia ha anant evolucionant  amb el pas del 
temps i es ben cert que els tramvies moderns poca cosa tenen res a veure amb els 
d’antany. 

 
Aquells tramvies que no paraven de balancejar-se, sorollosos i lents, s’han 

convertit en uns mitjans de transport que poden oferir prestacions noves en quant a 
comoditat, velocitat, eliminació de sorolls i capacitat. 

 
Si visitem ciutats com Viena, Milà o Stuttgart (per citar només tres exemples) ho 

podrem veure en primera persona. Aquestes tres ciutats han sigut testimonis de 
l’evolució del tramvia al llarg del temps, tal com ho ha demostrat la presencia de rails 
inserits en els carrers durant tot aquest temps, i és que, efectivament, tot i que moltes 
altres coses han canviat, el tramvia continua sent un vehicle elèctric ferroviari. 

 

 
Fotografia 1.3.1 

Modern tramvia a Roma 
 
Amb el simple fet de passejar per qualsevol d’aquestes ciutats ja podem percebre 

la primera millora tècnica: la disminució del nivell de soroll causat per la circulació 
d’aquests vehicles, que res té a veure amb el dels antics tramvies. El sistemes moderns 
han suposat una clara millora en quant a la transmissió de sorolls i vibracions degut a la 
col·locació del carril embegut en una banda de material elastòmer que redueix 
sensiblement tots dos fenòmens degut a les seves propietats elàstiques. 

 
L’accessibilitat al vehicle també a sigut objecte de millores. Els nous vehicles 

posseeixen un pis rebaixat (a uns 30-35 cm. des del terra) cosa que ha permès eliminar 
els esglaons existents en els models antics, facilitant l’accés al seu interior, especialment 
a persones de mobilitat reduïda. La millora de l’accessibilitat no només es tradueix en 
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un augment de la comoditat, sinó que també incideix positivament en la velocitat, doncs 
es disminueix els temps d’espera en les parades. 

 

 
Fotografia 1.3.2 

Imatge del pis baix d’un tramvia 
Font: www.tramvia.org 

 

 
Fotografia 1.3.3 

Imatge que il·lustra la facilitat d‘accés al tramvia 
Font: www.tramvia.org 

 
I un cop dins el vehicle, podríem apreciar els nous aspectes de comoditat: 

sistema de climatització, una elevada oferta de places de seient (que poden arriben a ser 
el 40 per cent de les totals del vehicle), espais reservats per a cadires de rodes, parets 
substituïdes per grans superfícies de vidre que proporcionen màxima transparència i 
lluminositat... tot un seguit d’incorporacions que permeten crear unes condicions molt 
confortables de viatge. 
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Fotografia 1.3.4 

Interior d’un tramvia modern 
Font: www.tramvia.org 

 
El tramvia modern també han incorporat altres prestacions, que poden ser menys 

evidents pels usuaris. Així, podem analitzar millores mecàniques dels vehicles, que  han 
permès aconseguir velocitats, acceleracions i desacceleracions (de 1,5 m/s2) capaces de 
competir amb les d’altres sistemes de transport. Els nous cotxes tramviaris també han 
arribat a superar les limitacions geomètriques del traçat dels cotxes antics, arribant a 
circular per petits radis de curvatura i pendents més elevades. 

 
Altres aspectes serien nous que podríem trobar serien la bidireccionalitat, que 

permeten canviar el sentit de la marxa sense la necessitat de fer llargs desviaments (tant 
en la terminal com en punts intermitjos del trajecte), la construcció modular 
(l’ensamblatge de diferents mòduls, que donen com a resultat trens amb diferents 
longituds, facilitant l’increment de la capacitat i les reparacions), la composició lliure 
(que permet acoblar dos o més cotxes per a adaptar la oferta a les variacions de la 
demanda que es produeixen al llarg d’un dia), o la orientació dels vehicles cap a 
l’estalvi energètic (que s’aconsegueix, per exemple acumulant la energia útil en les 
operacions de frenat que normalment es perdria en forma de calor, mitjançant els 
sistemes chopper). 

 
Pel que fa al sistema d’explotació, les línies modernes de tramvia poden comptar 

amb un sistema que facilita i optimitza el seu funcionament. Es tracta del SAE o 
Sistema d’Ajuda a l’Explotació. Els SAE són un conjunt de subsistemes de control, 
regulació, informació, comunicacions i senyalització que permeten la localització i el 
seguiment dels vehicles en temps real per a corregir les desviacions del programa 
previst. D’aquesta manera es pot garantir la regularitat de les explotacions, minimitzar 
els temps d’espera, i optimitzar les correspondències. Ja que el SAE és capaç de 
transmetre informació en temps real, una altra aplicació d’aquest sistema és facilitar 
informació als usuaris que resten esperant a les parades sobre el temps d’arribada del 
proper vehicle i la destinació del mateix o permetre que aquestes consultes les realitzi 
un usuari des del seu domicili a través d’internet.  

 
No obstant, no n’hi prou amb tot aquest seguit de millores tecnològiques per a 

obtenir un funcionament òptim de tramvia. Per tal que el tramvia esdevingui un mode 
de transport competitiu que li permeti guanyar-se un lloc en la ciutat i en la societat 
actual, cal que el sistema tramviari disposi d’uns requisits dels quals no va poder gaudir 
el tramvia antic i que molt segurament van ser causa del seu fracàs. Els principals 
d’aquests requisits són: 
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- Disposar d’un lloc propi en el sòl urbà, resultat d’una organització espacial de la 

vialitat, amb una protecció més o menys elevada la plataforma de circulació. 
- Tenir una gestió integrada de la circulació, amb una organització del tràfic que 

vagi en busca de la prioritat absoluta transport públic.  
- Tenir un model de funcionament que aprofiti al màxim les avantatges de la 

teleinformació i altres sistemes de optimització del servei (com per exemple, la 
transmissió d’informació des de l’interior del cotxe). 

 
La nova línia tramviària que s’està construint actualment en la ciutat de 

Barcelona, coneguda amb el nom de “Trambaix”, serà un exemple de tot el que significa 
el tramvia modern. 
 
 
EL TRAMBAIX 

 
El projecte del Trambaix serà el primer en realitzar la reintroducció d’una línia 

de tramvia a la ciutat de Barcelona desprès de  més de 30 anys d’absència. 
 
Consisteix en una xarxa de 15,5 km. de longitud que unirà Barcelona (Plaça 

Francesc Macià i avinguda Diagonal) amb els municipis d’Esplugues, Cornellà, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. Tot plegat representa un àmbit 
territorial de 250.000 habitants que necessita una millora en el seu sistema de transport 
públic que fins ara està basat en l’autobús. Es calcula que el Trambaix tindrà una 
demana de 7,7 milions de viatgers durant el seu primer any en funcionament, xifra que 
s’espera que augmenti de valor en els següents anys, fet que provocarà una notable 
descongestió de les vies d’entrada a Barcelona i en conseqüència una millora de la 
mobilitat. 

 
Al 1997 ja es va dur a terme una prova pilot del tramvia. Sota la coordinació de 

l’Agencia Barcelona Regional, i per iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona, l’Entitat 
Metropolitana de Transport i TMB, es va construir a la Diagonal un tram pilot de 640 
m. de via única per a la circulació de diferents unitats de tramvia modern de diversos 
fabricants (Alstom i Siemens).  

 

 
Fotografia 1.3.5 

Prova pilot a la Diagonal del tramvia COMBINO de l’empresa Siemens 
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El Trambaix constarà de tres línies anomenades T1, T2 i T3 (de 10.6, 11.8 i 

10.38 km respectivament). Totes tres línies tenen un tronc comú que s’inicia a 
Barcelona a la plaça de Francesc Macià i discorre per l’avinguda Diagonal fins l’alçada 
de zona universitària on gira cap al sud fins entrar al municipi de l’Hospitalet de 
Llobregat. Travessa l’Hospitalet per la zona nord i entra a Esplugues on es produeix la 
bifurcació de la línia T3 en el límit del municipi d’Esplugues i Cornellà. La línia T1 
continua pel terme municipal de Cornellà en direcció sud fins enllaçar amb l’estació 
“Cornellà” de la línia 5 de RENFE, moment en que el traçat gira cap a Sant Joan Despí, 
on finalitza el seu recorregut al entrar en aquest municipi. La línia T2 segueix el mateix 
traçat que la T1, però veu ampliat el seu recorregut pel municipi de Sant Joan Despí. La 
línia T3, que es separava de les dues anteriors a l’entrada de Cornellà, discorre entre els 
termes municipals d’Esplugues i Sant Joan Despí avançant cap a Sant Just Desvern. 
Entra en aquest municipi després de creuar l’autopista A-2 i finalitza el seu recorregut 
en el territori de Sant Just Desvern. En un segona fase de construcció, aquesta línia T3 
s’ampliarà fins al municipi de Sant Feliu de Llobregat. La figura 1.3.1 il·lustra el 
diferent recorregut d’aquestes tres línies. Al final de l’apartat, es pot trobar un mapa 
general del Trambaix (figura 1.3.2). 
 

 
Figura 1.3.1 

“Traçat de les línies T1, T2 i T3 del Trambaix” 
Font: www.tramvia.org 

 
Quasi tot el traçat del Trambaix es realitza en superfície, tret de dos túnels que es 

construeixen per a creuar les línies fèrries (de RENFE i de la línia 5 de metro en la 
parada de “Cornellà”) i l’autopista A-2. En aquest traçat en superfície, el tramvia 
comptarà amb una plataforma reservada en el 100 % del recorregut, amb la excepció de 
les cruïlles, les quals queden regulades semafòricament (donant prioritat al tramvia). 

 
Les dimensions d’aquesta plataforma estan compreses entre un ample de 3,85 

metres (pel cas de trams de via única) fins als 8,45 metres (en els trams de via doble). 
En les parades, aquesta amplada es veu incrementada per la presència de les andanes, 
arribant als 11,50 o 11,85 metres per a andanes centrals i laterals respectivament. Les 
dimensions de la plataforma són tals que permeten la circulació de vehicles amb un 
ample màxim de 2,65 m. 
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Les parades són de construcció senzilla. Bàsicament consten d’una andana 

central o lateral (elevada 35 mm. per tal se situar-se a la mateixa alçada que el vehicle 
de tramvia) a la que podrà accedir-se mitjançant unes rampes d’accés, i una marquesina 
en la qual s’instal·laran els equips necessaris per tal de facilitar un seguit de serveis als 
usuaris: interfonia, megafonia, plafó d’informació, monitor amb informació del proper 
tren (destí i horari), videovigilancia, màquines expedidores de títols i equips electrònics 
de regulació i control. 

 

 
Fotografia 1.3.6 

Esquema d’una parada del Trambaix 
Font: www.tramvia.org 

 

 
Fotografia 1.3.7 

Marquesina d’una parada del Trambaix 
Font: www.tramvia.org 

 
El material mòbil que s’emprarà serà en model CITADIS 302 de l’empresa 

Alstom. Aquest model ja ha estat utilitzat en altres ciutats com Montpellier, Orléans y 
Lyon, amb resultats més que satisfactoris. Les principals característiques d’aquests 
vehicles són: 

 
- La presència d’un pis baix en la totalitat del vehicle (35 mm. d’alçada) 
- Un menor pes per eix, fruit d’una construcció amb alumini (amb reforços 

puntuals d’acer), que permet un millor estalvi energètic i una major velocitat. 
- Vehicles resultat d’una construcció modular, obtenint una capacitat de 295 

passatgers. 
- Espai interior amples (2,00 m. d’amplada a l’interior i 2,65 m. a l’exterior) i 

lliure d’obstacles, que fins i tot permet la lliure circulació de cadires de rodes pel 
seu interior. 

- Elevat grau de confort proporcionat pels equips de ventilació, calefacció, aire 
condicionat, els sistemes esmorteïdors... 

- Combois bidireccionals. 
- Possibilitat d’acoblar fins a dues unitats de tramvia. 
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Fotografia 1.3.8 

Material mòbil del Trambaix 
Font: www.tramvia.org 

 
Amb tot això, s’espera que el Trambaix esdevingui tot un èxit i obri el camí cap 

a la implantació d’una nova xarxa de transport ferroviari urbà, donant una segona 
oportunitat a un mode de transport que ja va marcar tota una època en el passat. 
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Figura 1.3.2 

“Mapa general del Trambaix” 
Font: www.trambaix.org 
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1.4.- El Metro Modern. La “Línia 9” de Barcelona 
 
 El metro es un mode de transport que a diferencia del tramvia, no ha presentat 
tants altibaixos al llarg de seva història, havent gaudit gairebé sempre de l’aprovació 
ciutadana, si bé que durant la etapa de la seva construcció va generar no poca polèmica 
entre la població. Moltes crítiques posaven en dubte el bon funcionament d’aquest 
transport pel fet que seria un mode que no circularia per la superfície com tots els altres, 
sinó que ho faria pel subsòl urbà, però aviat aquestes desconfiances van desaparèixer 
per a deixar en el seu lloc un sentiment de satisfacció per les noves característiques que 
oferia aquest nou mode, entre les que destacava principalment el fet que no interrompés 
la circulació (tant de vianants, automòbils o tramvies) per la superfície. 
 
 Al llarg dels anys en metro ha anat evolucionant i modernitzant-se gràcies als 
avenços de la tecnologia: el material mòbil modern ha esdevingut més lleuger, ràpid, 
silenciós, segur i còmode que les primeres unitats de vehicles. D’entre tots aquests 
aspectes, la comoditat i el confort són els que més importància han anat guanyant en els 
darrers anys, fruït de la nova política de transports que es basa en apostar per millorar la 
qualitat del transport públic per a promoure el seu ús. Per aquest motiu les unitats més 
modernes de material mòbil es essencial que ofereixin seients còmodes, temperatura 
agradable, absència acceleracions i desacceleracions brusques, i uns nivell de soroll i 
vibracions mínim. 
 

Així, als vehicles s’han incorporat nous components, com són per exemple els 
sistemes de climatització, els anomenats sistemes “chopper” (que proporcionen un 
estalvi energètic retornant l’energia de frenada a la línia, que de forma contraria es 
perdria en forma de calor), reserves d’espais per a persones de mobilitat reduïda, etc... 
 

Un altre element típic dels vehicles modern es la presència d’anells 
d’intercomunicació entre els cotxes. Típicament s’havia vingut adoptant el criteri 
d’impossibilitar el pas d’uns cotxes als altres des de l’interior, habilitant només el pas al 
personal del servei o en cas d’emergència. Actualment es tendeix, per raons estètiques i 
de comoditat a habilitar que la zona de la unió entre uns cotxes i els altres sigui 
accessible.  

 

 
Fotografia 1.4.1 

Anells d’intercomunicació entre els cotxes ferroviaris 
Font: www.tramvia.org 

 
Naturalment el disseny dels cotxes també ha variat adequant-se als criteris 

estètics de cada època. En les següents fotografies es pot comparar l’evolució de 
l’aspecte de diferents vehicles del metro de Barcelona. 
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Fotografia 1.4.2 

Comboi de la sèrie 200 A de l’any 1944.  
Font: www.wefer.com 

 

 
Fotografia 1.4.3 

Metro de la sèrie 1000 de l’any 1970.  
Font: www.wefer.com 

 

 
Fotografia 1.4.4 

Unitat de metro de la sèrie 4000, de l’any 1990. 
Font: www.wefer.com 

 
No només el material mòbil ha patit els efectes de l’evolució en el temps. Les 

estacions també s’han hagut d’adequar a les noves exigències actuals incorporant 
vestíbuls espaiosos (que no siguin només un eixamplament dels passadissos), màquines 
expenedores de bitllets que admeten monedes, papers i targetes de crèdit, bons sistemes 
de senyalització (amb plafons alfanumèrics que informin als viatgers del temps previst 
d’espera, d’incidències en el servei...), intèrfons que comuniquin amb la cabina del cap 
d’estació, sistemes de megafonia, cameres de vigilància... 

 
Però el gran repte que ha hagut d’afrontar les estacions ha estat l’aspecte 

d’accessibilitat. Apostar per augmentar la qualitat del servei implica millorar 
l’accessibilitat al metro, fet que s’ha aconseguit no només fent més ràpid i còmode 
l’accés sinó també adequant-lo per a persones de mobilitat reduïda. Aquestes millores 
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s’han traduït en la instal·lació tant d’escales mecàniques com d’ascensors en les boques 
d’accés, la minimització de recorreguts i desnivells a salvar i l’eliminació d’objectes 
que puguin considerar-se obstacles pels usuaris. 
 

I finalment, també cal comentar els avenços que s’han donat en la construcció de 
les línies de metro. L’aparició de nous mètodes constructius ha permès aportar diferents 
alternatives a les excavacions a cel obert i a les enormes afectacions en superfície que 
això suposa. El mètode del pretall o la construcció mitjançant tuneladores i escuts són 
dos exemples d’aquests nous mètodes que permeten treballar sota la superfície amb 
unes condicions de seguretat molt més favorables que els mètodes d’excavació en túnel 
tradicionals. 
 
 La futura línia 9 del metro de Barcelona, descrita a continuació, complirà tots els 
requisits d’una línia de metro modern. 
 
 
LA LÍNIA 9 
 
 Els antecedents més llunyans d’aquesta línia es remunten al Pla de Metros de 
1971 i 1974, en els quals es mencionava la idoneïtat de fer arribar el metro a les zones 
perifèriques de Barcelona (la Zona Franca i la zona del Besos en els municipis de 
Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma) que havien patit un fort augment demogràfic de 
manera que les necessitats de mobilitat ja no podien ésser ateses per línies d’autobusos.  
 
 Però l’arribada del metro a algunes d’aquestes zones no es va realitzar fins a 
mitjans dels anys 80 amb la prolongació de la línia 1 cap a Santa Coloma i la línia 4 cap 
a Badalona. 
 
 El territori de la Zona Franca hauria d’haver estat cobert per la construcció de la 
línia 2, però la falta d’avinença entre les institucions fa provocar que el traçat d’aquesta 
nova línia només arribes a l’avinguda del Paral·lel, de manera que la demanda de Zona 
Franca va continuar essent atesa per diverses línies d’autobús que ofereixen un servei 
que es podria qualificar de regular a deficient.  
 

La línia 9 del metro és el projecte més important que s’inclou dins del Pla 
Director d’Infrastructures (PDI) 2001-2010. Creuarà Barcelona amb la finalitat de 
connectar barris de la ciutat amb una gran demanda de transport públic, com és l’eix 
Carles III–Ronda del Mig–Travessera de Dalt–Sagrera, i connectarà Badalona i Santa 
Coloma amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port, la Zona Franca i 
l’aeroport. En el seu traçat, la línia 9 enllaça amb la resta de línies de metro i de 
ferrocarril (RENFE i FGC) mitjançant 17 punts d’intercanvi, i connectarà la xarxa de 
metro amb el Tren de Gran Velocitat (TGV) a l’estació de Sagrera, així com amb 
infrastructures tan importants com la Fira de Barcelona, l’aeroport o la futura Ciutat 
Judicial de l’Hospitalet. Aquests enllaços permetran, a la vegada, descongestionar les 
línies de metro actuals, sobretot la L1 i la L5. 
 

El traçat de la futura línia 9 constarà d’un tronc comú seguint l’eix Carles III–
Ronda del Mig–Travessera de Dalt–Sagrera. El tronc comú s’inicia des de l’estació de 
Gornal (l’Hospitalet de Llobregat) fins a l’estació de Bon Pastor (Barcelona). En 
aquestes dues estacions, la línia es bifurcarà en dos: la bifurcació del Llobregat i la del 
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Besòs. La bifurcació del Llobregat permetrà que una branca doni servei al municipi del 
Prat del Llobregat fins arribar a l’aeroport, mentre que l’altra branca s’encarregarà 
d’atendre la demanda de la Zona Franca, la ZAL i el Port. Les dues branques de la 
bifurcació del Besòs donaran servei a Badalona (fins l’estació de Gorg) i a Santa 
Coloma de Gramenet (fins l’estació de Can Zam). 
 

La construcció de la línia es realitzarà en la seva majoria amb tuneladora, amb 
algunes seccions a cel obert. Davant la complexitat i varietat del terreny en un 
recorregut de més de 40 quilòmetres, amb el condicionant que això suposa per a dur a 
terme les obres, s’ha optat per dividir la línia en 4 trams, en les quals s’empraran un 
total de tres tuneladores diferents: dues de 12 metres de diàmetre i una de 9,40 metres.  

 

 
Fotografia 1.4.5 

Una de les dues tuneladores de 12 m. de diàmetre emprades a la L9 
 
La primera tuneladora de 12 metres de diàmetres (10,90 metres de secció útil) 

interior permetrà treballar amb subsòl de roca. L’altra tuneladora de 12 metres 
s’emprarà en la zona de sòls més tous. Amb aquestes dues tuneladores s’obtindrà el que 
serà la secció tipus per a la majoria de la línia: mitjançant un pla horitzontal es dividirà 
la secció resultat de l’excavació, obtenint-se els dos túnels pels quals circularan els tren 
tal com es pot veure en la figura següent (figura 1.4.1). 
 

 
Figura 1.4.1 

“Secció tipus de la línia 9” 
Font: Generalitat de Catalunya (2003) 
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La tercera tuneladora és més petita (9,40 metres de diàmetre exterior; 8,40 

metres útils) i s’emprarà per a treballar a l’àrea de l’aeroport, donant lloc a una secció 
estàndard de doble via (figura 1.4.2) 
 

 
Figura 1.4.2 

“Secció tipus de la línia 9 en la zona de l’aeroport” 
Font: Borràs–Boté (2002) 

 
Les estacions tindran una fondària d’entre 35 i 70 metres, una profunditat 

notable front la profunditat mitja de la resta de línies (12 metres de profunditat mitjana) 
(TMB, 2003). La fondària es deu a que la L9 haurà de passar per sota de totes les línies 
de metro existents. Els accessos entre l’andana i el vestíbul, i entre el vestíbul i el carrer 
s’encaixaran en un pou vertical de 400 m2. El vestíbul de les estacions estarà situat a la 
part superior del pou vertical i s’hi accedirà des del carrer. Al vestíbul hi haurà les 
barreres tarifàries, els ascensors (de gran capacitat i coordinats amb l’arribada del tren a 
l’andana) i les dependències tècniques. Totes les estacions estaran adaptades per a les 
persones amb mobilitat reduïda. La secció tipus de les estacions es pot apreciar en la 
figura 1.4.3. 

 

 
Figura 1.4.3 

“Secció tipus d’una estació de la línia 9” 
Font: Generalitat de Catalunya (2003) 
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El material mòbil de la línia 9 serà subministrat per l’empresa Alstom. Tindran 

una longitud de gairebé 100 metres i 5 vagons continus, on hi cabran 960 persones per 
unitat. Aquests trens circularan sense conductor gràcies a un innovador sistema de 
control automàtic.  
 

S’espera que la nova línia tindrà una demana de 90 milions de viatgers a l’any 
durant els primers 12 mesos de funcionament, on els usuaris procediran, en part, de la 
captació d’altres serveis de transport públic, tant d’altres línies de metro com de línies 
d’autobús. 
 

A continuació es presenta un mapa general del traçat de la línia 9 (figura 1.4.4). 
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Figura 1.4.4 

“Traçat de la línia 9” 
Font: Generalitat de Catalunya (2003) 

 


