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04.Les característiques de les xarxes 
 
 
04.1. Introducció 
 
L’aparició dels ferrocarrils va revolucionar el concepte de transport tradicional, no tan sols per les 

innovacions tecnològiques que introduïa –rails, força de vapor-, sinó també perquè era molt més ràpid, 
còmode i segur. Amb el ferrocarril, els viatges perdien l’atmosfera d’aventura que envoltava les 
diligències i altres vehicles, sempre pendents del temps o dels possibles atracaments. Aquests primers 
ferrocarrils van ser construïts per companyies anònimes independents a partir dels anys 1.830s i durant 
tot el segle. La crisi financera d’aquestes petites societats de ferrocarril va facilitar la concentració de les 
línies en poques companyies. 

 
Aquestes línies de ferrocarril tenien estacions terminals a les portes de la ciutat construïda, allà on 

ja començaven a diluir-se les muralles que contenien el creixement de les ciutats a mitjans del segle XIX. 
Aquestes estacions es van veure en poc temps envoltades de ciutat. 

 
Les xarxes de tramvies van ser una adaptació de la tecnologia ferroviària a les dimensions reduïdes 

de la ciutat que, cap a la dècada dels 1.870s va ser un mitjà de transport habitual a les grans ciutats 
europees i d’Amèrica del Nord. S’utilitzava la tracció animal, la tracció a vapor només era utilitzada en 
els trajectes més llargs o massa pendents. L’electrificació de les xarxes al voltant del 1.900, va consolidar 
el tramvia com a principal mitjà de transport urbà.   

 
Els primers sistemes de ferrocarril metropolità apareixen a Londres i Nova York a finals dels 

1860s, utilitzant la tracció a vapor. L’aplicació de l’electricitat al ferrocarril va afavorir el 
desenvolupament del ferrocarril metropolità subterrani. Aquests sistemes es van generalitzar amb el 
canvi de segle.  

 
A partir del perfeccionament del motor d’explosió, durant les dues primeres dècades del segle XX, 

els autobusos i els taxis aniran escombrant progressivament els sistemes de tracció animal, encara molt 
presents. Els sistemes de transport ferroviaris de superfície, tramvies i ferrocarrils, es trobaran ben aviat 
en conflicte amb els de tracció mecànica. 

 

04.2. Els models de ferrocarril 
 
El primer ferrocarril suburbà va aparèixer a Berlín l’any 1.882 i va donar una sèrie de solucions que 

anomenaren S-Bahn i que constitueix un dels model de ferrocarril passant. 
 
Les principals característiques eren: 
- la construcció de línies diametrals que travessessin el nucli de la ciutat pel pas de tràfic de 

suburbà o rodalies i de llarga distància. 
- aquest dos serveis havien d’estar físicament separats el que suposava la construcció d’eixos amb 

quatre vies. 
- calia evitar la concentració dels viatgers de llarg recorregut en una única estació central, proveint 

la ciutat d’entrades i sortides a varies estacions.  
- la disposició de les estacions de rodalies havia de tenir una distància mitjana de 0,9 quilòmetres i 

havia de ser una mica menor en el centre de la ciutat, on aquesta xarxa recolzava també el tràfic de 
viatgers intern de la ciutat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La primera imatge correspon a l’esquema d’explotació de la xarxa (plànol ‘S+U-Bahn-Netz’, 

Berliner Verkehrsbetriebe i S-Bahn Berlin), a la segona es pot veure la infraestructura que suporta 
aquesta explotació. En aquest últim es veu l’eix de quatre vies, en blau fosc pels serveis suburbans i en 
blau clar pels de llarg recorregut. 

 



 23

Mentre que els serveis regionals (gris imatge1 i blau clar imatge2) paren només a Zoologischer i 
Friedrich, els serveis de rodalies paren també a les estacions intermitges de Tiergarten, Bellevue i 
Lehrter. 

 
Les premisses de la xarxa S-Bahn van donar elements sobre els que es van planificar un gran 

nombre de xarxes ferroviàries al seu pas per les ciutats.  
 
L’altre model de ferrocarril suburbà apareix per resoldre la situació d’asfíxia que patien les 

estacions terminals. París, amb una xarxa de metro molt concentrada en la zona centre, es a veure obligat 
a construir un ‘metro’ a escala regional (RER) que planifica i finalment construeix als anys 1.970. Va ser 
una iniciativa de l’empresa de metro de París (RATP) que finalment prengué i acabà la SNCF 
(ferrocarrils francesos). 

 
Es tracta d’una xarxa de línies de ferrocarril passants independent de la xarxa de ferrocarrils, que es 

va construir unint antigues estacions terminals pel centre de la ciutat. Amb aquesta connexió de les 
diferents àrees perifèriques a través de la ciutat, es van descongestionar les estacions terminals i es van 
simplificar els trajectes, reduint el nombre de transbordaments necessaris.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les estacions de Montparnasse, Est i St.Lazare mantenen la condició d’estació terminal. D’altra 

banda les estacions de Lyon, Austerlitz i Nord formen part de la xarxa de ferrocarrils passants, tot i que 
inicialment eren estacions terminals. 

 
 
A París les línies de la xarxa RER paren només a les 4 o 5 estacions que permeten connectar-se a 

un major nombre de línies de metro ja que la zona urbana central està molt ben coberta per la xarxa del 
metro. Tot i que la xarxa RER suporta una part de demanda de viatges urbans per travessar la ciutat, les 
seves estacions són bàsicament intercambiadors amb la xarxa de metro. 

 
D’altra banda el model S-Bahn recolza la xarxa de metro i situa un gran nombre d’estacions en 

zona urbana. En aquest cas la xarxa de metro per si sola no cobreix el continu urbà i l’S-Bahn  funciona 
com una xarxa de metro. 

 

Aquesta característica diferencial entre aquest dos models fa que l’àrea d’influència de l’S’Bahn 
(uns 60 km de diàmetre) sigui menor que la del RER (uns 90km). 

 
La construcció de línies passants, amb encaminaments directes eviten els fons de sac o estacions 

terminals. Això suposa un menor consum d’espai (urbà, bé escàs) i una explotació més simple.  
 
També és necessari que les estacions permetin una transferència còmode a altres mitjans de 

transport (intermodalitat). 
 
Per últim tenim els sistemes de rodalies explotats en estació terminal. Londres, Nova York o 

Tokio amb algunes particularitats, tenen la majoria de les línies no passants.  
 
Les estacions terminals es converteixen en un node obligat de pas de moltes línies de metro. Però a 

més aquest últim model necessita un sistema amb molta capacitat que uneixi les estacions terminals 
recollint els viatgers i distribuint-los per la xarxa. Aquesta funció la realitza el metro a Londres amb la 
línia Circle i els ferrocarrils a Tokio amb la línia Yamanote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Només l’estació de Kings Cross té infraestructura passant, la Thameslink, totes les altres estacions 

són terminals. 
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04.3. Els models de metro 
 
Les xarxes de metro s’han concebut al voltant de dues idees principals. Aquestes han donat dos 

tipus de xarxes morfològicament diferents.  
 
El primer model de xarxa el trobem a Londres a partir de la necessitat de les mateixes xarxes 

ferroviàries d’entrar a la ciutat densa i construïda, mes enllà de les seves pròpies estacions terminals. Van 
accedir a la ciutat per sota terra (‘Underground’) i ho van fer en el cas de Londres amb el ferrocarril 
metropolità (‘Metropolitan Railway’). És a dir que la primera solució a la congestió que patien les 
estacions terminals va ser mitjançant un ferrocarril que ha esdevingut metro.  

 
Aquest origen fa que aquestes primeres xarxes tinguin un funcionament ferroviari, amb un gran 

nombre de connexions entre línies. Són els casos de les línies Underground de Londres (1.863), de Nova 
York (1.867) o de les línies de secció petita a Berlín (1.902). 

 
L’altra característica d’aquestes xarxes és que les línies es composen d’uns troncs principals què es 

van bifurquen en diferents ramals.  
 
Aquesta característica és deguda a que es va utilitzar aquesta infraestructura per la colonització de 

nous suburbis (ciutats jardí, connectades a la ciutat central mitjançant el metro) aprofitant la capacitat 
sobrant en els túnels de la part central. Amb el temps, això ha portat a la duplicació d’alguns troncs per 
falta de capacitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la imatge veiem en taronja fosc les línies Underground del xarxa de metro de Londres. Per 

exemple, en el seu pas per King’s Cross, circulen les línies Circle, Metropolitan i Hammersmith & City 
utilitzant les mateixes vies. 

 
 
Les dues xarxes més extenses, amb els radis d’acció majors, responen a aquest primer model 

(Londres 414km, diàmetre d’influència 46,6km - Nova York 420km, diàmetre d’influència 36,3km).   
 
L’altre model, que serà el dominant a partir de les línies Tube de Londres i del metro de París, té 

cadascuna de les línies independent de les altres.  
 

Aquest sistema permet augmentar la freqüència de pas dels combois als 2,5-4 minuts a tota la línia 
mitjançant un explotació simple d’anada i tornada. Per això aquest model va tendir a concentrar-se en la 
zona més densament urbanitzada on aquestes freqüències eren necessàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la imatge es veuen ressaltades les sis primeres línies del metro de París independents entre elles i 

sense ramals.  
 
La majoria de les xarxes de metro (Barcelona, Madrid, Mèxic, París) responen a aquest segon 

model, sobretot pel que fa a la concepció de xarxa de línies independents.  
 
Com a pas següent entre aquests dos models tenim les línies 7 i 13 del metro de París, les línies 1 

(en taronja fosc) i 2 del metro de Milà o la futura línia 9 de Barcelona. En aquest cas les línies són 
independents entre elles però amb ramals.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest model híbrid permet les freqüències de pas més altes a la zona central, més densa  i amb 

més demanda, i més baixes fora d’aquest centre. També permet a les xarxes de metro endinsar-se més en 
el territori com ho feien inicialment però evitant explotacions complicades amb línies interconnectades.  
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04.4. Xarxes ferroviàries de nova generació. Els sistemes lleugers. 
 
Existeix un gran ventall de solucions guiades, amb infraestructura pròpia, amb diferents capacitats i 

graus d’independència respecte altres mitjans. 
 
De les ciutats de l’estudi, només Berlín i Milà han conservat les xarxes de tramvies des de la seva 

aparició. En els demés casos no és pot parlar de xarxes, sinó de línies concretes que resolen corredors 
específics. 

 
En funció de la seva configuració aquest sistemes realitzen diferents funcions: 
 
- Cinturons ferroviaris que resolen la mobilitat transversal a una certa distància del centre de la 

ciutat, unint ramals de metro o ferrocarril. A París, Londres i Tokio. 
 
- Servei d’aportació a la xarxa ferroviària. En general el costos d’implantació i operació d’aquest 

sistemes és menor que el del metro, cosa que els fa realitzables en zones de menor densitat. Mèxic o Los 
Angeles.   

- Transport associat a desenvolupaments urbanístics. Docklands de Londres, LRT de Singapur. 
 
- Fronts litorals. Tokio disposa de tres sistemes guiats elevats en el seu front marítim. 
 
- Connexió amb aeroports i desplaçament intern als mateixos. Orly-val de París (metro lleuger 
automàtic) i Tokio Monorail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

Yurikamone line - Tokio 
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04.5. Característiques de les xarxes 
 
 
04.5.1. París 
 

Xarxa de ferrocarrils Xarxa de ferrocarrils passants Réseau Expres Régional (RER), gestionada 
per la Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF) i la Régie Autonome 
des Transports Parisiens (RATP) 

 Xarxa de rodalies amb estacions terminals, Transilien, que pertanyen a 
SNCF 

Xarxa de metro Xarxa de metro clàssica de la RATP 
Sistemes lleugers línia de metro lleuger de la RATP: Orly Val. 
 Dues línies de Tramvia de la RATP. 
Línies d’alta velocitat Xarxes TGV Nord Europe, TGV Atlantique, TGV Sud-est. 

 
Els ferrocarrils tenen una configuració radial amb línies passants en el cas del RER i terminals en 

el cas de les línies de rodalies clàssiques (ferrocarrils SNCF). 
 
El RER es composa de cinc línies que paren en 5 (línia A), 7 (línia B), 9 (línia C), 3 (línies D i E) 

estacions en el seu pas pel nucli de París. Aquestes línies són gestionades de forma compartida per SNFC 
i RATP ( A, B) o individual per SNFC ( C, D, E). 

 
Els serveis de rodalies (antigament Banlieue, ara Transilien) de la SNCF, que sovint utilitzen la 

mateixa infraestructura que el RER, convergeixen en 4 estacions terminals, les mateixes usades pels trens 
de les línies de llarg recorregut. Acompleixen la connexió radial de la Ile-de-France amb la ciutat central,  
així com alguns serveis transversals dins la segona corona (banlieue-banlieue).  

 
Existeixen serveis directes, semidirectes i amb parada a totes les estacions. 
 
Les línies d’alta velocitat utilitzen la seva infraestructura d’entrada a la ciutat i compten amb un 

anell ferroviari de connexió envoltant la capital. La seva explotació és en estació terminal.   
 
El metro és un sistema independent de 13 línies que serveix bàsicament la zona més densa del 

continu urbà de París. Cada línia té la seves vies independents, sense bifurcacions, tret de les línies 7 i 
13. 

 
La xarxa ferroviària es completa amb una línia de metro lleuger (Orlyval) i dues línies de tramvia 

que uneixen estacions finals de la xarxa de metro, en forma d’un futur anell tramviari. 
 
A més disposa d’una línia d’autobús amb infraestructura pròpia que s’integraria dins d’aquest anell 

(Transval de Marne). 
 
Els autobusos realitzen un paper de recolzament als modes ferroviaris. Actualment existeixen tres 

xarxes principals, la xarxa de París (RATP) que dóna servei a les zones mal servides pel metro o a llocs 
estratègics concrets i la xarxa de Rodalies (Banlieue, RATP). Tenen problemes de baixa velocitat 
comercial (entre 12 i 14 km/h) tot i tenir en número considerable de quilòmetres de carril-bus. 

 

La xarxa privada consta de 90 companyies que donen servei des de les estacions de ferrocarril als 
nuclis suburbans i a la zona rural. 

 
 
04.5.2.  Londres 

 
Xarxa de ferrocarrils Xarxa de ferrocarrils South East, antigament Network Southeast de la 

companyia pública British Rail (BR). Actualment hi ha diverses societats 
privades explotadores: Victoria Railways Holdings Plc, Connex Rail Ltd, 
Stagecoach holdings Plc, Prism Rail Plc, Firstbus Ltd, National Express 
Group Plc, Govia, M40 Trains Ltd. 

 Línia de ferrocarril passant Thameslink. 
Xarxa de metro Xarxa de metro composta de les línies Tube i les Underground i 

gestionada per London Underground Limited. 
Sistemes lleugers Línia de metro automàtica Docklands Light Railway construida per 

London Docklands Development Corporation i actualment gestionada per 
London Underground. 

 Línia de tramvia, Croydon tramlink. 
Línies d’alta velocitat Línia Eurostar, que connecta Londres amb París i Brusel·les. 

 
La xarxa de ferrocarrils del South East presenta una arquitectura rica i complexa, especialment a 

la part sud del Tàmesi per raons històriques. Té una configuració essencialment radial amb 10 estacions 
terminals a les portes del Londres Central. Només existeix una línia passant, la Thamslink , amb 
orientació nord – sud. És un servei passant que és va posar en funcionament l’any 1.988 sobre 
infraestructura existent, a partir de la estació King’s Cross, travessant la ciutat. 

 
Gestiona trens que paren a totes les estacions i serveis exprés (Intercity). 
 
La xarxa de metro es composa de dos sistemes (Underground i Tube) amb un total d’onze línies. 

Aquest dos sistemes són independents tret de dos trams finals de la línia Piccadilly (tube) que circulen 
per les línies Metropolitan i District (Underground) 

 
Dins de cada sistema, les línies estan interconnectades i en molts casos, no serveixen un sol 

corredor sinó que a partir d’un tronc en el Londres Central es bifurquen en els extrems en dos o tres 
ramals. 

 
La Circle line rodeja el Londres Central unint les principals estacions terminals del ferrocarril. 
 
El metro ofereix major servei al nord del Tàmesi que al sud, on la xarxa de ferrocarrils és més 

densa.  
 
La idea d’estendre les línies del Tube per crear nous suburbis (‘metroland’) començar l’any 1907. 

La idea provenia dels Estats Units (New York, Chicago). Aquestes extensions als suburbis es feien 
comptant amb la capacitat remanent dels túnels en la part central de la ciutat11. Aquesta situació 
permetia, a partir d’un túnel en la part central de la ciutat, la bifurcació d’aquesta línia en diferents 
ramals. 

                                                 
11 ‘Underground: Official Handbook’, Capital Transport. (pag.11) 
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A la part est del Londres Central trobem la línia de metro lleuger dels Docklands. La seva 

capacitat no és suficient per a una demanda creixent i per això ha estat perllongada la Jubilee Line cap 
als Docklands. 

 
Recentment han estrenat una línia de tramvia, la Croydon Link, amb un traçat perifèric a més de 

10km del centre de la ciutat, aprofitant un antic traçat ferroviari. 
 
Els autobusos constitueixen una part important de l’organització dels transports col·lectius a 

Londres. La seva xarxa assegura un àmplia oferta a Londres en complement amb el metro. 
 
Les freqüències de pas poden arribar als 2,5 min, però la regularitat té problemes per la interacció 

amb als vehicles privats. Es duu a terme un control estricte dels estacionaments en determinades zones, 
s’equipen autobusos amb càmeres per identificar els cotxes circulant o parats en les vies reservades,... 

 
 
04.5.3. Berlín 
 

 

Tenint en compte la regió conjunta de Berlin-Brandenburg (un total de 6 milions d’habitants en 
30.368 km2, similar a Catalunya) trobem la Regionalverkehr Liniennetz (R-Bahn) que es composa dels 
serveis: Regional Bahn (RB) i Regional Express (RE).  

 
El conjunt de serveis Regional Bahn ofereixen connexions des de les estacions locals cap als 

centres de les ciutats i com servei d’aportació als serveis Regional Express i S-bahn. Generalment tenen 
freqüències d’1 tren/hora. Aquesta freqüència augmenta a mida que la línia és més pròxima a la ciutat de 
Berlín o també en determinats corredors. Aquestes línies cobreixen les mancances de la xarxa S-bahn, ja 
sigui allargant la línia (RB10), tancant l’anella ferroviària (RB 20) o aportant viatgers (RB 27). 

 
Els serveis regionals passants ho fan només en la direcció oest-est, ambdós sentits. Un anell 

ferroviari, excèntric per circumstàncies històriques,  d’uns 40km de diàmetre intercepta totes les línies i 
les recondueix cap aquest eix.  

 
Només són passants els serveis Regional Express, llevat de la línia R6 amb Charlottenburg com 

estació terminal. La resta de serveis, els Regional Bahn, tenen circulacions perifèriques o radials, amb 
estació terminal a la ciutat de Berlín. Serveis locals i exprés utilitzen generalment els mateixos corredors 
però els primers parant a totes les estacions i els segons només a algunes d’elles. Totes les estacions 
terminals o passants del Regionalverkehr Liniennetz, a la ciutat de Berlín, estan connectades a les xarxes 
S-bahn i U-bahn o bé només a la xarxa S-bahn, quan estan més allunyades del centre. 

 
Berlín disposa només de 2 estacions que actuïn de terminal, en els extrems est i oest de la zona 

centre (Charlebottenburg (R6, RB10), Lichtenberg (RB12, RB24, RB25, RB26, RB26, RB60)). Aquest 
serveis disposen de 6 estacions passants 

 
La poca densitat morfològica de la xarxa metro és indissociable de l’existència de l’S-Bahn que 

completa la dotació del continu urbà i s’allunya fins els suburbis. Si la xarxa U-Bahn actuava en una 
circumferència de 37km de diàmetre, la de l’S-Bahn ho fa en una de casi 60km. 

 
A part de les característiques abans esmentades del model S-Bahn, aquest té una configuració 

simple formada per les línies S1 i S2 que fan circulacions nord-sud, les línies S3, S5 i S7 que fan 
circulacions est-oest i la línia S4 fa l’anell ferroviari, petit (uns 11km de diàmetre), recentment recuperat. 

 
En general totes les línies tenen circulacions cada 10 minuts a la part central i cada 20 minuts en els 

extrems. A l’eix est-oest per on circulen 4 línies aquesta freqüència de pas dóna circulacions cada 2,5 
minuts. Aquest fet i l’existència d’una parada cada 0,9km a la part central converteix l’S-Bahn en una 
segona xarxa de metro. Una configuració semblant però amb estacions terminals la tenim a Barcelona 
amb les línies del Vallès de FGC. 

 
La xarxa de metro (U-bahn) es divideix en línies de secció gran ( U5, U6, U7, U8, U9) i línies de 

secció petita ( U1, U12, U15, U2, U3, U4). Les de secció gran, com en el cas de París, la formen línies 
independents sense bifurcacions. Les línies de secció petita estan interconnectades entre les estacions 
Wittenbergplatz i Nollendorfplatz. D’aquesta manera, combinant les línies U1 i U2 tenim la U12. 
Mitjançant una bifurcació de la línia U1 tenim la U15. 

 
Berlín disposa d’una extensa xarxa de tramvies que cobreixen àmpliament la part est de la ciutat i 

que s’està estenent cap a l’oest. La xarxa de tramvies es va mantenir a la part est de la ciutat, mentre que 
l’oest la va desmantellà i va desenvolupar l’U-bahn. 

Xarxa de ferrocarrils Serveis regionals R-Bahn. 
 Serveis suburbans S-Bahn. 
Xarxa de metro Xarxa U-Bahn composta de les línies klein profile i les gross profile 

gestionada per BVG. 
Sistemes lleugers Xarxa de tramvies Tram, que s’estén sobretot a l’antic Berlín est. 
Línies d’alta velocitat Inici de la línia Hannover-Berlín. 
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04.5.4.  Tokio 

 
Xarxa de ferrocarrils Línies de ferrocarrils de JREast i de 31 companyies privades 
Xarxa de metro Xarxa de metro clàssica operada per dues companyies diferents: Teito 

Transit Rapid Authority (Eidan) i Tokyo Metropolitan Goverment's 
Transportation Bureau (Toei) 

Sistemes lleugers Línia de Tramvia de la Toei 
 Metros lleugers automàtics i monorails on hi participen el sector privat i el 

públic 
Línies d’alta velocitat Línies d’alta velocitat Shinkansen, la primera del món, de JRCentral i 

Tohoku, Joetsu de JREast 
 
L’extensa xarxa de ferrocarrils a la regió de Tokio té una configuració bàsicament radial. 

Comprèn l’antiga xarxa de la companyia nacional Japan Railway (JR) privatitzada (60%) i la xarxa de 
línies privades que han anat proliferant. 

 
Les línies privades són radials i convergeixen a estacions terminals situades a la línia Yamanote de 

la JR (primer cinturó ferroviari). 
 
Tokio disposa d’un segon cinturó de la JR envolta l’àrea metropolitana, són les línies Musashino i 

Nambu.  
 
La majoria de les línies privades i algunes JR estan connectades a la xarxa de metro abans d’arribar 

a les estacions terminals. D’aquesta manera, les línies de metro s’estenen per la xarxa ferroviàia i alguns 
trens poden creuar el centre de Tokio utilitzant la infraestructura del metro, evitant així un 
transbordament obligatori a les estacions terminals. 

 
Tokio té la distància entre parades de ferrocarril menor (2,5km). De fet, una cosa és que existeixi la 

parada i un altre que els trens efectivament parin. Tokio té uns complicats sistemes d’explotació 
combinant trens directes, exprés, semidirectes i de parada a totes les estacions. A la imatge, la línia Keio 
amb Shinjuku com estació terminal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La xarxa de metro, formada per 12 línies independents, serveix densament la zona central. La 

distancia entre estacions, més gran que l’habitual per una xarxa de metro, li permet tenir una elevada 
velocitat comercial.  

 
La utilització de les vies del ferrocarril per part dels combois de metro, la converteixen en la xarxa 

operativa més gran, amb 680km. 
 
Tokio complementa la seva oferta de sistemes guiats amb una línia de tramvia, dues línies de 

metro automàtic i dues de monorail. Aquestes línies resolen connexions concretes com és el cas de 
l’aeroport de Haneda servit per una línia de monorail. 

 
La xarxa d’autobusos és formada per les línies que explota la ciutat de Tokio dins l’àmbit de la 

línia Yamanote i per les línies privades, fora d’aquest àmbit. 
 
Les línies privades tenen  una funció essencial de servei a les estacions de la xarxa de ferrocarril. 

Serveixen a la població resident a les àrees d’influència d’aquesta xarxa, ja que la majoria d’elles, per si 
mateixes, no serien rentables. De fet, les companyies privades han de demanar autorització al Ministeri 
de Transports per tancar una línia deficitària. 

 
 
04.5.5. Nova York 

 
Xarxa de ferrocarrils Xarxa de l'estat de New York, gestionada per Metropolitan Transportation 

Authority (MTA). 
 Xarxa de l'estat de New Jersey, gestionada per New Jersey Transit. 
 Xarxa del govern federal, Amtrack 
Xarxa de metro xarxa de metro clàssica de la MTA. 
Sistemes lleugers Línia de metro automàtica a Newark, New Jersey. 
 Línia de metro Port Authority Trans-Hudson (PATH). 
Línies d’alta velocitat Serveis Acela entre les ciutats de Boston, Nova York, Philadelphia i 

Washington 
 
Les ciutats americanes han tingut un creixement ràpid, en un entorn d’abundància d’espai als 

marges de les ciutats, més espai i més barat que a Europa. Des del primer moment d’aparició del vehicle 
privat es recolzà des de les administracions les infraestructures viàries enfront de les ferroviàries, el 
transport públic en autobús en lloc dels sistemes guiats. Als Estats Units l’adquisició d’un vehicle i la 
seva utilització tenen un cost baix. A més no van tenir la problemàtica que suposava el casc antic a les 
ciutats europees. Això va propiciar una urbanització del territori més extensiva12. 

 
Hi ha hagut poca planificació de desenvolupament territorial. El mercat va substituir la planificació 

i va donat a la gent el que volia: ‘viure lluny de les zones comercials, gaudint de l’espai privat que 
suposa una casa unifamiliar allunyada dels carrers i la mobilitat i amb accessibilitat en automòbil’13.  

 

                                                 
12‘ Suburban Sprawl and Transport’, John Pucher. 
13 ‘Why sprawl is good.’,  P. Gordon and H. W. Richardson. 

 

imatge de ‘Tokyo 
Metropolitan Area 
Rail&Road Atlas’ 
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‘Els cotxes fan possible, per la majoria de nosaltres, deixar els envellits centres urbans i moure’ns 
cap a cases decents en suburbis amplis. Ens permeten acceptar feines situades en qualsevol direcció des 
de casa nostra. Som lliures d’anar a on i quant volem, sense els rígids horaris del transport col·lectiu.’14. 

 
Els diferents moments de creixement d’aquestes ciutats, vinculats en un principi al transport 

col·lectiu i més tard al vehicle privat, són especialment presents a Nova York. Tenim una ciutat abastable 
amb el metro i una altra d’ús exclusiu del vehicle privat. Per aquest motiu els diferents estudis i xifres 
destinats a quantificar la població, densitats i perímetres de la regió metropolitana de Nova York 
coincideixen  poc.  

 
 
Les tres xarxes de ferrocarrils tenen una configuració radial que convergeixen a estacions 

terminals del down-town de Manhattan. La Metro North Commuter Railroad a la Grand Central station. 
La Long Island Railroad i la New Jersey Transit a la Pennylvania station. 

 
Fora de Manhattan tenim tres estacions terminals més. Una a New Jersey, Hoboken i dues altres a 

Brooklin, Jamaica i Flatbush. 
 
A la Pennsylvania Station i a la Hoboken, també conflueixen els trens de llarg recorregut de 

l’Amtrack. 
 
El model de xarxa de metro de Nova York és com el de Londres, amb trams centrals (situats 

generalment a l’illa de Manhattan), bé compartits per dues línies o bé que es bifurquen. Els cinc eixos 
que circulen per el mid-town de Manhattan ho fan amb quàdruple via, bé a un mateix nivell (vies 
vermelles) o a dos nivells (vies verdes i blaves).  

 
Tenim estacions on les quatre vies tenen accés a l’estació ( vies vermelles, 96st) i altres on només 

dues d’elles (86st). Succeeix el mateix quan l’infraestructura és a dos nivells.   
 
Una de les particularitats de la xarxa de metro de Nova York la constitueixen els corredors amb tres 

vies (vies vermelles). Aquests poden combinar serveis amb parada a totes les estacions amb serveis 
expressos d’entrada a Manhattan pel matí i de sortida de Manhattan per la tarda, coincidint amb les hores 
puntes d’entrada i de sortida.  

 
Amb aquestes combinacions aconsegueixen velocitats comercials de 29 quilòmetres/hora en tota la 

xarxa.  
 
Aquesta imatge correspon a l’esquema de vies de vies del metro de Nova York, just per sobre del 

Central Park. No correspon a la part amb major densitat de xarxa on l’esquema es complica, però permet 
veure els diferents casos de configuració de la xarxa. 

 
 
Nova York té una important xarxa d’autobusos amb serveis locals i amb serveis expressos cap a 

Manhattan. Tot i això, la manca de carrils reservats per la seva circulació ha fet que el volum de viatgers 
transportats hagi disminuït un 45% en els últims 30 anys. Els autobusos dins la regió metropolitana de 
Nova York realitzen cada cop menys desplaçaments. 

                                                 
14 ‘The Marriage of Autos & Transit: How To Make Transit Popular Again’,  M. M. Webber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.5.6. Barcelona 
 

Xarxa de ferrocarrils Línies de rodalies emmarcades dins la xarxa de ferrocarrils de l'estat 
espanyol, Renfe, unitat de negoci de Rodalies. 

 Línies dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que donen 
servei urbà i de rodalies. 

Xarxa de metro Xarxa de metro gestionada por Transports Metropolitans de Barcelona 
(TMB) i que engloba Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA 

Sistemes lleugers dues futures línies de tramvia, una en construcció, Trambaix, i una altra 
aprovada, Trambesòs. 

Línies d’alta velocitat Futures línies Madrid-Barcelona (2.004) i Barcelona-frontera francesa 
(2007) 

 
Barcelona a finals dels anys 60 ja comptava amb les connexions ferroviàries amb Arenys de Mar 

(passant per Mataró), Granollers, Martorell i Terrassa (passant per Sabadell). Aquestes ciutats formaven 
part de l’àrea d’influència de Barcelona.  

 
L’any 1.892 la companyia Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA) tenia estacions terminals a Morrot i 

Estació de França i travessava Barcelona per l’avinguda Roma – carrer Aragó. Caminos de Hierro del 
Norte tenia l’estació terminal a Arc del Triomf, i el Ferrocarril de Sarrià a plaça Catalunya. A més, 
Barcelona disposava d’una xarxa de tramvies de més de 50km. 
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La xarxa de ferrocarrils passants de Barcelona, a càrrec de Renfe, té una configuració en forma de 

vuit amb ramals cap a Sabadell i Terrassa i cap a Vic i Puigcerdà. Utilitza les valls dels rius Tordera, 
Besòs, Llobregat i Foix  així com les planes entre la serralada Pre-litoral i la Litoral i entre la Serralada 
Litoral i el mar. Aquesta xarxa de rodalies comparteix infraestructura amb la resta de serveis (Regionals, 
Llargs recorreguts) de Renfe. La seva infraestructura va ser passant des del 1.932 (Sants- Pl. Catalunya – 
Nord), ja ho era pel carrer Aragó des dels 1.850s. Tot i això, és la xarxa equivalent al RER de París pel 
que fa al diàmetre d’acció i al nombre de parades en el continu urbà. 

 
D’altre banda la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, tot i tenir una configuració en estació 

terminal, constitueix la xarxa S-Bahn de Barcelona. Disposa d’infraestructra pròpia i dins del continu 
urbà recolza el servei de metro amb parades cada 0,6 km. Les línies que donen servei al Vallès tenen 
l’estació terminal a Pl. Catalunya amb 5 vies que permeten que el túnel fins l’estació de Gràcia tingui en 
hora punta, 35 circulacions/hora/sentit. FGC opera trens urbans i suburbans. La gestió de trens suburbans 
sense parada a totes les estacions li permet augmentar la seva velocitat comercial. 

 
La xarxa de metro, com a París o Madrid, està constituïda de 5 línies independents dins el continu 

urbà. Dels diferents plans de Metro que ha tingut, destaca el de l’any 1.966 que preveia la construcció de 

dues línies circulars (L3 i L4 actualment) tangents a Pg. de Gràcia, però sense estació comuna. El pla de 
l’any 1.974 tenia una longitud total de 121km i 6 línies, però el 1.984 es va reduir a l’estat actual. 

 
Barcelona disposa avui de prop de 80km de carrils-bus amb uns resultats irregulars segons les 

característiques del tram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
04.5.7. Madrid 
 

Xarxa de ferrocarrils Línies de rodalies emmarcades dins la xarxa de ferrocarrils de l'estat 
espanyol, Renfe, unitat de negoci de Cercanías 

 Línia de ferrocarril d'Arganda gestionada per Metro de Madrid SA 
Xarxa de metro Xarxa de metro gestionada por Metro de Madrid SA 
Sistemes lleugers  
Línies d’alta velocitat Línies Madrid-Sevilla i Madrid-Saragossa-(Barcelona) 

 
A Madrid els ferrocarrils travessaven la ciutat, des del 1.851, per anar a l’estació terminal d’Atocha 

com a Barcelona ho feien per anar a trobar l’estació de França pel carrer Aragó. 
 
La xarxa de ferrocarrils de Cercanías és passant per un únic eix que connecta, les estacions 

d’Atocha i Chamartín, amb parada a les estacions de Nuevos Ministerios i Recoletos i amb una distància 
entre estacions de 1,8km.  

 
Tret del cas de les línies C-3, C-4 i C-5 totes les altres travessen la ciutat per aquest eix, tot i que no 

tots els serveis siguin finalment passants. Les línies C-2 i C-8 acaben a Chamartín i Atocha 
respectivament. Les línies C-1, C-7 i C-10 travessen i són passants. 

 
Aquestes característiques converteixen aquesta xarxa en el RER de Madrid. 
 
Tenen a més un línia ferroviària operada per Metro de Madrid però independent d’aquest amb 

estació terminal a Puerta de Arganda. 
 
La xarxa de metro té una configuració semblant a la de París, molt densa i amb ramals curts. Té un 

ramal més llarg que va a buscar l’aeroport de Barajas. 
 
A Madrid els autobusos transporten a més viatgers que els modes ferroviaris. La xarxa d’autobusos 

interurbans de Madrid disposa d’una sèrie de terminals d’autobusos molt importants que permeten 
l’intercanvi amb la xarxa de metro (Atocha, Avenida América, Moncloa, Principe Pío,...). Com succeeix 
a Mèxic, on aquest intercanvi té una importància cabdal, els autobusos alimenten la xarxa de metro, en 
aquest cas de forma organitzada, amb autobusos i com un servei públic.  
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04.5.8. Milà 
 

Xarxa de ferrocarrils Serveis de rodalies i regionals operades per Ferrovie dello Stato (FS) i 
Ferrovie Nord Milano. 

Xarxa de metro Xarxa de metro operada per Azienda Transporti Milanesi (ATM) (ATM 
conté les empreses Metropolitana i Tramviarie Milanese) 

Sistemes lleugers Xarxa de tramvies operada per ATM. 
Línies d’alta velocitat En fase de projecte i construcció Milà-Turí, Milà-Venezia i Milà-Florència.

 
La xarxa de ferrocarrils té una configuració radial amb estacions terminals. La xarxa de FS 

disposa de part d’una ronda ferroviària d’uns 7 km de diàmetre. La xarxa de FNM utilitza com a única 
estació terminal Cadorna, mentre la xarxa estatal té les estacions de Garibaldi, Centrale, Romana i 
Genova. 

 
La principal diferència entre les xarxes de FS i FNM és la distància entre estacions. Mentre la xarxa 

estatal té una mitjana de 5 km, la regional de FNM les manté a 1,5-2km.  
 
El túnel ferroviari que constitueix el ‘Passante’ permetrà en un futur els serveis passants pel centre 

de la ciutat, tallant les tres línies de metro. Actualment és un servei independent, has de canviar de tren 
per utilitzar-lo, i amb una freqüència baixa. 

 
Les tres úniques línies de metro que creuen la ciutat tenen un elevat rendiment. Les línies 1 i 2 es 

bifurquen en un dels seus extrems. Destaca un dels ramals de la línia 2 amb més de 13 km de longitud.                                                                                                                                                                                                                 
  
La manca de xarxa de metro es complementa amb una densa xarxa de tramvies. Aquesta té dues 

línies que, com el ramal de la línia 2 de metro, s’escapen de la xarxa i s’allunyen en direcció nord del 
centre de la ciutat.  

 
Per últim destaquen els 12 intercanviadors que té la xarxa de metro amb els autobusos interurbans.  
 
 
 
 
 

04.5.9. Singapur 
 

Xarxa de ferrocarrils Línia de ferrocarril no desenvolupades per viatges metropolitans. 
Xarxa de metro Mass Rapid Transit (MRT), formada per dues línies. 
Sistemes lleugers Light Rail Transit (LRT), connectada a una estació del MRT 
Línies d’alta velocitat  

 
Tot i la importància de la seva xarxa de metro i sistemes lleugers, aquesta ciutat utilitza 

intensament l’autobús.  
 
Els trets més significatius de Singapur són el planejament urbà i les mesures que limiten l’ús i la 

propietat del vehicle.  
 
Un planejament estricte (Concept Plan,1.971) ha concentrat el creixement urbà que es produïa fora 

de la ciutat central  a nuclis amb mixtura d’usos i lligats a nodes del MRT.  
 
Singapur ha estat la primera ciutat en introduir un peatge urbà d’accés al centre de negocis de la 

ciutat així com desenvolupar un sistema de quota per controlar el nombre de vehicles a l’illa.  
 
Aquest control exercit sobre el vehicle privat combinat amb l’oferta de transport públic ha donat un 

increment del seu repartiment modal. 
 
El MRT té una elevada distància entre estacions (1,7km), fins i tot quan travessa la ciutat central, 

això li permet tenir una velocitat comercial de 40km/h. Té una configuració amb dues línies, una circular 
i l’altre per la costa sud de l’illa. No serveix densament una zona sinó que actua d’unió entre els diferents 
desenvolupaments urbanístics i la ciutat central (servei interurbà). De fet els desplaçaments urbans 
recauen sobre els autobusos. Aquestes característiques el converteixen en un metro regional (RER), més 
que no pas en una xarxa de metro convencional. 
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04.5.10. Los Angeles 
 
Xarxa de ferrocarrils Serveis de Rodalies gestionats per Metrolink.  
Xarxa de metro Sistemes 
lleugers 

Xarxa Metro Rail, gestionada per Los Angeles County Metropolitan 
Authority i formada per una línia de metro clàssica i dues de ferrocarril 

Línies d’alta velocitat  
 
A l’actualitat està construint un xarxa ferroviària urbana composada de metro convencional (1 

línia) i metro lleuger (2 línies) i ha organitzat sobre infraetructura existent un sistema ferroviari de 
rodalies (commuter interurban railway system - Metrolink).  

 
Aquests sistemes encara tenen una representació en el repartiment modal molt reduïda, a més de tot 

una sèrie de detractors dels modes ferroviaris de transport de viatgers que en cap cas veuen retribuïdes 
les inversions fetes en millores de la circulació.  

 
Los Angeles és una ciutat paradigmàtica de la urbanització dispersa de baixa densitat amb una 

mobilitat totalment orientada a l’automòbil. Destaca per poc transport públic en general i fins fa pocs 
anys, per l’absència d’infraestructures ferroviàries de transport de viatgers.  

 
A la imatge es pot observar com la màxima densitat edificatòria la trobem just flanquejant la via 

principal. Es crea al voltant d’aquesta un corredor continu d’alta accessibilitat on es situen els edificis. 
Un pas per darrera comença ja la baixa densitat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilshire Boulevard.  Aparcament a Wilshire Bl. 
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 04.5.11.  Mèxic 
 

Xarxa de ferrocarrils Línies de ferrocarrils poc desenvolupades per viatges metropolitans. 
Xarxa de metro Xarxa de metro clàssica de Transporte Colectivo Metro (TCM). Aquesta 

es composa de 9 línies de rodament amb pneumàtics i 2 de rodes 
metàl·liques. 

Sistemes lleugers Línia de tramvia que explota Sistemas Eléctricos (STE), (les dues, TCM i 
STE, depenen del govern del Distrito Federal). 

Línies d’alta velocitat  
 
Les nou línies (1-9) del metro de pneumàtics de Mèxic formen una quadrícula que serveix 

densament la zona central i s’allunyen fins a 10km d’aquest, sense abandonar el Distrito Federal. Les 
dues darreres línies construïdes, línies A i B, de rodes metàl·liques i conceptualment diferents, s’escapen 
d’aquesta quadrícula fins a més de 20km del centre i arriben fora dels límits de Mèxic DF.   

 
Aquest sistema ferroviari indispensable (l’utilitzen més de 1.200 milions de viatgers/any) suposa 

només el 20% de la mobilitat en transport públic del Mèxic metropolità.  
 
Més del 70% d’aquests desplaçaments es realitzen en ‘col·lectivos’ o ‘peseros’ (tarifa: un peso). Es 

tracta d’una amplia gamma de furgonetes, micro-busos i mini-busos  que alimenten la xarxa de metro i 
cobreixen les àrees no servides. És un sistema privat i no subvencionat que s’organitza al voltant de les 
associacions de Ruta, aquestes fixen els itineraris sense parades preestablertes.  

 
Amb un planejament insuficient pel ritme de creixement de la població, aquest sistema 

‘col·lectivo’, d’implantació ràpida i que arriba a llocs de difícil accés per un autobús, permet que la taca 
urbana s’estengui uniformement amb una densitat mitjana (dues-tres plantes, absència d’espais oberts).   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciutat de Mèxic 


