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CAPÍTOL 2: ESTUDI DE L’ARRIBADA A LES ESTACIONS DE METRO 
SELECCIONADES A BARCELONA. POSSIBLE INFLUÈNCIA DELS PENDENTS 
 
 
2.1 Introducció 
 
En aquest capítol exposarem el procediment que s’ha seguit per a intentar modelitzar 
l’arribada a les estacions de metro, tot partint d’enquestes realitzades als usuaris. 
 
 
2.2 Objectius 
 
Els objectius d’aquest petit estudi són els següents: 
 
- Trobar, a partir d’una sèrie d’hipòtesis i contrastant amb dades de camp de la ciutat de 
Barcelona (concretament, enquestes als usuaris), un model que descrigui, dins del que 
sigui possible, la cobertura de les estacions de metro; és a dir, el radi d’influència que té 
una estació en la zona que l’envolta. 
 
- Aquest model pretén definir uns paràmetres o factors x1,x2,...,xn , dels quals ha de 
dependre la distància que els usuaris estan disposats a caminar per arribar a l’estació del 
metro. D’aquesta manera podrem obtenir el territori servit o l’àrea servida per a cada 
estació en funció d’aquests factors, tal com està il·lustrat a la figura 2.1. 
Un cop definit aquest model, l’aplicarem a les estacions de la línia 3 del metro de 
Barcelona. 
 

 
Fig. 2.1: Esquema d’una estació i el territori servit per aquesta. 

 
És molt important destacar que, donat que les dades de camp de què disposarem no 
seran nombroses i el ventall de factors que poden influir en la distància D que volem 
estimar és molt ampli, el model que obtindrem no s’haurà de considerar del tot correcte, 
ja que estarà exposat a un cert error.  
Tot i això, aquest model sí que podria servir per a descriure una tendència més o menys 
generalitzada en la captació d’usuaris al transport públic, i donar idees per a estudis 
posteriors més detallats i fiables. 
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2.3 Mètode emprat 
 
L’esquema de treball que hem seguit és el següent (veure figura 2.2): 
 
- Hipòtesis: Hem partit d’unes hipòtesis sobre quins poden ser els factors més influents 
en la captació de viatgers. 
- Elaboració de les enquestes. A partir d’aquestes hipòtesis hem definit unes preguntes 
concretes per a realitzar en enquestes als usuaris del metro, que s’han dut a terme en 
unes estacions seleccionades. 
- Anàlisi dels resultats. Un cop fetes les enquestes, hem analitzat els resultats i n’hem 
tret unes primeres conclusions. 
- Plantejament d’unes noves hipòtesis i definició d’un model. Un cop feta una primera 
anàlisi dels resultats de les enquestes, hem procedit a plantejar unes noves hipòtesis, i a 
definir un model amb la possibilitat de ser sotmès a un judici a partir de les dades de les 
enquestes. 
- Contrast amb les dades de les enquestes. Un cop definit el model, hem procedit a 
verificar-lo amb les dades que tenim i a calibrar-lo amb aquestes. El model calibrat que 
hem obtingut és el que hem aplicat a la línia 3 del metro de Barcelona 
 
 

 
Fig. 2.2: Esquema del mètode utilitzat per a la obtenció del model d’atracció de viatgers. 
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2.4 Plantejament. Hipòtesis a priori 
 
Ens proposem trobar la distància que els usuaris estan disposats a caminar per arribar a 
la boca del metro. En principi, aquesta distància pot dependre de múltiples factors, com 
ara les condicions del recorregut, trets personals de l’usuari... 
 
El primer que ens hem de plantejar és de quins factors pot dependre aquesta distància D, 
i decidir quins podem tenir en compte i quins no. Amb aquest plantejament definirem el 
model d’enquesta que haurem de realitzar als usuaris en unes estacions de metro 
seleccionades. 
 
Val a dir que, com que les dades de camp que obtindrem seran molt pobres, hi haurà 
hipòtesis que no podrem assumir d’entrada, no perquè no siguin vàlides, sinó perquè 
necessitaríem moltes dades per a incloure-les al model. De fet, és possible que obviem 
alguns factors importants. 
 
A priori, podem suposar que la distància d’accés a un mode de transport públic depèn 
dels següents tipus de factors: 
 
- Factors dependents de l’usuari (edat, forma física, disponibilitat de temps...) 
- Factors dependents del tipus de viatge que es realitza (per motius de treball, estudi, 
oci...) 
- Factors d’accessibilitat (pendent dels carrers, carrers pavimentats o sense pavimentar, 
ample de les voreres, existència de barreres arquitectòniques que dificultin l’accés als 
vianants...) 
- Factors dependents del mode de transport (comoditat, freqüència del servei...) 
- Existència de modes alternatius de transport. 
 
A continuació descrivim l’efecte que pot tenir cadascun d’aquests factors i decidim si el 
tindrem en compte o no. 
 
Factors dependents de l’usuari 
- Edat de l’usuari. 
Podem suposar que la distància que estarà disposat a caminar l’usuari variarà en funció 
de quina sigui la seva edat; no caminaran el mateix un nen, una persona d’edat mitjana i 
una persona de la tercera edat. Potser la diferència més clara es veurà en el cas de la 
tercera edat, i per això intentarem veure si entre els majors de 60 anys (aprox.) trobem 
una distància recorreguda menor que entre el conjunt de tots els entrevistats. Llavors, 
detallarem a les enquestes si la persona és major de 60 anys o no. 
 
-Sexe de l’usuari. 
Es pot intentar veure si caminen més els homes o les dones, o si el sexe és irrellevant. 
Per a poder fer-ho, prendrem nota també del sexe de la persona entrevistada. 
Hi ha un fet que pot donar com a resultat que les dones caminin més, i és que de 
vegades, en els matrimonis, és l’home qui pren el cotxe per anar a treballar, i és la dona 
qui es veu obligada a utilitzar el transport públic (les diferències en els salaris entre 
homes i dones avui dia encara són apreciables, i això pot portar de vegades a que 
l’home, si és qui porta el sou més important a la casa, prengui el cotxe per anar a la 
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feina). Podem intentar veure si això es dona tan sovint com per a veure’s reflectit a les 
enquestes. 
 
- Persones amb mobilitat reduïda.  
De la mateixa manera que pot ser que la gent gran recorri poca distància, també podem 
esperar que sigui així per a les persones amb mobilitat reduïda degut a algun tipus 
d’invalidesa física. 
 
- Persones en una situació concreta (i transitòria) que redueixi la seva mobilitat. 
També podem esperar que caminin menys els usuaris que es trobin en una situació 
incòmode o delicada, com pot ser el cas de gent amb nens petits, gent amb maletes 
pesades, carros de la compra... Per aquest motiu inclourem observacions d’aquest tipus 
a les enquestes. 
 
Malgrat tot, no esperarem molts resultats per aquests dos últims grups d’usuaris 
(disminuïts físics i persones en una situació concreta que redueixi la seva mobilitat), ja 
que probablement el nombre d’entrevistats que responguin a aquestes característiques 
serà molt baix com per a extreure’n una conclusió generalitzada. 
 
- Altres factors personals 
Finalment, hi ha altres trets de l’usuari que poden influir en la distància que aquest 
estigui disposat a recórrer, que poden ser molts i molt diversos, com ara socials i 
culturals (per exemple el cas de persones de classes molt acomodades que no facin 
servir el transport públic), factors relacionats amb la forma física de la persona (tot i que 
en aquest aspecte el més rellevant seria el cas de les persones amb minusvàlues físiques, 
que ja hem tingut en compte), o el valor que cada persona assigni al seu temps... Alguns 
d’aquests factors són no quantificables i d’altres portarien a definir un model massa 
complex que estaria fora de les nostres possibilitats. 
 
Factors dependents del tipus de viatge que es realitza 
- Motiu del viatge.  
És possible que, depenent del motiu del viatge que realitzi l’usuari, la distància d’accés 
canviï. Per exemple, una persona que vagi al cine o vagi de compres ocasionalment 
potser estarà disposada a caminar més per arribar al metro que algú que el fa servir cada 
dia per anar a la feina. Per això inclourem a l’enquesta les següents possibilitats pel que 
fa al motiu del viatge: 
 - estudi 
 - treball 
 - oci 
 - altres (si és possible indicarem de què es tracta) 
 
- Origen i destinació del viatge (longitud del trajecte) 
Pot ser que la distància d’accés assumible canviï en funció de la magnitud del trajecte 
que l’usuari ha de realitzar. Una persona que hagi de realitzar un recorregut curt que li 
suposi, per exemple, dues parades de metro, potser no trobarà convenient caminar molta 
distància per accedir a aquest mitjà de transport. En canvi, l’usuari que hagi de viatjar 
d’un extrem a l’altre de la ciutat sí que estarà disposat a caminar més per accedir-hi 
(veure figura 2.3). 
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Fig. 2.3: Exemple de la influència de la magnitud del viatge en la distància d’accés al metro. 
  
 
Podem pensar, llavors, que la relació entre la distància d’accés (recorreguda a peu) i la 
longitud del trajecte a realitzar (recorregut amb el metro) influeix en aquesta primera, en 
el sentit que un usuari accedirà al metro si la distància que ha de recórrer per a fer-ho és 
en una proporció raonable amb la magnitud del recorregut que farà amb aquest. 
 
No obstant, no tindrem en compte aquest fenomen, ja que complicaria el model i 
necessitaríem un nombre molt gran d’enquestes per a poder estudiar-lo. 
 
Factors d’accessibilitat 
 Hem de suposar que les condicions del camí que els usuaris recorrin serà també un 
factor molt decisiu. Podem tenir en compte, entre d’altres, els següents factors: 
 
- Pendent del carrer: Aquest pot ser un dels factors més importants per a establir una 
distància d’accés. Si els carrers tenen un pendent molt elevat, és raonable esperar que la 
gent camini menys, i esperarem que la gent camini més en pendents moderades. 
 
- Obstacles: Els obstacles més importants que hi hagi al voltant de la parada implicaran 
un augment del recorregut. Per això els haurem de tenir en compte quan haguem de 
mesurar les distàncies recorregudes, tot traçant el camí hipotètic a partir de l’origen 
(veure fig. 2.4). Sobre tot serà necessari tenir en compte: 

- Trama urbana: Adaptarem el recorregut a la trama urbana, tot seguint la forma 
dels carrers (no traçarem una línia recta origen - destí). 
- Existència de barreres (tals com autopistes urbanes, línies de ferrocarril, rius...) 
Suposen una reducció de l’accessibilitat perquè acostuma a ser complicat 
travessar-les a peu. Haurem d’observar, per tant, la ubicació dels passos 
subterranis, passarel·les i passos a nivell de què disposen i tenir-los en compte a 
l’hora de traçar el recorregut. 
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Fig. 2.4: Exemple de recorregut traçat tenint en compte els obstacles, comparat amb un radi traçat 
directament 
 
Si observem la figura 2.4, queda palès que la diferència entre les distàncies d’accés que 
es poden obtenir traçant un radi directament i tenint en compte la trama urbana i els 
obstacles pel vianant pot ser considerable. Observem dues coses: 
- La trama urbana, en aquest cas d’illes rectangulars, defineix una mètrica pel territori 
que cal tenir en compte. 
- L’existència de l’autopista urbana amb passos limitats fa que el vianant hagi 
d’augmentar el seu recorregut fins trobar el viaducte que li permet creuar-la. 
 
Factors dependents del mode de transport 
Correspondrien als factors relacionats amb la qualitat d’aquest mode de transport. Tots 
els aspectes relacionats amb la qualitat del servei que s’ofereixi influiran per a què els 
usuaris compensin l’esforç que suposa accedir a l’estació a peu i acceptin caminar una 
certa distància per arribar-hi. 
 
Entre aquest conjunt de factors podem trobar: 
- Freqüència del servei. 
- Antiguitat de les instal·lacions i risc d’avaria. 
- Velocitat comercial del servei. 
- Adaptació dels vehicles per a persones de mobilitat reduïda. 
I, en definitiva, tot allò que faci referència a la qualitat del servei. 
 
Donat que tenir en compte tots aquests factors comportaria estendre’ns excessivament 
en aquest estudi, els deixarem de banda i suposarem que el servei que ofereix el metro 
compleix uns requisits mínims acceptables de qualitat. 
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Existència d’alternatives de transport 
Per últim, l’existència d’alternatives de transport influirà notablement en la distància 
d’accés. Si ens trobem en un barri perifèric on hi ha una parada de metro com a únic 
mitjà de transport possible, òbviament hi haurà molta gent que hi accedirà perquè no 
tindrà més remei que fer-ho. Aleshores, tindrem molts veïns que es veuran forçats a 
utilitzar aquest mitjà de transport, i això comportarà un augment del radi d’influència de 
la parada. 
Això ho tindrem en compte quan observem els resultats de les enquestes, tot observant 
si a les zones més perifèriques i inaccessibles, d’entre les estacions que seleccionem, 
augmenta l’àrea servida per la parada o no. 
Val a dir que, tot i que pot ser que l’àrea servida augmenti en aquests casos, estarà per 
veure si el radi d’aquesta àrea servida és tolerable o no, ja que, el fet que moltes 
persones caminin molta distància per arribar al seu mitjà de transport perquè es veuen 
obligades a fer-ho no vol dir que estiguin satisfetes i s’hi sentin còmodes. 
 
 
2.5 Format de l’enquesta. 
 
Resumint l’apartat anterior, els factors que hem decidit tenir en compte per a poder 
establir un model senzill són: 
 
- Factors dependents de l’usuari: 
 - Edat i sexe 
 - Limitacions (persones amb invalideses físiques, persones amb dificultats per 
desplaçar-se...) 
 
- Factors dependents del viatge: 
 - Motiu del viatge (rutinari o ocasional). 
 
- Factors d’accessibilitat: 
 - Pendent del carrer 
 - Obstacles: trama urbana i efecte de les barreres existents. 
 
- Existència d’alternatives de transport: Estimar si es tracta d’una zona amb poques 
alternatives de transport o no. 
 
La pregunta fonamental que cal fer als usuaris que accedeixin a la boca del metro és 
d’on vénen, és a dir, de quin carrer i a quina alçada han partit per arribar, caminant, fins 
la boca del metro. Donat que aquesta pregunta pot ser incòmode per a algunes persones, 
ja que els suposaria dir l’adreça de casa seva i això és molest, podem optar, en aquests 
casos, per demanar-los el creuament de carrers més pròxim al seu punt de partida, o un 
carrer i un número aproximat.  
D’aquesta manera, entrevistant a un nombre suficientment representatiu de persones i 
representant en un mapa les respostes, obtindrem un núvol de punts que ens indicarà 
l’àrea servida d’aquella parada de metro. Aquesta àrea servida, obtinguda 
“empíricament” a les estacions seleccionades on es faran les enquestes, servirà per a 
definir un model generalitzat que permeti calcular l’àrea servida de qualsevol estació de 
metro de Barcelona. 
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Junt amb la pregunta fonamental de la procedència de l’usuari, caldrà fer un seguit 
d’observacions addicionals si volem tenir en compte, en el nostre model, els factors que 
hem triat a l’apartat anterior. Així, les dades que prendrem a l’enquesta seran les 
següents: 
 
- Procedència.  
Punt de partida aproximat de l’usuari. 
 
- Sexe i edat.  
Únicament distingim entre els següents casos: 
 - Home <60 anys 
 - Dona <60 anys 
 - Home >60 anys 
 - Dona >60 anys 
La frontera dels 60 anys és aproximada i la inclusió de l’usuari en un grup o altre queda 
al criteri de l’entrevistador, donat que és incòmode preguntar explícitament l’edat a les 
persones entrevistades. 
 
- Motiu del viatge. 
Distingim les següents possibilitats: 
 - Treball 
 - Estudi 
 - Oci 
 - Altres (si és possible anotarem de què es tracta). 
 
- Altres observacions. 
L’entrevistador prendrà nota de qualsevol observació que cregui que pot ser útil. Per 
exemple: 

- L’usuari porta objectes feixucs de transportar (maletes pesades i altres 
elements). 

 - Es tracta d’un home/dona amb nens petits. 
 - Pateix algun tipus d’invalidesa física. 
 -(...) 
També pot anotar comentaris de l’entrevistat que siguin d’interès: 
 - L’usuari utilitza el servei a diari i n’està satisfet. 
 - Es queixa perquè ve des de molt lluny i no té alternatives de transport. 

- Reconeix que ha fet un llarg trajecte per arribar fins el metro però ho fa per a 
fer exercici. 

 -(...) 
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2.6. Descripció de les estacions de metro seleccionades. 
 
Les estacions de metro que hem seleccionat per a realitzar les enquestes són les 
següents: 
 

- Hospital Clínic (línia 5) 
- Pàdua (línia U7 dels FGC) 
- Vallcarca (línia 3) 
- Mundet (línia 3) 

 Fig. 2.5.: Estacions seleccionades per a fer les enquestes, situades en l’esquema de la xarxa de metro i 
FGC. 
 
Han estat seleccionades per les peculiaritats de la zona que envolta a cadascuna d’elles. 
A les pàgines següents en fem una breu descripció. 
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- Hospital Clínic 
Es tracta d’una estació situada en una zona de l’eixample, que es caracteritza per la 
regularitat de la trama urbana i el poc pendent dels carrers (inferior al 2%). 
La zona disposa de dos localitzacions molt concurregudes i que, probablement, 
absorbiran un cert percentatge dels passatgers del metro. Estem parlant de l’hospital que 
dóna nom a la parada i la Universitat Industrial. 
La figura 2.6 mostra un petit mapa d’aquesta zona. 
 
 

 

 
Fig. 2.6: Mapa de l’estació d’Hospital Clínic, amb les seves boques d’accés, i els elements característics 
de la zona que l’envolta. 
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- Pàdua 
És una estació situada al carrer Balmes, entre la ronda General Mitre i la Plaça Molina. 
Entre les diverses peculiaritats de la zona que l’envolta, podem destacar la ronda 
General Mitre, molt transitada i amb passos de vianants limitats, i també la zona del turó 
de Monterols, amb uns pendents considerables, i dotada d’unes escales per accedir al 
carrer Balmes, on hi ha l’estació. 
A la figura 2.7 podem observar els diversos passos de vianants, passos elevats i passos 
subterranis que hi ha per a creuar la ronda General Mitre.  
Convé destacar que els passos subterranis, especialment el pas 2, es troben en molt 
males condicions d’il·luminació i tenen molt mal aspecte, de manera que és d’esperar 
que no siguin molt utilitzats pels vianants. Això ho tindrem en compte quan haguem de 
traçar els recorreguts teòrics que fan els usuaris del metro, ja que obviarem l’existència 
d’aquests dos passos i suposarem que travessen la ronda per un altre lloc, com ara algun 
dels passos de vianants. 
Pel que fa al viaducte, val a dir que és força llarg i tediós, de manera que tampoc deu ser 
molt utilitzat. De totes formes la zona on es troba ja és molt lluny de la possible àrea 
d’influència de l’estació de Pàdua, o sigui que no ens afectarà en aquest estudi. 
 

 

 
Fig. 2.7: Mapa de l’estació de Pàdua, amb les seves boques d’accés, i els elements característics de la 
zona que l’envolta. 
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- Vallcarca 
Aquesta estació cobreix una àmplia zona de molt difícil accés i caracteritzada per 
carrers amb pendents elevadíssims, en alguns casos superiors al 20%. La figura 2.8 
mostra el mapa d’aquesta zona. 
L’estació disposa de dos accessos, un per l’avinguda República Argentina, que 
correspon a la zona a nivell del viaducte de Vallcarca; i un altre per l’avinguda Hospital 
Militar, que facilita l’accés als usuaris que viuen a la zona que està a una cota inferior a 
la del viaducte de Vallcarca. Des de la superfície és tediós passar d’una zona a l’altra, ja 
que hi ha un desnivell considerable i una trama urbana molt complicada; per tant 
l’existència de les dues boques de metro, una a dalt i l’altra a baix, millora molt 
l’accessibilitat. 
Les zones amb un pendent més elevat són les que es troben a la vessants del turó on hi 
ha el parc Güell i a la del turó del Putxet, on es troben carrers amb pendents d’entre el 
10% i 20%, i en alguns casos extrems (com és el cas de la Baixada de la Glòria), 
superiors al 20%. La resta del territori té uns pendents més moderats però que tampoc 
són menyspreables, d’entre el 4% i el 7% en la seva major part. 
Cal destacar l’existència d’unes escales mecàniques a la baixada de la Glòria (veure 
fotografia 2.1), concretament en els trams compresos entre l’avinguda de l’Hospital 
Militar i el carrer Mare de Déu del Coll, i entre el carrer de Verdi i l’avinguda Coll del 
Portell. Això ho tindrem en compte quan calculem les distàncies dels trajectes dels 
entrevistats, ja que no considerarem la longitud dels trams amb escales mecàniques com 
distància recorreguda a peu. 
   

 

 
Fig. 2.8: Mapa de l’estació de Vallcarca, amb les seves boques d’accés, i els elements característics de la 
zona que l’envolta. 
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Fotografia 2.1: Escales mecàniques de la Baixada de la Glòria, a la zona de Vallcarca. 

 
 
- Mundet 
L’estació de Mundet serveix, entre d’altres zones, un extens campus universitari amb 
una línia d’autobús interna. També és interessant aquesta estació pel fet que es troba a la 
Ronda de Dalt, i això ens donarà la oportunitat de comprovar l’efecte d’aquesta 
autopista urbana en la mobilitat dels vianants. 
A la figura 2.9 podem veure, numerats, els diversos passos subterranis per a creuar la 
ronda d’una banda a l’altra: 

- Pas 1: És ample i està ben il·luminat. És molt curt i, per tant, còmode pels 
vianants. 

- Pas 2:  És un pas subterrani ample, per a vehicles i per a vianants (veure 
fotografia 2.2). És més tediòs de fer servir que el primer, ja que obliga a fer un 
recorregut més llarg per a creuar la ronda. 

- Pas 3: És el pas subterrani que comunica els dos accessos de l’estació de 
Mundet. És molt pràctic i permet que els usuaris d’ambdós costats de la ronda 
puguin accedir al metro sense problemes. 

- Pas 4: És un pas ample, no molt llarg però amb un aspecte un pèl desolador. De 
totes maneres es pot considerar útil (veure fotografies 2.4 i 2.5). 

- Pas 5: Pot resultar útil per alguns vianants, però és molt llarg i tediós. 
En definitiva, tots els passos subterranis són funcionals, tot i que n’hi ha alguns que 
poden representar un esforç excessiu pel vianant, com el pas 5. 
El pas elevat que també apareix al mapa no es pot considerar molt útil, perquè demana 
fer un recorregut massa llarg (veure fotografia 2.3), i hi ha un pas subterrani en bones 
condicions no gaire lluny d’aquest. 
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Pel que fa a la línia d’autobús del campus, la tindrem en compte quan mesurem les 
distàncies recorregudes pels estudiants, considerant que han utilitzat la línia i que, per 
tant, parteixen de la parada que queda més a prop de l’estació de metro. 
 

 

 
Fig. 2.9: Mapa de l’estació de Mundet, amb les seves boques d’accés, i els elements característics de la 
zona que l’envolta. 
 

 
Fotografia 2.2: pas 2 de la zona de Mundet. 
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Fotografia 2.3: Pas elevat per a vianants, a la zona de Mundet. 

 
 
 
 

 
Fotografia 2.4: Accés al pas4 de la zona de Mundet. 
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Fotografia 2.5: Pas 4 de la zona de Mundet. 
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2.7 Resultats de les enquestes. Primeres conclusions. 
 
Les enquestes s’han realitzat al llarg de dos dies laborables, entre les 8:00 i les 14:00 h. 
S’han fet un total de 260 enquestes (73 a l’estació de Pàdua, 75 a Vallcarca, 55 a 
Hospital Clínic i 57 a Mundet). Posteriorment se n’han descartat 19, que corresponen a 
respostes errònies, degudes a confusions per part de l’entrevistat o l’entrevistador. 
Havent-les eliminat, resten un total de 241 enquestes vàlides (67 de l’estació de Pàdua, 
74 de Vallcarca, 49 d’Hospital Clínic i 51 de Mundet). 
Val a dir que aquest nombre de resultats, si bé pot resultar suficient com per a extreure 
un valor global de distància d’accés, potser resulta una mica escàs pels models que 
intentarem definir en els pròxims apartats, que pretenen analitzar la variació d’aquesta 
distància amb un seguit de factors. És important insistir en aquesta limitació per a no 
donar una validesa universal als resultats que puguin sortir més endavant. 
A partir d’aquests 241 resultats sobre la procedència dels usuaris s’han mesurat les 
distàncies recorregudes sobre plànol, tot prenent un recorregut teòric des de l’origen fins 
l’estació de metro en qüestió. El recorregut teòric que s’ha pres és el més curt possible 
en longitud, des de l’origen fins l’estació. 
Les respostes obtingudes a les enquestes es poden consultar amb detall a l’annex 1 
d’aquest estudi. El que farem en aquest apartat és una anàlisi global de les dades, 
destacant els resultats més significatius, i arribant a unes primeres conclusions. 
 
2.7.1 Representació dels resultats de les enquestes  
 
Els núvols de punts que hem obtingut a partir de les dades de procedència dels usuaris, 
per a cada estació, es poden veure en les figures 2.10, 2.11, 2.12 i 2.13, que mostrem tot 
seguit. 
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-Hospital Clínic (veure fig. 2.10). 
A l’estació d’Hospital Clínic observem que tenen un pes molt important els usuaris que 
provenen de l’hospital, ja que n’hi trobem molts. Podríem pensar que passaria el mateix 
amb els que provenen de la Universitat Industrial, però si ens hi fixem ens adonem que 
n’apareixen molt pocs. Aquest resultat curiós pot ser degut a que, deixant de banda que 
l’hospital Clínic deu tenir molta més afluència de persones, les enquestes en aquesta 
parada de metro es van realitzar entre les 11:45 i les 12:45 h, franja dins la qual no 
acostuma a finalitzar la jornada a les universitats (la hora punta, en què surten tots els 
alumnes de classe, acostuma a ser als voltants de les 14:00 h ) i, per tant, no es produeix 
el fluxe massiu d’estudiants. 
Pel què fa a la resta dels orígens, estan més o menys distribuïts de manera homogènia en 
el territori, si deixem de banda el petit sector entre la universitat industrial i la plaça 
Francesc Macià, on casualment no ha aparegut cap usuari. Probablement, si haguéssim 
realitzat més enquestes hauria aparegut algun usuari dins d’aquest sector; però hem de 
tenir en compte que només disposem de 49 enquestes vàlides per aquesta estació i que, 
per tant, és lògic que trobem alguna mancança en la representació de la cobertura del 
territori. 
 
 

 

 
Fig. 2.10: Representació dels orígens dels usuaris entrevistats a l’estació d’Hospital Clínic 
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-Pàdua (veure fig. 2.11) 
 
A l’estació de Pàdua hem obtingut un núvol de punts que s’estén molt en la direcció de 
la plaça Lesseps i s’escurça en la direcció del parc Turó de Monterols. Això pot ser un 
indici de la influència que poden tenir els pendents dels carrers en la distància d’accés, 
ja que la zona en direcció a la plaça Lesseps presenta uns pendents menors que la del 
Turó de Monterols. De totes maneres deixarem l’estudi d’aquest fenomen per més 
endavant. 
Observem que hi ha un nombre considerable d’orígens concentrats al carrer Balmes, 
que és el corredor per on discorre la línia U7, a la qual pertany aquesta parada. 
Val la pena destacar que no hem tingut en compte els passos subterranis d’aquesta zona 
quan hem traçat els recorreguts hipotètics dels usuaris, ja que és probable que no siguin 
utilitzats degut a les males condicions en què es troben. 
 
 

 

 
Fig. 2.11: Representació dels orígens dels usuaris entrevistats a l’estació de Pàdua 
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- Vallcarca (veure fig. 2.12). 
A l’estació de Vallcarca hem obtingut un núvol de punts molt dispers, que s’estén per 
una àmplia zona que no disposa de cap altra parada de metro.  
Destaquen uns pocs orígens que són exageradament llunyans, a la figura encerclats en 
verd, que corresponen a quatre usuaris que venen de la zona del Carmel. És força 
probable que aquestes persones hagin utilitzat la línia d’autobús 25 o la 28, que arriben 
fins prop de la parada de metro de Vallcarca. Si això fos cert es reduiria 
considerablement la seva distància d’accés al metro i per tant no seria vàlida la que 
mesuréssim al mapa directament des de l’origen, que seria molt més gran. Considerant 
que això és el més probable, optarem per eliminar aquests orígens.  
 
 

  
Fig. 2.12: Representació dels orígens dels usuaris entrevistats a l’estació de Vallcarca 
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-Mundet (veure fig. 2.13). 
A l’estació de Mundet trobem bàsicament dos grups d’usuaris: per una banda, els veïns 
de la urbanització Parc Vall d’Hebron, que accedeixen per la boca sud; i per l’altra els 
estudiants del campus universitari i els veïns de Llars Mundet, que accedeixen per la 
boca nord. 
Comprovem la importància que tenen els passos accessibles en les autopistes urbanes, 
observant un usuari (a la figura, encerclat en verd) que parteix d’una zona molt propera 
a la parada de Valldaura, però que opta per caminar fins l’estació de Mundet perquè 
hauria de travessar la ronda utilitzant un pas que incrementaria molt la longitud del seu 
recorregut. 
Pel que fa als estudiants del campus universitari, considerarem, a l’hora de calcular 
distàncies, que tots utilitzen la línia d’autobús interna del campus. 
 
 

 

 
Fig. 2.13: Representació dels orígens dels usuaris entrevistats a l’estació de Mundet 
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2.7.2. Distàncies recorregudes pels vianants. Estadístiques dels resultats. 
 
Les següents figures mostren la distribució dels valors de les distàncies recorregudes 
pels usuaris, per a cadascuna de les estacions i per al conjunt de totes les enquestes: 
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Fig. 2.14: Distribució de les distàncies a l’estació d’Hospital Clínic 
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Fig. 2.15: Distribució de les distàncies a l’estació de Pàdua 
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Fig. 2.16: Distribució de les distàncies a l’estació de Vallcarca. 
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Fig. 2.17: Distribució de les distàncies a l’estació de Mundet. 
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Fig. 2.18: Distribució de les distàncies prenent el total de les enquestes. 

 
La forma de la distribució de les distàncies a les estacions de Pàdua i Vallcarca recorda 
en certa manera a la d’una distribució coneguda, com ara una de tipus Pearson, o 
Poisson.  
No es pot dir el mateix de les estacions d’Hospital Clínic i Mundet, on trobem una 
distribució amb molts valors concentrats dins d’un rang, i molt pocs de dispersos per la 
resta. Això és degut a que aquestes estacions tenen a prop llocs singulars molt 
concorreguts; que són l’hospital, a l’estació d’Hospital Clínic, i el campus universitari a 
l’estació de Mundet. La conseqüència d’això és que un gran percentatge de les persones 
entrevistades provenen d’aquests llocs, als quals s’ha assignat, en el càlcul de les 
distàncies, una única distància representativa, de manera que, per exemple, totes les 
persones que vénen de l’hospital Clínic hauran recorregut una distància de 70 m. Això 
fa que tinguem moltes dades concentrades en el rang que correspon a aquest valor, i que 
la forma de la distribució no recordi la d’una coneguda. 
No obstant, si agrupem totes les dades sí que apareix una distribució que per la seva 
aparença recorda a una distribució del tipus Pearson o Poisson (veure figura 2.18.) 
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Els valors de les distàncies recorregudes es poden resumir a les taules 2.1, 2.2 i 2.3, on 
es mostren els percentils del 50%, 75% i 90% del conjunt dels valors, prenent les 
estacions per separat i el conjunt de totes les estacions. La taula 2.1 recull aquests valors 
tenint en compte la totalitat de les enquestes, la taula 2.2 tracta el cas dels entrevistats 
majors de 60 anys, i la taula 2.3 separa els valors per ambdós sexes. 
També s’han pres, a les taules 2.1 i 2.2, els valors dels percentils calculats tenint en 
compte només els orígens corresponents a viatges rutinaris, és a dir, no ocasionals 
(veure apartat 2.7.3 per més aclariments). 
 

Distàncies d’accés per a tots els entrevistats (m) 
 Tots els viatges Viatges rutinaris 
 Percentil 

50% 
Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Percentil 
50% 

Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Hospital Clínic 200 410 520 180 410 520 
Pàdua 190 295 494 190 295 496 

Vallcarca 405 500 671 380 470 648 
Mundet 310 315 470 210 310 422 
Totes les 
estacions 

310 430 550 280 410 520 

Taula 2.1: Resum dels resultats de les enquestes. 
 

Distàncies d’accés pels usuaris majors de 60 anys (m) 
 Tots els viatges Viatges rutinaris 
 Percentil 

50% 
Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Percentil 
50% 

Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Hospital Clínic 70 455 508 70 440 480 
Pàdua 135 227’5 265 130 225 334 

Vallcarca 380 470 710 370 448 600 
Mundet 345 452’5 475 440 465 480 
Totes les 
estacions 

340 465 520 350 455 496 

Taula 2.2: Resum dels resultats de les enquestes realitzades a usuaris majors de 60 anys. 
Nota: Els resultats senyalats en vermell s’han calculat amb molt poques dades. 
 

Distàncies d’accés pels homes i per les dones (m) 
 Homes Dones 
 Percentil 

50% 
Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Percentil 
50% 

Percentil 
75% 

Percentil 
90% 

Hospital Clínic 115 370 479 280 420 520 
Pàdua 170 250 388 200 310 538 

Vallcarca 410 580 748 400 460 590 
Mundet 320 420 506 205 310 405 
Totes les 
estacions 

310 425 568 305 427’5 550 

Taula 2.3: Resum dels resultats de les enquestes realitzades, separant homes i dones. 
 
Alguns d’aquests percentils s’han elaborat amb molt poques mostres, com és el cas dels 
obtinguts per Pàdua, per a persones majors de 60 anys i prenent els viatges rutinaris (a 
la taula, senyalats en vermell), que s’han calculat amb 7 dades; i els obtinguts per 
Mundet, per a persones majors de 60 anys (també en vermell), que s’han calculat amb 4 
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i 3 enquestes. Cal tenir en compte que haver calculat un percentil amb tan poques dades 
és absurd i, per tant, que els valors obtinguts en aquests casos tenen poca importància. 
Un altre fenomen que queda plasmat en aquestes taules és la concentració de molts 
valors en un interval petit, que hem comentat que passa a les estacions de Mundet i 
Hospital Clínic. On queda més clar és als percentils per a Hospital Clínic, per a majors 
de 60 anys i prenent viatges rutinaris. El que trobem en aquest cas és un percentil del 
50% pel valor de 70 m, i els percentils del 75% i el 90% de valor 440 m i 480 m 
respectivament. 
 
2.7.3 Primeres conclusions 
 
Observant les figures 2.10, 2.11, 2.12 i 2.13, i les taules 2.1, 2.2 i 2.3, podem arribar a 
les següents conclusions: 
 
Conclusions sobre els valors de les distàncies 
Podem considerar la distància del percentil 90% com una distància admissible per 
accedir al metro. És una distància tal que el 90% de les persones que s’han entrevistat 
caminen menys que el seu valor, i que només és superada per un 10% dels resultats, que 
deixem de banda tot tenint en compte que pot haver-hi gent que camini distàncies 
desmesurades que no tothom estaria disposat a caminar. Un percentil del 90% pot ser 
suficient encara que, segons el criteri que adoptem, també podríem prendre el del 75%, 
el 80%... 
En definitiva, si ens fixem en els valors que apareixen a les taules pel percentil del 90%, 
ens adonem que a les estacions de Pàdua, Hospital Clínic i Mundet estan al voltant de 
500 m, mentre que a l’estació de Vallcarca el valor és considerablement superior (650 m 
si prenem els viatges rutinaris i 670 m si prenem la totalitat dels viatges). Podem 
interpretar aquest resultat de la següent manera: 

- En general, la màxima distància que els usuaris recorren a peu per accedir al 
metro és d’uns 500 m. 
- Aquesta distància pot esdevenir més gran si la zona que tractem és una zona 
allunyada del centre i poc servida per altres mitjans de transport, com és el cas 
de Vallcarca. En una zona d’aquestes característiques els veïns es veuran 
obligats a recórrer distàncies més grans per a arribar al seu mitjà de transport, i 
les recorreran perquè no tindran més remei. Llavors, és la no-existència 
d’alternatives, i el fet que les persones es vegin obligades a caminar més, el que 
fa que la distància d’accés augmenti. 

D’altra banda, el valor d’aquesta distància pot dependre de molts altres factors, que són 
els que intentarem jutjar a continuació. Tot això ens portarà a la definició d’un model a 
l’apartat 2.8. 
 
Conclusions respecte l’edat de l’usuari 
A partir de les dades de les enquestes no es dedueix una relació clara entre la distància 
recorreguda i l’edat de l’usuari. Podríem esperar que, pel cas dels majors de 60 anys, la 
distància recorreguda fos menor, però això no es dóna d’una manera generalitzada.  
A les estacions de Pàdua, Vallcarca i Hospital Clínic apreciem una certa disminució, 
però només en alguns percentils. Si observem els percentils globals (prenent totes les 
estacions), podem veure que fins i tot augmenta pel cas de la gent gran, de manera que 
no podem concloure cap mena de relació entre la distància d’accés al metro i l’edat de 
l’usuari a partir d’aquestes dades. Per tant, no tindrem en compte aquest aspecte quan 
definim el model pel traçat de l’àrea servida. 
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Destaquem que aquest resultat pot ser degut a diverses causes: 
- En primer lloc, s’ha distingit entre els entrevistats majors de 60 anys 

(aproximadament), alguns dels quals encara es troben en bona forma física, 
treballen i segueixen una rutina normal, sense trobar-se en un estat de salut prou 
delicat com per a que els impedeixi recórrer la distància que recorreria qualsevol 
persona per accedir a la parada del metro. A més a més, és freqüent que, si una 
persona d’aquestes característiques es veu afectada per l’edat, no es deixi influir 
per ella i s’esforci més per aconseguir fer el que feia quan era més jove. 

- També cal destacar que, pel cas dels jubilats, és freqüent que, pel fet de disposar 
de més temps lliure, es permetin caminar tranquil·lament distàncies més llargues 
per accedir al metro. 

- Per últim, el nombre de persones grans entrevistades és escàs (unes 50 en total, i 
en algunes estacions, com la de Mundet, se n’han entrevistat molt poques) i, 
possiblement, no és suficient per a que s’hi pugui observar una tendència clara. 

Tot i això, és una hipòtesi raonable que persones grans amb un estat de salut delicat no 
es puguin permetre caminar la mateixa distància que la que caminaria una persona 
normal; òbviament un octogenari que estigui malalt tindrà moltes més dificultats que 
una persona de 30 anys en bona forma. Però, com hem vist, això no s’ha vist reflectit a 
les dades, degut a la pobresa d’aquestes i a que engloben gent major de 60 anys en 
diverses situacions, no totes favorables a la hipòtesi que les persones grans caminen 
menys. 
 
Conclusions respecte el sexe de l’usuari 
Els resultats no permeten concloure que les persones d’un sexe caminin més que les de 
l’altre. Els resultats globals donen xifres molt semblants pels homes i per les dones. 
Com a molt es podria dir que les distàncies són lleugerament superiors en el cas dels 
homes però, si observem les estacions per separat, veiem que aquesta situació no es 
manté: a l’estació de Pàdua tenim distàncies més grans per les dones que pels homes, i a 
l’estació de Vallcarca passa al revés. 
En definitiva, les xifres no mostren que el sexe de la persona determini la distància que 
camina, de manera que aquesta serà una altra dada que no tindrem en compte quan 
definim el model per l’àrea servida. 
 
Conclusions respecte les persones amb dificultats per a desplaçar-se  
Les persones entrevistades que es trobaven en una situació especial que els dificultés la 
mobilitat han estat molt poques, i per tant no se’n pot extreure cap conclusió. Una 
persona amb nens petits entrevistada a l’estació de Pàdua camina una distància de 500 
m. Una altra, entrevistada a l’estació d’Hospital Clínic havia caminat 70 m (ja que venia 
de l’hospital) i, una altra entrevistada a Vallcarca havia recorregut 420 m. (totes 
aquestes dades es poden consultar a l’annex 1). A partir d’aquests resultats tan escassos 
no es pot extreure cap tipus de conclusió. 
 
Conclusions respecte els viatges rutinaris 
Per al càlcul amb viatges rutinaris, s’han considerat com a dades representatives les 
següents: 

-Les corresponents a viatges de mobilitat obligada (per estudis, feina...) 
-Les corresponents a viatges habituals, encara que no siguin de mobilitat 
obligada (per exemple anar al gimnàs regularment). 

S’han exclòs, per tant, els viatges ocasionals. 
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A la taula 2.1 observem una certa disminució en el valor dels percentils pels viatges 
rutinaris, tant pels resultats globals com per a les estacions aïllades, tot i que no és molt 
significativa. A la taula 2.2 també s’aprecia una certa disminució, sempre que obviem 
els resultats per a les estacions de Mundet i Pàdua, que s’han calculat amb molt poques 
dades i no són significatius. 
Tot i aquesta diferència, quan definim el model a l’apartat 2.8 no exclourem els viatges 
ocasionals, pels següents motius: 
 -Per a comprovar la influència dels pendents, serà útil disposar del major nombre 
de dades possible. 
 -La diferència observada entre els valors obtinguts per a viatges rutinaris i pel 
total dels viatges és molt poca i, per tant, no cometrem un error greu. 
 
Observació sobre els pendents 
La observació directa dels núvols de punts generats al voltant de les estacions ens indica 
que pot haver-hi una certa influència del pendent dels carrers en la distància recorreguda 
pels usuaris per arribar al metro. 
El núvol de punts de l’estació de Pàdua (veure fig. 2.11), s’estén més per la zona de poc 
pendent i menys per la zona de més pendent. Si ens fixem en el mapa d’Hospital Clínic 
(fig. 2.10), es veu que en aquesta zona, de pendent constant, el núvol arriba més o 
menys igual de lluny en totes les direccions. 
Això fa que decidim plantejar un model pel traçat de l’àrea servida basat en el pendent 
dels carrers. Posteriorment comprovarem si aquest model es compleix i el calibrarem 
amb les dades que tenim. Aquest procés s’explica amb detall a l’apartat 2.8. 
 
 
2.8 Modelització de l’àrea servida. 
 
2.8.1 Plantejament del model 
 
A continuació descriurem un model teòric per a definir l’àrea d’influència d’una estació 
de metro. Quan l’haguem definit procedirem a contrastar-lo i calibrar-lo amb les dades 
que tenim. És molt important ser conscient de les limitacions que tindrà aquest model, i 
destacar que la seva utilitat serà obtenir una idea de com és l’àrea d’influència d’una 
estació de metro, que pugui servir com a base per estudis posteriors. 
 
Aquest model, com hem dit, serà groller pels següents motius: 

- Farem hipòtesis agosarades. 
- Utilitzarem les dades que tenim, que són limitades. 

 
En definitiva, haurem emprat pocs mitjans per a descriure el comportament d’un 
fenomen que a la realitat pot ser molt més complex. 
 
2.8.1.1 Hipòtesis 
 
Partim de les següents hipòtesis: 
 

- El model està basat en el pendent dels carrers que envolten la parada de metro, ja 
que aquest és l’únic factor del qual tenim suficients dades com per observar una 
mica la seva influència. Així, ens interessa trobar una distància D=D(i), on i és 
el pendent. 
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- Aquesta distància D(i) representa una distància tolerable per accedir al metro. 
 

Així, tindrem una àrea servida a partir de D(i), per a cada parada de metro, que 
delimitarà el territori on hi haurà els usuaris potencials del servei, tal i com 
mostra la figura 2.19. 

 

 
Fig. 2.19. Esquema d’una estació i l’àrea servida per aquesta. 

 
Tot i que a la figura hem representat una distància D traçada radialment des de 
l’estació, convé recordar que en realitat aquesta distància l’hem de calcular 
tenint en compte la trama urbana, que condiciona la mètrica del territori. 
Un matís que cal tenir en compte és que només considerarem la distància que 
recorre l’usuari a la superfície, és a dir, des del seu punt de partida fins a la boca 
més propera. D’aquesta manera obviarem tots els passadissos i escales que ha de 
recórrer des que entra a la boca del metro fins que arriba a l’andana. Això 
representa un punt en contra d’aquest model, ja que l’esforç percebut per l’usuari 
té en compte també aquest recorregut per sota de la superfície, i val a dir que hi 
ha estacions de metro on la longitud de passadissos i escales que s’ha de caminar 
és considerable. Tot i això, no ens hi fixarem, i ens limitarem a suposar que tota 
estació de metro s’ha de disenyar de manera que obligui a recórrer poca 
distància sota la superfície, o si més no que totes s’han de dissenyar amb 
longituds de passadissos similars. 
El que sí que tindrem en compte i que, de fet, atenuarà el problema que hem 
esmentat és, a l’hora de determinar l’àrea servida per a l’estació d’una línia 
determinada, quan ho fem en un transbordament, tindrem en compte només les 
boques d’accés que corresponguin a aquella línia en qüestió, i no les que, en 
aquell transbordament, donin accés a l’andana d’una altra línia i portin a recórrer 
passadissos per arribar a la línia que ens interessa. Observant la figura 2.20, 
podem veure que si, per exemple, ens interessés estudiar l’àrea servida en 
superfície per l’estació de la línia A, hauríem de tenir en compte només les 
boques 1 i 2. Si, en canvi, ens interessés la línia B, hauríem de considerar les 
boques 3 i 4 
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Fig. 2.20. Esquema d’un possible transbordament entre dues línies de metro. 

 
- Considerarem la interacció entre les parades de metro consecutives. 

És d’esperar les zones servides de dues estacions de metro consecutives se 
solapin, tal i com mostra la figura 2.21. 
 

 
Fig. 2.21. Esquema del solapament entre les àrees servides teòriques de dues estacions consecutives. 
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 Per aquest motiu les àrees servides de les estacions quedaran escurçades, de la 
forma que s’indica a la figura 2.22. 
 

 
Fig. 2.22: Àrees servides com a resultat del solapament 

 
Això complicarà la modelització de la distància límit, ja que en la zona de solapament 
serà inferior a la teòrica. 
Hem de destacar que considerarem el solapament només entre les estacions de metro 
consecutives de la mateixa línia, i deixarem de banda altres possibles efectes de 
solapament amb les zones servides per altres mitjans de transport, com línies 
d’autobusos que portin a les mateixes destinacions.  
Un argument a favor d’aquesta simplificació es pot trobar en què seria estrany que en la 
zona que envolta la parada de metro, trobéssim línies d’autobús que entressin en 
competència total amb aquesta. Per exemple, podem tenir, prop d’una parada de la línia 
3 (Zona Universitària-Canyelles), una línia d’autobús que vagi a la Plaça Catalunya, i 
això farà que no accedeixin usuaris al metro amb aquesta destinació. Però tot i això pot 
ser que hi accedeixin usuaris que vagin a Mundet, destinació per la qual potser no 
existeix cap altre mitjà de transport. Suposem que sempre existirà algun usuari potencial 
de la parada de metro, amb alguna destinació no coberta per cap altra línia d’autobús, i 
que això es veurà reflectit en les dades de camp. 
De totes maneres, aquesta simplificació és agosarada, i és possible que sigui la font 
d’alguns errors. Tot i això l’adoptarem per a poder fer un estudi més sistemàtic i que ens 
permeti aprofitar les poques dades de camp que tenim. 
 
2.8.1.2 Influència dels pendents 
 
Volem estudiar la influència del pendent dels carrers en la distància que els usuaris 
caminen per arribar al metro; és a dir, volem trobar la funció D=f(i) 
 
Càlcul del pendent mig d’un recorregut 
En primer lloc, hem de definir com calcularem el pendent d’un recorregut per a que 
representi de manera raonable l’esforç que suposa pel vianant realitzar-lo. 
 
Donat un punt concret de la zona que envolta la parada del metro, calcularem el valor 
del “pendent mig del recorregut” de la següent manera: 
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- Considerem el recorregut més curt en distància horitzontal que porta des del 
punt seleccionat fins la parada de metro. 

 
- Calculem un valor de pendent mig per aquest recorregut, ponderant el valor del 

pendent de cada tram amb la longitud d’aquest, i considerant els trams de 
baixada com si tinguessin pendent 0. És a dir, 

 

imig =
∑

∑

=

=

⋅

n

j
j

n

j
jj

l

li
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1  ,  

 
Fórmula 2.1. Càlcul del pendent mig percebut per l’usuari en el seu trajecte 

 
on ij és el valor absolut del pendent, sent ij=0 si el tram és de baixada 
i lj és el valor de la distància horitzontal de cada tram. 

 
 

El fet que considerem els trams de baixada amb pendent 0 i no amb el valor del 
pendent que els pertoca canviat de signe és per evitar situacions com la que es 
descriu a la figura 2.23. 
 

 Figura 2.23: Perfil longitudinal d’un carrer amb pujades i baixades 
 
 

En aquest cas, si prenguéssim cada pendent amb el seu signe resultaria 

imig= L
LLLL

4
)10·(10·)10·(10· −++−+ = 0 (on L és la longitud de cada tram). O 

sigui que obtindríem un pendent mig de valor 0, el qual representaria un valor de 
l’esforç de l’usuari menor del que és en realitat. És raonable pensar que un camí 
d’aquestes característiques és més feixuc de realitzar que un de completament 
pla i, per tant, assignar un valor de pendent mig 0 seria un error. 

 
Llavors, una manera més realista de mesurar el pendent mig del trajecte de 
manera que reflecteixi l’esforç que suposa per l’usuari pot ser tenint en compte 
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només els trams de pendent adversa segons el sentit del trajecte. Podem 
considerar que l’existència de trams de baixada suposa un “alivi” i tenir-los en 
compte com si fossin de pendent 0 al fer la mitja ponderada. D’aquesta manera, 

per al mateix cas d’abans, obtenim imig= L
LLLL

4
0·10·0·10· +++  = 5 % 

Per últim, destaquem que si simplement obviéssim els trams de baixada, 

obtindríem per al mateix cas, imig= L
LL

2
10·10· + =10%, el qual suposaria una 

valoració excessiva, ja que estaríem equiparant aquest trajecte al d’una pujada 
contínua amb pendent del 10%. 

 
- D’aquesta manera, per a cada recorregut, obtindrem dos valors del “pendent 

mig”, en funció del sentit del viatge, ja que els trams que siguin de pujada en un 
sentit seran de baixada en l’altre i viceversa. Així, tindrem els valors anada

migi  i 
tornada
migi . Prendrem el valor més alt d’aquests dos. 

El fet que prenguem el valor més alt d’aquests dos pressuposa que l’usuari 
realitza el mateix recorregut pel viatge d’anada que pel de tornada, i per tant el 
trajecte que condiciona la seva elecció modal és el més feixuc dels dos. Com 
veurem més endavant, això és una hipòtesi que no serveix pel territori situat 
entre dues parades de metro consecutives, on és possible que l’usuari accedeixi a 
una parada pel viatge d’anada i surti d’una altra pel de tornada (veure apartat 
2.8.1.3). 
Així, aquest model per estudiar la influència del pendent només ens servirà en 
els sectors que no estiguin compresos entre dues estacions consecutives. 

 
Exemple: 
A la figura 2.24 mostrem un petit exemple on, en la zona que envolta una parada de 
metro, hem considerat uns punts representatius, de manera que aquests punts defineixen 
trams que considerem de pendent constant. 
Partint del punt 6 obtindrem, 

 

imig anada=
e

e

lll
lll

47467

47467 ·0·5·0
++
++

 

imig tornada=
e

e

lll
lll

47467

47467 ·1·0·5'1
++

++
 

 
on l67, l74 i l4e són les longituds dels trams a recórrer. Si suposem que són de 100, 100 i 
150 m respectivament: 

 
imig anada=1’43%≅1.5% 
 
imig tornada=0’86%≅1% 
 

En conseqüència, el valor que prendrem per al punt 6 és de 1’5% 
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Fig. 2.24: Exemple teòric del mètode per calcular pendents 

 
 
Com trobar la funció D(i). Mètodes proposats. 
Donat que el paràmetre i és una característica local i no global, se’ns presenten 
problemes per analitzar la seva influència. Els dos mètodes que hem emprat, i que, 
com veurem més endavant, ens han donat resultats semblants han estat els següents: 
 
- Mètode 1 

Donada una estació i el núvol de punts que representen els orígens de les 
persones entrevistades, procedim de la següent manera: 
Prenem els punts més exteriors i associem un valor del paràmetre i a cadascun    
d’ells (veure figura 2.25) 

 
Fig. 2.25: Esquema del mètode 1 proposat per a trobar la funció D(i).Els punts seleccionats estan 

encerclats de color lila, i porten el valor del paràmetre i associat. 
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Fem notar que no prenem tots els punts exteriors del núvol, sinó que descartem 
els que es troben en zones on s’intersectarien les àrees servides de dues estacions 
consecutives. 
A continuació intentem trobar una correlació entre cada parella de valors i, D, on 
D és la distància del recorregut que s’inicia desde l’origen en qüestió. 
Començarem buscant una relació lineal (D=Ai+B), tot fent la recta de regressió 
corresponent. Si no surt un model satisfactori, provarem amb altres models 
possibles (exponencial, quadràtic...), tot aplicant les transformacions de variables 
pertinents. 
Prendrem com a vàlid el model que proporcioni un coeficient de correlació més 
alt a la recta de regressió, sospesant també el fet que el model sigui senzill. 
Òbviament, si no apareix cap model vàlid, descartarem per complet totes les 
hipòtesis que hem fet sobre la influència dels pendents. 
 

- Mètode 2 
En aquest segon mètode utilitzarem totes les dades de què disposem. Procedirem 
dividint el territori en sectors radials, que tindran un valor del paràmetre i “a 
grosso modo”, que valdrà per a tot el sector. Els sectors se separaran a ull, i es 
calcularà un valor global de i fent una mitja dels valors que es troben dins el 
sector (tot i que es donarà més pes als valors dels punts més allunyats de 
l’estació, ja que és on es trobarà la distància límit que voldrem estimar més 
endavant). 
En aquest pas es fa una simplificació: es pretén definir zones que agrupin punts 
amb valors del pendent mig semblants; i de vegades aquests valors són caòtics i 
es fa difícil agrupar-los, i encara més definir un valor mig per a tot un sector. 
No tots els sectors ens serviran per analitzar la influència del pendent. Com 
comentem a l’apartat 2.8.1.3, els sectors situats entre dues estacions 
consecutives mereixen una anàlisi a part, i no els haurem de tenir en compte 
aquí. Així, si observem l’exemple de la figura 2.26, per aquest cas haurem 
d’obviar el sector 1 i el sector 3. 
El que fem a continuació és buscar el percentil del 90% pels valors de la 
distàncies de cada sector, que podem anomenar D90. D’aquesta manera tindrem: 
 
 Sector 1 => i1, D901 

  Sector 2 => i2, D902 
 ... 
 Sector n => in, D90n , 
  
Amb aquestes dades, intentarem buscar una correlació i – D90. Ho farem de la 
mateixa manera que en el mètode 1, és a dir, fent una regressió lineal i, si no 
funciona, buscant altres models possibles (quadràtic, exponencial...). D’aquesta 
manera obtindrem la funció D(i) (que, de fet, en aquest mètode, serà D90(i) ). 
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Fig. 2.26: Esquema d’una estació de metro i el territori que l’envolta dividit en sectors 

 
Ambdós mètodes ens permetran obtenir una correlació empírica, en forma de funció 
D=f(i), com per exemple la funció lineal que mostra la fig. 2.27. 

 
Fig. 2.27: Exemple de regressió lineal obtinguda amb parelles de valors (D,i). 
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2.8.1.3 Influència del sentit del viatge 
 
A continuació estudiarem la influència que pot tenir el sentit del viatge, i proposarem 
una manera per a tractar aquest fenomen a les zones situades entre dues parades de 
metro consecutives. 
Com hem comentat en apartats anteriors, els veïns que visquin entre dues parades de 
metro d’una mateixa línia, i suficientment a prop de les dues, poden utilitzar una d’elles 
per a cada sentit del viatge. Per a il·lustrar aquest fenomen podem imaginar-nos un 
carrer amb un pendent determinat, al llarg del qual discorre una línia de metro, de la 
forma en què està representat a la figura 2.28. 
 

 Fig. 2.28: Exemple del possible ús de dues parades de metro consecutives, en funció del sentit del viatge. 
 
Si el carrer té un pendent prou elevat com per a que el vianant percebi un esforç major 
en pujada que en baixada, podem trobar-nos amb aquest esquema d’ús de les parades, 
en què l’usuari recorre a l’estació que més li convé per a fer el seu recorregut sempre en 
baixada. 
 
No obstant, altres factors podrien dissuadir el vianant de seguir aquest esquema d’ús de 
les parades. Per exemple, pot haver-hi gent a qui suposi una pèrdua de temps dirigir-se a 
una parada que no és la que té immediatament més a prop, especialment si li suposa 
anar en sentit contrari a la seva destinació. Però aquí la casuística pot ser ja molt 
complexa i no hi entrarem més en detall.   
 
Esquema en un pla inclinat. 
Per a intentar veure la influència d’aquest fenomen, ens imaginarem una topografia 
urbana extremadament simple, que consisteixi en un pla inclinat amb un pendent 
determinat. Suposarem també que per la línia de màxim pendent d’aquest pla tenim una 
línia de metro, amb dues parades, com indica la fig. 2.29 
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Fig. 2.29: Model de línia de metro que discorre per la línia de màxim pendent d’un pla. 

 
Tot i que és una simplificació molt agosarada, aquest esquema podria servir per moltes 
zones de Barcelona, on trobem línies de metro en aquesta posició respecte el territori. 
També suposarem un espai amb mètrica euclidiana, és a dir, que negligirem els efectes 
de la trama urbana. Les conclusions que traiem seran vàlides igualment, i  només caldria 
adaptar-les a la mètrica concreta que tinguéssim. 
 
Forma de l’àrea servida sense tenir en compte el sentit del viatge. 
Primer de tot, traçarem la forma que tindria l’àrea servida d’una estació amb un model 
com el que hem descrit a l’apartat 2.8.1.2, és a dir, considerant que la distància d’accés 
varia en funció del pendent, i que l’estació es fa servir per ambdós sentits del viatge (i, 
per tant, tenint en compte el sentit del viatge amb el pendent més desfavorable). Després 
passarem a incloure el matís del sentit del viatge. 
Suposarem que la variació de la distància amb el pendent és lineal decreixent, o sigui de 
la forma: 

 
D(i)=a - b·i 

 
amb  a,b>0 

i ≥  0 
 

Fórmula 2.2.Model lineal decreixent de variació de la distància d’accés amb el pendent. 
 

En funció del punt del pla des d’on partim, el pendent del recorregut serà diferent. Això 
ho podem veure amb claredat a la figura 2.30. 
A la figura veiem com dins d’un pla podem trobar tota una família de rectes, des de la 
recta horitzontal fins la recta de màxim pendent. Llavors, segons com sigui la recta que 
representi el nostre recorregut dins el pla, el pendent associat serà diferent. 
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Fig. 2.30: Possibles recorreguts en un pla inclinat. 
 
Es  pot demostrar (veure annex 2) que, partint d’aquestes hipòtesis (mètrica euclidiana, 
pla inclinat i variació de la distància segons D=a-b·i), l’àrea servida per una estació, 
representada en planta, té la següent forma (expressada en coordenades polars): 
 

ρ =A-Bsinθ  
 

on A=a , B=b·imáx 
a, b són els paràmetres de la fórmula D=a-b·i  

imáx és el pendent del pla inclinat 
 

Fórmula 2.3: Equació que descriu el límit de l’àrea servida en coordenades polars 
 
Aquesta figura té la forma que s’indica a la figura 2.31. 
 

Exemple d'una funció del tipus ρ = A-Bsinθ
(A=500,B=200). 

Gràfic en coordenades cartesianes (x,y)
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Fig. 2.31: Exemple d’una funció del tipus ρ=A-Bsinθ 
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Si representem l’àrea servida d’una estació considerant que s’utilitza per ambdós sentits 
del recorregut, i prenent el recorregut més desfavorable (o sigui, sempre de pujada), 
tindrà una forma com la que indica la figura 2.31, de manera simètrica a la resta dels 
quadrants, com veiem a la figura 2.32. 

 
Fig. 2.32: Àrea servida per una estació en un pla inclinat, considerant variació lineal de la distància amb 

el pendent, i prenent el sentit del recorregut més desfavorable. 
 
Aquesta seria la forma que tindria l’àrea servida segons el model definit a l’apartat 
2.8.1.2. La forma de la figura ens indica que, si seguim la direcció de màxim pendent 
del pla, la distància que tolerarem serà menor que si seguim la direcció horitzontal. 
Insistim en què el sentit del viatge aquí no importa; aquesta seria l’àrea servida per 
l’anada i per la tornada, si consideréssim que es fa servir l’estació per ambdós sentits. 
 
Forma de l’àrea servida per a viatges d’anada i de tornada. 
Si ara, en canvi, intentem considerar l’àrea servida només per a l’anada, obtindrem el 
següent: 

- A la meitat inferior de la figura el recorregut és de pujada, amb un pendent en 
contra del sentit del viatge que fa disminuir la distància d’accés, i determina una 
àrea servida de la forma ρ =A-Bsinθ  

- A la meitat superior de la figura tots els recorreguts són de baixada. Per a no 
complicar el model, suposarem que en baixada es camina el mateix que amb 
pendent 0, cosa que implicarà una àrea servida de forma circular. 

El resultat és el que es representa a la figura 2.33. 

 
Fig. 2.33: Àrea servida pera l’anada, en un pla inclinat. 
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Si ens plantegem l’àrea servida per a la tornada, obtindrem el contrari, és a dir: 
 -A la meitat inferior, tots els recorreguts seran de baixada, de manera que l’àrea 
servida tindrà forma circular. 
 -A la meitat superior, els recorreguts seran de pujada, i la forma de l’àrea servida 
serà del tipus ρ =A-Bsinθ . 
 

 
Fig. 2.34: Àrea servida per a la tornada, en un pla inclinat. 

 
Òbviament, aquestes figures corresponen a la mètrica euclidiana. Val a dir que, 
aplicades a un cas concret, quedarien deformades per la mètrica que definís la trama 
urbana. 
 
Interacció entre dues estacions consecutives. 
El fenomen que hem comentat a l’inici d’aquest apartat apareix quan tenim en compte la 
interacció entre les àrees servides d’anada i de tornada per a dues parades de metro 
consecutives. 
A la figura 2.35 hem considerat, de forma general, totes les possibles interaccions entre 
les àrees servides d’ambdues estacions, numerades de l’1 al 4. 

 
Fig. 2.35: Possibles interaccions entre les àrees servides de dues parades de metro consecutives. 
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- Zones tipus 1  
 
Aquestes porcions de territori corresponen als punts de partida de vianants que 
accedirien només a una de les dues estacions, i només en el sentit de baixada. Es tracta, 
per tant, d’un territori no servit per la línia de metro, ja que els seus residents no toleren 
realitzar un recorregut d’anada i tornada, ni tan sols combinant les dues estacions. 
A la figura 2.36 veiem com, un usuari que vivís al punt P estaria disposat a fer el 
recorregut des de l’estació B fins a P, però no el recorregut en sentit contrari, així com 
tampoc faria el recorregut de A a P ni de P a A. Per tant, el punt P no es pot considerar 
servit per aquesta línia de metro. De la mateixa manera, no es pot considerar servit el 
punt P’, que admetria el recorregut P’A però no el AP’, així com tampoc els recorreguts 
BP’ i P’B. 
 

 
Fig. 2.36: Esquema dels recorreguts possibles en zones tipus 1. 
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- Zones tipus 2 
 
La  figura 2.37 mostra com els veïns de les zones tipus 2 estarien disposats a utilitzar la 
línia de metro, tot combinant les dues estacions consecutives, de manera que utilitzarien 
una per a l’anada i l’altra per a la tornada. 
En efecte, l’usuari que viu al punt P troba raonable fer el recorregut BP (de baixada), 
però no el PB (de pujada), així com està disposat a fer el trajecte PA (de baixada) però 
no l’AP (de pujada). Per tant, aquest ciutadà accedirà a l’estació A en el recorregut 
d’anada i baixarà a l’estació B en el recorregut de tornada. 
Aquestes zones es poden considerar, per tant, territori servit per la línia de metro, tot i 
que en unes condicions un pèl especials. 
 

 
 

Fig. 2.37: Esquema dels recorreguts possibles en zones tipus 2. 
 
De totes maneres, no tindrem en compte aquests tipus de zones en el nostre model 
definitiu, degut a que seria molt laboriós obtenir-les i també perquè, en definitiva, així 
ens quedem del costat de la comoditat per l’usuari, ja que aquest tipus de zones estan 
servides en unes condicions límit. 
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- Zones tipus 3 
 
Aquestes són les zones que resulten de la intersecció de les àrees d’anada o de tornada 
d’ambdues estacions o, el que és el mateix, de l’àrea servida de pujada d’una estació 
amb la de baixada de l’altra. 
Els veïns d’aquestes zones estarien disposats a fer els recorreguts de pujada i de baixada 
d’una de les estacions i també el de baixada de l’altra. Per tant, poden optar per utilitzar 
una sola estació, fent un recorregut de pujada i un de baixada, o utilitzar les dues, fent 
dos recorreguts de baixada. 
 

 
Fig. 2.38: Esquema dels recorreguts possibles en zones tipus 3. 

 
Una manera raonable de repartir l’ús de les estacions entre els veïns d’una zona d’aquest 
tipus és dividir-la en dues parts, tal com mostren les figura 2.39 i 2.40. La partició es fa 
de manera que el límit d’ambdues parts és equidistant amb cadascun dels límits de la 
zona, prenent les direccions dels camins cap a les estacions. Així, els veïns de la part 
més propera a una estació la utilitzaran en lloc de l’altra en el recorregut en què poden 
optar per qualsevol de les dues. 
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Fig. 2.39: Àrees d’anada, resultat de la partició de les zones tipus 3. 

 

 Fig. 2.40: Àrees de tornada, resultat de la partició de les zones tipus 3 
 
Aquesta distinció entre àrees servides d’anada i de tornada com a resultat de la partició 
de les zones tipus 3 sí que la tindrem en compte en el nostre model definitiu, d’una 
manera simplificada que detallarem més endavant. 
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- Zona tipus 4 
 
La zona tipus 4 no és més que la intersecció de les dues zones de tipus 3 o, el que és el 
mateix, la intersecció de les àrees servides de pujada d’ambdues estacions. No tenen 
més importància, ja que l’assignació dels usos de les estacions ja l’hem fet en funció de 
les zones tipus 3. Només cal comentar que els veïns d’aquesta zona toleren els 
recorreguts en ambdós sentits per les dues estacions, tal i com mostra la figura 2.41. 
 

 
Fig. 2.41: Esquema dels recorreguts possibles en zones tipus 4. 

 
Abans de passar a les consideracions per al nostre model, destaquem que a l’annex 3 
d’aquest estudi hem inclós uns gràfics que mostren la influència del pendent i de la 
distància entre les estacions per a l’aparició d’aquests tipus de zones. La idea que 
intenten transmetre aquests gràfics (que, d’altra banda, és força evident), és que, com 
més augmentem la separació entre les estacions i com més pendent tinguin els carrers, 
pitjor servida estarà la zona. 
 
 
Consideracions al model 
Tota aquesta teoria que hem desenvolupat sobre la influència del sentit del viatge 
l’aplicarem d’una manera molt senzilla, que indiquem tot seguit: 
 
-Considerarem l’envolvent de les àrees servides de pujada de les dues estacions, que 
conté les zones tipus 3 i tipus 4 (veure fig. 2.43). 
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-Considerarem que, dins d’aquesta zona, el repartiment de les estacions canvia depenent 
de si es tracta de viatges d’anada o de tornada. 
-Trobarem, dins de la zona, un sol punt pels viatges d’anada i un pels de tornada. 
Aquest punt, que estarà situat a l’eix que defineixen les dues estacions, servirà per a 
delimitar el repartiment de les estacions al territori, que serà diferent per a l’anada i per 
a la tornada. La manera com trobem aquest punt es mostra a la figura 2.42, on s’ha 
desenvolupat pel cas dels viatges de tornada. 
 

 
Fig. 2.42: Mètode per trobar un punt que limiti l’assignació de les estacions al territori, en el cas dels 

viatges de tornada. 
 
Hem situat el punt al mig del segment a. Llavors, es compleix que: 
 

a = Db+Dp – d 
 

l = Db – a/2 
 

l’ = Dp – a/2 
 
Si substituïm per l’expressió de la distància a, obtenim: 
 

2
dDD

l pb +−
=  

 

2
'

dDD
l bp +−

=  

 
Fórmula 2.4: Expressions per obtenir el punt de referència que limiti l’assignació de les estacions al 

territori. 
 
Pel cas dels viatges d’anada, el desenvolupament és anàleg, i el punt es trobarà a una 
distància l de l’estació A i a una distància l’ de l’estació B. 
Així, donades les distàncies de pujada i de baixada, Dp i Db , associades al pendent del 
carrer que hi ha entre les dues estacions, podrem trobar l i l’, que ens definiran dos 
punts. Aquests dos punts que trobarem, un pels viatges d’anada i l’altre pels viatges de 
tornada, serviran per a repartir les àrees servides de la manera que mostra la figura 2.43. 



Captació i modelització de viatges a estacions de metro a l’àrea de Barcelona 

 57

 

Fig. 2.43: Obtenció de les àrees servides d’anada i de tornada, de manera simplificada. 
 
Fem notar que el que fem a la figura 2.43 és el mateix que hem mostrat a les figures 
2.39 i 2.40, però de manera simplificada. 
 
Com contrastarem el model 
El contrast d’aquest model amb les dades serà molt senzill. Obtindrem els valors de l i l’ 
empíricament, a partir dels núvols de punts de les enquestes. Per a verificar que el 
model funciona, compararem aquests valors amb els obtinguts analíticament, a partir de 
la fórmula 2.4. Els valors de Dp i Db  que aplicarem en aquesta fórmula seran els que 
determini la funció empírica D(i), que haurem obtingut amb algun dels mètodes que 
describim a l’apartat 2.8.1.2. 
 
2.8.1.4 Resum del model proposat 
 
El model que proposem pel traçat d’àrees servides, pendent encara de contrastar amb les 
dades empíriques, és el següent: 
 
-Partim d’una funció D(i), obtinguda empíricament amb un dels mètodes que es 
descriuen a l’apartat 2.8.1.2 
-Amb l’ajuda d’aquesta funció, tracem les àrees servides de pujada, és a dir, considerant 
el recorregut més desfavorable. 
-Un cop haguem traçat les àrees servides de pujada, considerem la seva envolvent, per a 
distingir, dins d’aquesta envolvent, el repartiment d’àrees servides per a viatges d’anada 
i per a viatges de tornada. 
-Aquest repartiment quedarà definit solament per un punt situat a l’eix entre dues 
estacions (un per a l’anada i un per a la tornada). Aquest punt el trobarem fàcilment amb 
la fórmula 2.4. 
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El resultat d’això serà un conjunt d’àrees servides per a viatges d’anada i un altre per a 
viatges de tornada, ambdós dins la mateixa envolvent d’àrees servides de pujada. 
 
 
2.8.2 Ajust de les dades al model 
 
Fins aquí hem definit un model totalment teòric. Tot seguit procedirem a contrastar-lo 
amb les dades empíriques de què disposem. El que farem en aquest apartat serà el 
següent: 
-Comprovarem que el model dels pendents pot funcionar i trobarem una funció D(i). 
-Comprovarem que el model de les pujades i baixades pot funcionar. 
 
2.8.2.1 Comprovació de la influència dels pendents. Obtenció de D(i) 
 
Per a trobar la hipotètica funció D(i), s’han utilitzat els dos mètodes descrits a l’apartat 
2.8.1.2. 
Tal i com veurem a continuació, els models que s’han obtingut en ambdós mètodes són 
lineals decreixents, tot i que amb un matís. Les dades semblen indicar que el pendent té 
influència només a partir d’un cert valor i0. Així, la llei que obtenim té un tram 
horitzontal, vàlid per pendents 0<i<i0, i un segon tram, vàlid per i>i0, que el constituiria 
la recta de regressió obtinguda amb les parelles de valors (i,D), tals que i>i0. 
 

 
Fig. 2.44: Tipus de funció D(i) obtinguda empíricament. 
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S’han intentat d’ajustar altres tipus de models, com el parabòlic, l’exponencial... però 
han donat resultats si no pitjors, no suficientment millors com per a que substituïm el 
model lineal, que és molt més senzill. 
Tot seguit mostrem els valors empírics de (i,D) i les rectes de regressió que s’han 
obtingut pels models lineals a les diverses estacions d’Hospital Clínic, Pàdua, Vallcarca 
i Mundet, utilitzant els dos mètodes  proposats. També mostrem els valors empírics de 
(i,D) i les rectes de regressió prenent les dades de varies estacions conjuntament (Pàdua 
i Mundet, Pàdua, Mundet i Hospital Clínic...) 
 
 
Resultats amb el mètode 1 
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Fig.2.45: Valors de (i,D) obtinguts per a l’estació de Pàdua, amb el mètode 1. 
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Fig. 2.46: Ajust a una llei lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació de Pàdua, amb el mètode 1. 
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Fig. 2.47: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació de Mundet, amb el mètode 1. 
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Fig. 2.48: Valors de (i,D) obtinguts per a l’estació d’Hospital Clínic, amb el mètode 1. 
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Fig.2.49: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació de Vallcarca, amb el mètode1. 
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Fig. 2.50: Valors de (i,D) obtinguts per a les estacions de Pàdua, Mundet i Hospital Clínic, amb el 

mètode 1. 
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Fig.2.51: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a les estacions de Pàdua, Mundeti Hospital 

Clínic conjuntament, amb el mètode 1. 
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Fig. 2.52: Valors de (i,D) obtinguts per a totes les estacions, amb el mètode 1. 
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Fig. 2.53: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a totes les estacions conjuntament, amb el 

mètode 1. 
 
Els valors dels coeficients de correlació múltiple que s’han obtingut en aquestes rectes 
de regressió són els que indiquem a la taula 2.4. 
 
 

regressió coeficient de correlació múltiple 
Pàdua 0’75 

Mundet 0’91 
Vallcarca 0’87 

Pàdua, Mundet i Hospital Clínic 0’88 
Totes les estacions 0’48 

Taula 2.4: Coeficients de correlació múltiple de les regressions del mètode 1. 
 
Resultats amb el mètode 2 
Els sectors que s’han definit per a cada estació, amb aquest mètode, es poden consultar 
a l’annex 4 d’aquest estudi. 
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Fig. 2.54: Valors de (i,D) obtinguts per a l’estació de Pàdua, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.55: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació de Pàdua, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.56: Valors de (i,D) obtinguts per a l’estació de Mundet, amb el mètode 2. 

 
 

Mundet. Mètode 2
Recta de regressió per i>2%

0

200

400

600

800

0 2 4 6 8

i(%)

D
(m

) dada
valor predit

 
 

Fig. 2.57: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació deMundet, amb el mètode 2. 
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Hospital Clínic. Mètode 2
Valors de (i,D) empírics

0

100
200

300
400

500
600

700

0 0,5 1 1,5 2 2,5

i(%)

D
(m

)

 
Fig. 2.58: Valors de (i,D) obtinguts per a l’estació d’Hospital Clínic, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.59: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a l’estació deVallcarca, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.60: Valors de (i,D) obtinguts per a les estacions de Pàdua, Mundet i Hospital Clínic, amb el 

mètode 2. 
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Fig. 2.61: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a les estacions de Pàdua, Mundet i 

Hospital Clínic, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.62: Valors de (i,D) obtinguts per totes les estacions, amb el mètode 2. 
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Fig. 2.63: Ajust a una funció lineal dels valors amb i>2%, per a totes les estacions conjuntament, amb el 

mètode 2. 
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Els valors dels coeficients de correlació múltiple que s’han obtingut en aquestes rectes 
de regressió són els que indiquem a la taula 2.5. 
 
 

regressió coeficient de correlació múltiple 
Pàdua 0’83 

Mundet 0’87 
Vallcarca 0’97 

Pàdua, Mundet i Hospital Clínic 0’86 
Totes les estacions 0’55 
Taula 2.5: Coeficients de correlació múltiple de les regressions del mètode 2. 

 
Conclusions 
Els dos mètodes ens han proporcionat funcions D(i) molt semblants, el qual és molt 
bona senyal. Això ens indica que, tot i les limitacions que hem tingut, no anem per mal 
camí, i és força probable que els pendents influeixin de manera considerable en la 
distància d’accés a un mitjà de transport. 
De totes maneres, tot i que utilitzarem les funcions que hem obtingut al capítol 3, cal 
remarcar que aquests models no s’haurien de considerar globals ni únics, i que s’hauria 
de recórrer a estudis futurs més elaborats que proporcionessin models més fiables. 
El que més destaca dels resultats obtinguts, sobre tot si mirem els coeficients de 
correlació de les taules 2.4 i 2.5, és que  els ajustos són molt bons si prenem cadascuna 
de les estacions per separat, i fins i tot continuen essent bons prenent les estacions de 
Pàdua, Mundet i Hospital Clínic conjuntament. Però quan les barregem totes, és a dir, 
Pàdua, Mundet, Hospital Clínic i Vallcarca, el coeficient de correlació disminueix 
considerablement. Això ens porta a concloure que les estacions de Pàdua, Hospital 
Clínic i Mundet segueixen un comportament semblant, mentre que l’estació de 
Vallcarca en presenta un de diferent a la de les altres tres. 
L’explicació d’aquest fenomen es pot buscar en el fet que la zona de Vallcarca és una 
zona amb molt poques alternatives de transport, on els veïns es veuen obligats a agafar 
el metro perquè no tenen més remei, i això fa que la distància que estiguin disposats a 
caminar sigui superior que en la resta de les estacions. És per això que la funció D-i 
proporciona, per al cas de Vallcarca, distàncies més altes pels mateixos pendents. 
Respecte l’estació d’Hospital Clínic, fem notar que no hem fet una regressió amb 
aquesta estació aïllada, ja que la zona que l’envolta és molt homogènia, i presenta un 
pendent pràcticament constant, el qual no permet elaborar un model D-i. Tot i això, les 
dades d’aquesta estació sí que serveixen per a elaborar un model conjunt, barrejant-les 
amb les de la resta de les estacions. 
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Amb tot això, les funcions D-i que prendrem per al nostre model definitiu són les 
següents: 
 

 
Fig. 2.64: Model D-i obtingut de les estacions d’Hospital Clínic, Pàdua i Mundet. 

 

 
Fig. 2.65: Model D-i obtingut de l’estació de Vallcarca. 

 
El criteri que hem seguit per prendre aquests models és que s’assemblin als resultats 
obtinguts a les regressions, i que siguin senzills i fàcils d’aplicar. El primer (veure fig. 
2.64) correspondria a les estacions d’Hospital Clínic, Pàdua i Mundet i el segon (veure 
fig. 2.65) correspondria a l’estació de Vallcarca. 
Podem emprar aquests models D(i) per a traçar les àrees servides amb dos nivells de 
servei diferents. Tenint en compte els valors que donen, podríem considerar el de la 
figura 2.64 com un model per un nivell de servei C (acceptable), i el de la figura 2.65 
per un nivell de servei E (inacceptable). 
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Fem notar que hem completat ambdós models amb una recta horitzontal a partir del 
pendent máxim (8% en el primer cas i 10% en el segon), donat que no disposem de 
dades a partir d’aquest pendent, i considerant que aquesta és una manera raonable de 
completar-los. 
 
2.8.2.2 Comprovació de la influència del sentit del viatge. 
 
En aquest apartat farem una petita comprovació que es compleix el que predim al model 
proposat quan tenim en compte el sentit del viatge. Per a fer-ho, utilitzarem les dades de 
les enquestes de Pàdua i Vallcarca. 
En aquestes estacions, disposem d’un conjunt de dades de viatges d’anada agrupades al 
llarg d’un carrer principal, amb un pendent determinat, de manera que podem definir-hi 
els paràmetres l i l’ del model descrit a l’apartat 2.8.1.3, tal i com indica la figura 2.66. 
 
 

 
Fig. 2.66: Esquema de la obtenció de l i l’ a partir de dades de les enquestes. 

 
Tenint en compte que les dades corresponen a viatges d’anada, podem obtenir uns 
valors empírics pel paràmetre l respecte l’estació de dalt (a la figura, l2), i pel paràmetre 
l’ respecte l’estació de baix (a la figura, l’1). 
Si prenem, per exemple, els percentils del 75% o del 90% dels valors de les distàncies 
d’aquest conjunt de dades, en la direcció de l’estació de dalt (a la figura, estació 2) i en 
la de baix (a la figura, estació 1), estarem obtenint aquests valors empírics esmentats. 
Un cop haguem obtingut l2 i l’1, podrem obtenir fàcilment l’2 i l1, si coneixem les 
distàncies entre les estacions. 
Si recordem la fórmula 2.4, descrita a l’apartat 2.8.1.3, també podem obtenir aquests 
valors de l2, l’2, l1 i l’1 analíticament. Llavors, només ens quedarà contrastar els valors 
analítics amb els valors empírics i veure si s’assemblen per a comprovar que el model 
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d’influència del sentit del viatge funciona. Aquesta comprovació pot ser en certa manera 
un indicador que anem per bon camí. 
Els resultats que hem obtingut, per a les estacions de Pàdua i de Vallcarca, són els que 
mostrem a la taula 2.6. 
A l’estació de Pàdua hem pres les dades procedents del carrer Balmes, i a l’estació de 
Vallcarca hem pres les dades de l’avinguda de l’Hospital Militar, al tram Vallcarca-
Penitents, i les de l’avinguda de la República Argentina, al tram Vallcarca-Lesseps. 
 

Pàdua Vallcarca  
Valor empíric Valor predit Valor empíric Valor predit 

l1 250 250’5 360 395 
l’1 171 170’5 380 345 
l2 283 251’5 380 392’5 
l’2 140 171’5 355 342’5 
Tauls 2.6: Valors empírics i predits teòricament pels paràmetres l i l’ en dues estacions de metro. 

 
Observem que el model s’ajusta amb un error tolerable, excepte pels valors de l1 i l’1 a 
l’estació de Vallcarca, on estranyament surten al revés de com haurien de sortir, és a dir, 
de manera que l1empíric< l’1empíric. Això significa que els vianants entrevistats que viuen a 
l’avinguda de la Rep. Argentina caminen més distància carrer amunt, en direcció a 
l’estació de Vallcarca, que la que caminarien si es dirigissin carrer avall, en direcció a 
l’estació de Lesseps. Davant la multitud de factors que poden influir en aquest fenomen 
(entre ells, que s’hagi degut a pur atzar), destaquem que creuar la plaça Lesseps és 
feixuc, i que això pot fer que els vianants prefereixin dirigir-se cap a l’estació de 
Vallcarca en lloc de la de Lesseps. 
Deixant de banda aquesta incidència, donarem per vàlid el model que hem proposat, que 
té en compte el sentit del viatge. 
 
 


