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HISTÒRIA DE HAUPTBAHNHOF

L’estació de Hauptbahnhof va ser inaugurada l’any 2005 com a culminació emblemàtica del projecte de reunificaciació 
de la ciutat després de la caiguda del mur.  Durant els anys de la guerra freda la ciutat va quedar dividida en quatre sec-
tors, el francès, l’anglès, l’estadunidenc i el soviètic, quedant aquest últim aïllat de la resta. De fet eren els altres sectors 
que van quedar aïllats, ja que en realitat va ser tot el pais el que es van repartir els guanyadors de la guerra, i la capital 
quedava incluïda en territori rus, com una petita illa capitalista dins territori comunista.  Aquesta situació es va prolongar 
durant 18 anys, marcant per sempre la ciutat i els seus habitants. Els berlinesos no podien moure’s lliurement a través 
de la ciutat, les famílies van quedar separades, i per suposat els recorreguts ferroviaris també. Tot i que mai hi havia hagut 
una única estació central, en les proximitats del punt on ara es troba Hauptbahnhof hi havia en el segle XIX fins a 8 
estacions terminals, i era per tant el centre ferroviari de la ciutat fins el moment en que es va construir el mur, ja que 
el seu traçat passava molt a prop del les estacions, que ja havien quedat terriblement malmeses durant la guerra i ara 
també incomunicades. A partir de llavors, la ciutat va passar a tenir dues estacions centrals, Alexanderplatz per el sector 
comunista i Zoologischer Garten per el capitalista. 

 Actualment, la xarxa ferroviaria de la ciutat compta amb linies que l’atravessen de nord a sud, d’est a oest i el Ring, una 
linia circular que l’encercla. L’estació de Hauptbahnhof es situa en el nexe entre l’Stadtbahn, la línia que uneix l’est i l’oest, 
atrevessant la ciutat en altura i seguint el curs del riu Spree, i la nord-sud, i és l’estació principal de la ciutat i del pais, 
aquella per la qual passen totes les línies principals, nacionals i internacionals. En números tindriem:
15 linies ferroviàries
240.000 passatgers diaris
500 trens que recorren la ciutat de nord a sud
250 que la recorren d’est a oest
freqüència mitja de pas de trens cada 30 segonsEL SISTEMA FERROVIARI A BERLIN

Berlin, capital d’Alemanya, compta amb un sistema fer-
roviari molt complet i competent, amb lines de rodalies, 
regionals, nacionals i internacionals, i totes elles passen 
per Hauptbahnhof conectant la ciutat amb les principals 
capitals europees de manera ràpida i efectiva, qualitats 
que fan del tren el principal sistema de transport de la 
ciutat, sobretot en els negocis. No podem comparar el 
que significa el ferrocarril a Alemanya amb Espanya, un 
pais que històrica i geograficament ha estat molt aïllat 
i on la linia d’alta velocitat és encara molt recent i poc 

TRAÇAT DEL MUR DE BERLIN

BERLIN I EL RIU SPREE
Berlin estroba assentada damunt terrenys pantanosos, de fet, el riu i canal, que recorren la ciutat, trobant-se i separant-se en diversos punts, 
són els resultat de l’esforç humà per domesticar les grans bosses d’aigua que envolten la ciutat. L’aigua és present en gran part de la ciutat, i 
la ciutat l’aprofita per organitzar-se. Al voltant del riu Spree s’hi situen gran part dels EDIFICIS més EMBLEMÀTICS, així com també les prin-
cipals INFRASTRUCTURES a nivell metropolità, com ara LES VIES DEL TREN, que atravessa la ciutat en altura resseguint el traçat del riu. 
Al llarg del riu i del canal s’hi troben també un considerable nombre de PARCS molt freqüentats pels berlinesos, on la relació amb l’aigua és 
sempre indiscutible. També s’han anat establint alguns dels BARS més populars de la ciutat i altres Equipaments lúdics.
Ja fora de la ciutat, on la VEGETACIÓ és densa i abundant, es troben els LLACS que alimenten el riu. Els habitants de Berlín quan el temps 
és bo, sovint s’allunyen del centre per passar el dia banyant-s’hi.


