
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Introducció. 
 
 
01.1. Justificació de l’estudi. 
 
Els transports constitueixen un dels elements clau a solucionar pel funcionament de les nostres 

ciutats i el seu anàlisi no es pot centrar en aspectes dotacionals o tècnics. Les infraestructures han estat 
creadores de ciutat, han recolzat, estirat i jerarquitzat el seu creixement.  

 
La mobilitat urbana incorpora tot tipus de combinacions entre sistemes ferroviaris, autobusos, 

vehicles privats, taxis, motos, bicicletes i vianants. El ventall de juxtaposicions que es dóna és molt ampli 
dins d’un àmbit cada vegada més extens entorn les ciutats.  

 
Aquest estudi es centra en els sistemes i xarxes de transport col·lectiu. Es distingeixen els sistemes 

que usen infraestructures viàries d’aquells que fan servir infraestructures ferroviàries. Tot i això es 
tracten en major profunditat les ferroviàries. Les xarxes d’autobusos, tret dels casos que tenen 
infraestructura pròpia, comparteixen carril amb el vehicle privat i arriben allà on arriba el cotxe però 
també pateixen els seus problemes de congestió.  

 
En el context de la Unió Europea existeix una voluntat explícita per potenciar els modes ferroviaris 

pel transport de viatgers. 
 
La regió metropolitana de Barcelona està desenvolupant i executant un Pla Director 

d’Infraestructures de transport col·lectiu amb actuacions bàsicament ferroviàries.  
  
 

01.2. Objectius del treball 
 
Amb la realització d’aquesta tesina es busquen elements, solucions i alternatives, en definitiva, 

recursos que ajudin al desenvolupament del planejament territorial i urbanístic de les infraestructures del 
transport en general, i del transport públic en particular.  

 
Es vol caracteritzar la ciutat a través d’aquestes infraestructures, imprescindibles, que recolzen 

l’activitat econòmica i social de les nostres ciutats.  
 
No es busca arribar a un model, que d’altra banda difícilment existeix, sinó analitzar la situació de 

la ciutat i la xarxa de transports, per trobar eines per la pressa de decisions. 
 
 
01.3. Justificació de les ciutats triades 
 
A l’estudi es tracten aquelles ciutats que foren pioneres en la construcció de les seves xarxes 

ferroviàries de transport públic i que actualment ostenten les xarxes més extenses (Londres, Nova York, 
Paris, Berlín, Tokio). 

 
Madrid i Milà tenen unes dimensions i nombre d’habitants semblants. Madrid és una referència 

habitual dels estudis a Barcelona. Milà ocupa un lloc semblant a Barcelona en la jerarquia de ciutats 
d’Itàlia.   

 
Com altres referències mundials, Singapur, Los Angeles i Mèxic constitueixen, per diferents 

motius, ciutats que exemplifiquen escenaris particulars de mobilitat.  
 
El cas de Singapur hi apareix per la seva singular gestió de la mobilitat. Los Angeles constitueix el 

paradigma de ciutat orientada a la mobilitat viària. Mèxic té la tercera xarxa de metro que transporta més 
viatgers del món i l’ha desenvolupat en els últims 35 anys, a més resulta interessant per entendre alguns 
aspectes característics de la mobilitat a ciutats de països en vies de desenvolupament.  

 
 
01.4. Antecedents. 
 
Bases de dades i indicadors. 
UITP, ‘Millennium cities database for a sustainable transport’, 2.000. 
 
Es tracta d’una base de dades realitzada per la UITP (Unió Internacional dels Transports Públics1), 

que conté, per a 100 ciutats de tot el món, informació demogràfica, econòmica, d’estructura urbana, del 
parc de vehicles, taxis, la xarxa de carreteres, els aparcaments, les xarxes de transport públic (servei, cost 
i utilització), la mobilitat de les persones, l’elecció modal i l’eficiència del sistema així com el seu 
impacte ambiental (temps de viatge i cost, consum d’energia, pol·lució, accidents,...). Un total de 66 
indicadors sense processar. 

 
L’objectiu d’aquesta base de dades és desenvolupar un conjunt d’arguments a favor de la mobilitat 

sostenible i el transport públic, dirigit a organismes internacionals i polítics. 

                                                 
1 www.uitp.com 
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La database de la UITP treballa només amb un àmbit per a cada ciutat, que anomena conurbació. 

En alguns casos, la informació disponible provenia de cossos administratius el límit dels quals s’avenia a 
una àrea metropolitana adient per un estudi de mobilitat. Van haver de fer modificacions en aquells casos 
en que disposaven de més dades per un àmbit diferent d’aquell geogràficament òptim. 

 
Altres dificultats específiques que van tenir estaven relacionades amb les dades d’utilització dels 

modes individuals com vehicles privats, taxis, bicicletes o viatges realitzats a peu. Dins dels sistemes 
ferroviaris de rodalies o regionals, van trobar dificultats a l’hora de separar els usuaris que realitzaven 
viatges metropolitans d’aquells que els feien interurbans i que per tant no entraven a l’estudi. En algunes 
ciutats, els serveis d’autobusos estaven separats en un gran nombre de companyies privades i va ser 
difícil obtenir dades unitàries per la conurbació. Per últim, tingueren problemes per l’establiment de les 
durades i distàncies mitjanes de viatge. 

 
Les ciutats de l’estudi s’agrupen en 9 regions socioeconòmiques: 
 
- Europa de l’est 
- Europa de l’oest 
- Amèrica del nord 
- Amèrica llatina 
- Orient mitjà 
- Àfrica 
- Ciutats riques d’Àsia 
- Altres ciutats Asiàtiques 
- Oceania 
 
En representar dos indicadors (eixos X i Y d’una gràfica) per a les 100 ciutats, obtens un núvol de 

punts, amb la particularitat de que aquelles que pertanyen a la mateixa regió acostumen a mostrar uns 
resultats similars. Es constata que el model de ciutat varia en funció de la regió econòmica on es trobi (el 
que vol dir que les ciutats nord-americanes són més semblants entre si que no una ciutat nord-americana 
a una altra de l’Europa de l’est). Això permet arribar a conclusions que relacionen molts dels indicadors 
abans esmentats, és a dir, posa algunes llums en les relacions existents entre urbanisme, transport, medi 
ambient i economia.  

 
D’altra banda, l’informe que acompanya a la ‘Millennium cities database’ analitza les dades al 

voltant de quatre eixos: 
 
- Planejament urbà, sistemes de transport, mobilitat i cost de viatge. 
- Creixement econòmic i models de desenvolupament urbà. 
- Atractivitat de les xarxes de transport públic. 
- Eficiència de les xarxes de transport públic. 
 
Aquests permeten articular un discurs que incideix sobre els models de assentament urbà i els 

sistemes de transport, amb arguments econòmics i medi ambientals.  
 
Però si amb la mateixa base de dades és vol afinar una mica més i entrar a comparar entre ciutats, 

cosa que és un dels objectius d’aquesta tesina, tenim només començar, que els àmbits que han servit per 
fer un estudi amb 100 ciutats deixen de fer-ho per fer un estudi amb 10.  

 
(A la taula següent s’han inclòs algunes de les classificacions que s’han trobat i que dimensionaven 

els entorns metropolitans segons diferents metodologies.) 
 
A primera vista és difícil considerar equivalent el París de 11 milions d’habitants en 12.000km2 al 

Londres de 7 milions en 1.600km2 o la Barcelona de 2,8milions en 330km2 al Madrid de 5,2 milions i 
8.028 km2. 

 
 
Si d’altra banda agafem, per exemple, les dades del repartiment modal de la Database, en general 

les incerteses que envolten a aquestes gràfiques són majors que les certeses. 
 
Es camina més a París i Londres que a Berlín o Madrid? Realment és camina tant poc a Barcelona 

en comparació a les altres ciutats? El repartiment modal metropolità de Madrid (5,2 milions d’habitants 
en 8.028 km2) amb quatre cinturons viaris és més favorable al transport públic (70% dels viatges) que el 
del continu urbà Barceloní (50%)? 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berlín Barcelona Madrid Milà Singapur 
Los 

Angeles Londres Mèxic
Nova 
York Paris Tokio

            
Millennium Cities Database for a sustainable transport  
habitants 
(milions) 3,5 2,8 5,2 2,5 3,0 9,1 7,0 15,7 19,2 11,0 32,3
superfície (km2) 834 332 8.028 629 648 10.515 1.579 4.974 22.763 12.012 13.553
hab/km2 4.165 8.387 645 3.911 4.612 863 4.438 3.166 845 916 2.386
hab/km2 amb àrea 
urbanitzada 5.598 19.710 8.585 7.664 9.353 2.411 5.907 10.698 1.804 4.762 8.768
            
Population city (www.populationcity.de) 
habitants 
(milions) 4,2 4,2 5,1 3,8 3,3 16,6 11,8 19,3 21,4 9,8 34,5
            
GAME (‘Grans Aglomeracions Metropolitanes Europees’, Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) 
habitants 
(milions) 4,0 4,1 4,7 6,1  12,7  10,0 
superfície (km2) 1.845 1.576 2.021 4.074  8.382  3.113 
hab/km2 2.165 2.604 2.349 1.501  1.510  3.202 

París
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a peu

bicicleta
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veh.par.

Barcelona Madrid

LondresLos Angeles

New York Tokyo
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Es posa de manifest la dificultat que comporta la utilització de dades per la realització d’estudis de 
detall.  

 
Generalment l’argumentació que justifica que una ciutat tingui un repartiment modal més favorable 

al vehicle privat o gasti més energia per habitant en el transport no està clara. 
 
Les diferències que sorgeixen entre ciutats poden tenir més a veure amb els àmbits triats i 

l’adequació de les dades a aquest àmbit, que amb la realitat urbana de la ciutat.  
 
Aquests motius expliquen perquè no s’ha procedit únicament a un estudi numèric i estadístic 

pel tractament de la informació obtinguda sobre les xarxes i també posen de manifest la necessitat 
de construir una base de dades pròpia per un estudi concret.  

   
 
01.4. Metodologia. 
 
Per assolir els objectius d’aquesta tesina ha estat necessari:  
 
- un treball previ de documentació sobre àrees i regions metropolitanes amb el que s’han determinat 

les superfícies funcionals de les ciutats, útils per la tesina. Es van buscar dades bàsiques dels diferents 
àmbits i finalment es van encaixar les diferents informacions mitjançant plànols. 

 
- una recerca de dades bàsiques de mobilitat quotidiana (viatges realitzats totals, índex de 

motorització, repartiment modal, distància de viatge, temps de viatge, ...), d’infraestructura (quilòmetres 
de xarxa, nombre d’estacions, ...) i d’explotació de les xarxes (viatgers transportats, quilòmetres 
realitzats, ...). 

 
- una recerca també de plànols on apareguessin les xarxes ferroviàries, identificar aquelles que 

s’utilitzen en la mobilitat diària de les persones (no les mercaderies), verificar, si era possible, les xarxes 
representades amb l’infraestructura real, mitjançant esquemes de vies.  

 
- una representació homogènia i comprensible de la informació, posant totes les ciutats a la mateixa 

escala i amb un mateix llenguatge per a facilitar la seva lectura i comparació. 
 
- paral·lelament s’han identificat les dades que millor defineixen les xarxes i amb aquestes s’han 

establert indicadors que permeten comparar les ciutats de l’estudi (comparar coses comparables). S’han 
calculat indicadors de dotació d’infraestructura per habitant i per superfície i indicadors d’ús de la 
infraestructura.  

 
 
01.5. Compendi del treball 
 
A la primera part de l’estudi (capítols 02 i 03) es realitza un comparatiu de les xarxes de transport 

públic i les seves infraestructures, començant per la descripció i comparació de les ciutats i els seus 
entorns metropolitans. 

 
 El plantejament d’aquest estudi comparatiu és la representació gràfica de les dades utilitzades i la 

utilització d’indicadors simples i fàcilment contrastables amb aquesta representació. 

 
 Aquest plantejament permet contrastar les impressions que es treuen de l’anàlisi numèric de les 

xarxes i les metròpolis, amb el plànol de les mateixes. D’aquesta forma s’obre la porta a un discurs 
numèric i morfològic de les xarxes.  

 
L’estudi comparatiu permet caracteritzar les ciutats i posa de manifest els aspectes destacables de 

cadascuna d’elles però també la utilitat relativa que tenen els indicadors comparatius per concloure les 
justificacions concretes dels resultats aconseguits.  

 
Aquesta primera part juntament amb les seves conclusions dóna la pauta per una segona part 

(capítol 04) on es fa un estudi més detallat de les xarxes que finalitza amb un atlas de les infraestructures 
ferroviàries ciutat per ciutat. 

 
 
 


