
RESUM 

Lyon, és la segona ciutat més important de França després de Paris i es caracteritza per la seva 
planificació urbanística i per la xarxa de tramvies que va adquirir entra 1880 i 1956, tot i no ser 
una de les ciutats pioneres en aquest transport. I ara el 2001, dintre el Pla Local d’urbanisme 
(PLU) que integra el Pla de Desplaçaments Urbans (PDU), s’han inaugurat dues línies de 
tramvia, T1 (Perrache – la DOUA-IUT Feyssine) i T2 (Perrache – St. Priest), que formen part 
d’un pla director de 11 línies fortes de transport públic, donaran servei a tota la ciutat i 
aglomeració. 

Es considera que es el punt de partida dels transports urbans moderns l’onze d’octubre de 1880 
amb la inauguració del primer trajecte amb tramvia, i el principi d’una extensa xarxa de 
tramvies. 

Ja des del principi cada línia va ser concebuda per diferents companyies i amb diferents criteris 
de projecció, per això ven aviat es van trobar que la xarxa de tramvies de Lyon tenia diferents 
amples de via segons el criteri de cada companyia, aquesta tendència va durar fins a la fi 
d’aquest el 1956. Que el fet que al final acabés predominant una sola companyia va ajudar a 
que les noves línies fossin més uniformes. Les companyies grans poc a poc van anar absorbint 
les petites, al final només va quedar la Compagnie d’Omnibus et Tramway Lyonnais (OTL) 
conjuntament amb la Compagnie Tramway de Lyon à Neuville (NLT) que es va caracteritzar per 
mantenir el color als seus tramvies, el seu propi material, etc. és a dir tot i estar annexionada a 
la OTL actuava per ella mateixa, aquesta va ser una de les línies més emblemàtiques de Lyon. 

Fins el 1914 va ser el moment de més esplendorós, van néixer trenta cinc noves línies però va 
ser a partir d’aquest moment que van arribar els problemes, agreujats amb l’esclat de la 
primera i segona guerra mundial. Les dificultats es van anar succeint una rera l’altre, primer les 
mobilitzacions dels assalariats demanant augments salarials, el manteniment de la 
infrastructura, la renovació de les locomotores, el poc confort dels vagons, etc. aquests 
problemes van persistir fins a la fi del tramvia. A tots aquests problemes interns es va afegir el 
fet que els anys vint es va començar a desenvolupar la indústria automobilística, i van fer 
aparició els autobusos i els cotxes que eren més confortables i anaven més ràpid que els 
tramvies que s’estaven quedant envellits. Però no va ser fins el 1950 que a França va entrar a 
l’època automobilística, moment a partir del qual les línies de tramvia van començar a 
desaparèixer i l’augment de cotxes, autobusos i troleibusos es feia palès, tot i els esforços de la 
OTL per millorar la xarxa i la maquinaria. 

Però ja en el 1935 va aparèixer el Pla general de la comunitat de Lyon on s’esforçava per fer 
donar prioritat a les vies perifèriques i unir-les amb el centre de Lyon, de manera que ja en 
aquell moment tenien un primer cinturó a l’est de Lyon i va ser aquest mateix any que va 
aparèixer el pla de circumval·lació de vies d’accés a Lyon. Aquests dos plans urbanístics van 
venir seguits d’una gran expansió urbanística entre el 1930 i el 1960, aquestes expansions 
ràpidament, van precipitar varis plans directors per sostenir la ciutat. A partir d’aquest moment 
els nous traçats ja no van estar condicionats per els transports públics, fins ara que es necessari 
fer una forta política de transports públics per poder sostenir les grans ciutats. 

Aquest nou tramvia es caracteritza per tenir una infrastructura, plataforma i estacions, 
integrades a la ciutat i amb valors de “modernitat”, “seguretat” i fins i tot “luxe”. El nou 
CITADIS TGA 302 concebut i fabricat per ALSTOM té una capacitat per 200 viatgers (56 
assentats), cinc mòduls articulats, circula a una velocitat mitja de 18 km/h i puntes de 40 km/h, 
el seu confort es extraordinari. Aquest tramvia es contraposa amb el de la època que els més 
avançats estaven formats per la locomotora i un vago, tenien una capacitat màxima de 70 



places (32 assegudes), seients que eren bancs amb molt menys confort i velocitats inferiors a 
les que poden assolir les maquines actuals. Aquest avanços son solament producte de la tècnica 
per tant s’ha de deixar constància que les màquines d’abans no tenien res que envejar a les 
actuals, per l’època eren màquines excel·lents. De fet la tècnica de transmissió de l’electricitat a 
canviat molt poc i la infrastructura ha millorat bàsicament amb l’aspecte de les vibracions de la 
plataforma al pas del tramvia. 

Lyon, que es troba entre dos rius: el Rhône i la Saône, té els seus inicis a l’època romana i a 
partir d’aquí va anar creixent, primer va ser el “Vieux Lyon”, posteriorment es va expansionar 
cap a l’est i sud-est fins arribar a les 55 comunes actuals, que ocupen un espai proper a les 
50.000 hectàrees, regulades per el Pla local d’urbanisme (PLU) que es una continuació del Pla 
d’ocupació de sols (POS), els primers documents del POS daten dels anys setanta. 

A finals de l’any 1969 va aparèixer el Pla d’urbanisme director i ven aviat va ser substituït per el 
Pla director d’ordenament i urbanisme i el POS. Aquests dos últims no van ser substituïts o 
revisats, el 1992 que es va fer un nou Pla director de l’aglomeració lionesa i el 1994 es va 
revisar el POS. Finalment es va posar fi al POS per donar lloc al PLU que conté les regles 
d’ocupació del sol i preveu a les zones col·lectives les vies que s’amplien, les noves carreteres i 
diversos equipaments entre altres coses. 

L’any 1997 va aparèixer el PDU que van destinats a reduir la contaminació sonora i atmosfèrica, 
els vehicles al centre de la ciutat i en 10 anys pretén potenciar els transports públics, la 
bicicleta, les zones intermodals de manera que el centre de l’aglomeració sigui més fluid, reduir 
la contaminació, donar accés a tots els punts de l’aglomeració mitjançant una xarxa més 
precisa, millorar la productivitat de la xarxa de terrestre i en general millorar la repartició 
modal. Per aconseguir aquests objectius pretén realitzar onze línies principals de transport 
públic amb lloc propi, creació de lligams de la perifèria amb un dels dos centres principals de 
Lyon (Perrache o Part-dieu). Aquesta xarxa de transport públic presenta línies radials i circulars 
que enllacen amb els punts estratègics i els “parcs-relais” construïts a les afores de la ciutat i 
permeten donar fluïdesa a la inter-modalitat de mitjans de transport. 

En resum es pot concloure que Lyon mitjançant el PDU i PLU presenta un lligam molt fort entre 
els transports públic, en concret el recuperat tramvia, i la seva organització territorial. Els 
transports públics per diferents raons les ha estructurades de manera que el metro serveix per 
donar servei al centre, el tramvia als límits de Lyon, el tren i tramvies ràpids a l’aglomeració i el 
bus i troleibús als punts més difícils d’accedir pels tramvies i el metro. 


