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Xarxa de Berlin 
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Xarxa de Londres 
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Xarxa de Nova York 
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Les xarxes de TP són fruit de fets històrics, 
econòmics i socials que fa que les situacions de 
les diferents ciutats siguin difícilment 
comparables. 

 

Tot i tenir 

tècniques i 

tecnologies  

semblants les 

solucions de cada 

ciutat són molt 
diverses 

TMB 
Departament 

Xarxes de TP heterogènies 
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TMB 

Ciutats amb enorme multimodalitat: Lió 

• Metro 

• Metro cremallera 

• Tramvia 

• Tramvia semidirecte 

• Troleybus 

• Bus convencional 

• SNCF 

• Bus autònom 

• Funicular 

• Transport a 

demanda 

• Bicicleta pública 

• Car-Sharing 
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• Bus 

 

TMB 

Ciutats amb escassa multimodalitat: Bogotà 
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El ferrrocarril i el 

bus, son 

imprescindibles 

per assolir una 

ciutat   

TMB 

Ciutats insostenibles 

Jakarta 10 milions d’habitants i 30 milions en la seva àrea metropolitana sense metro 

 

Karachi al Pakistan és un altre exemple de ciutat amb més de 13 milions d’habitants sense metro 

 

Seria gairebé impossible imaginar-se una ciutat densa i amb qualitat urbana acceptable sense un 

sistema subterrani de mobilitat massiu. 
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El Pla Cerdà  de 

l’Eixample de 

Barcelona (1860) 

preveia una xarxa 

de trens (tramvies) 

TMB 

Transport i ciutat han d’anar de la mà 
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L’històric pla de 

Copenhaguen 

(1947) de 

desenvolupament 

al voltant de cinc 

dits 
 

TMB 

Territori i mobilitat han d’anar de la mà 
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Problemes de 

mobilitats 

 

Generació de 

xarxes de 

transports públic 
menys eficients 

TMB 

Crisis del model als anys 70: ciutat dispersa  
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Integració urbana 

amb els seus 

transports públics 

 

Qualitat del 

transport públic 

TMB 

Model urbà de Barcelona 
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Baròmetre EMTA 

2014 

TMB 

Barcelona model de sostenibilitat 
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El concepte de 

xarxa de transport 

públic 

TMB 

De línies a xarxes 

• Totes les xarxes històricament s’han iniciat amb la construcció de línies. 

• Les línies connectaven un conjunt de població amb un pol de destinació 

concret. 

• Amb la superposició de línies els planificadors arriben a la conclusió 

que les línies s’han de coordinar i es planifiquen XARXES de Transport 
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Les xarxes de 

Transport es 

planifiquen a partir 

d’una matriu 

origen/destinació 

i un disseny d’ 
intercanvis eficient 

 

TMB 

Planificació de xarxes 
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– De la mateixa manera que de les línies es van passar a xarxes alguns 

operadors han passat d’operar línies a operar xarxes 

– No es un viatge senzill, i encara queda molt camí per recórrer 

– No només es tracta de passar d’operar línies per horari a interval 

– Hi ha tot un seguit de canvis en l’operació del servei que 

necessàriament són diferents i impliquen un complex canvi cultural.  

Gestió del canvi 
complex per un 
operador. 

TMB 

De operador de línies a operador de xarxa 



20 

– Una vegada que s’ha sigut capaç d’operar xarxes en comptes de línies 

els operadors tenen el repte d’integrar diferents xarxes. 

– No és fàcil, i sense els avanços actuals en tecnologies de la 

informació seria impossible. 

– El repte es integrar el màxim nombre de xarxes possibles (operador 

global de mobilitat) 

Gestió del canvi 
complex per un 
operador. 

TMB 

Integració de xarxes 
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1. Unió de les 
dues xarxes 
tramviàries amb 
la xarxa central 
de metro 

 

2.  Tram 
central L9, Zona 
Universitària-
Sagrera, pendent 
de finançament 

 
3. Completar 
la línia de metro 
L10 Sud, 2018 

 

Reptes infraestructures ferroviàries 
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 Noves 
correspondènc
ies amb L2, 
L3, L4, L5, L6 
i L7, a més de 
les actuals L1 
(Glòries) i 
L3/L9 (Zona 
Universitària) 
 

TMB 

Integrar xarxes tramvia i metro  
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• Record 

passatgers e 

superfície, 300 
milions, 1961 

• Rècord de 

viatgers en una 

línia (L67) en 

superfície, 

80.000 

viatgers/dia 

 

TMB 

TB i els tramvies 
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 1989 Primer 
projecte de 
tramvia fet per 
TMB 

TMB 

Primer projecte de tramvia per la diagonal 
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– Economies d’escala tant en control de l’operació com en manteniment 

del servei, inspecció (etc), campanyes de comunicació... 

– Màxima coordinació amb els modes d’última milla local (Metro – Bus) 

– Eines d’Operació en xarxa provades de manera local  

– Gestió d’energia global a escala ciutat 

– 100 anys d’experiència local 

– Qualitat en prestació del servei públic 

– Economies de llarg termini 

 

 

TMB 

Necessitats d’integració local 
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TMB 
Departament 
 

Gràcies 


