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Antecedents històrics0

- El transport urbà de viatgers comença a finals del segle XIX com activitat de negoci 

principalment explotat amb tramvies i altres vehicles amb tracció animal. Els autobusos 

apareixen en escena cap als anys 20

- Els canvis a la mobilitat fan que a l’àmbit urbà cada vegada les administracions hagin 

d’intervenir més intensament, aportant-hi recursos econòmics creixents.
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d’intervenir més intensament, aportant-hi recursos econòmics creixents.



Infraestructura del transport: La Parada1

La parada és el lloc d’intercanvi entre els clients i la xarxa de transport.

Si la parada no té els elements necessaris per garantir la seguretat i el confort dels passatgers, no 

compleix prou be la seva funció.
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Aquests punts de parada no ajuden a utilitzar el bus
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Elements per millorar l’espai de parada2

Sempre que sigui possible, caldria instal�lar marquesines i plataformes per facilitar l'accés, el 
mapa de transport de la zona, informació de tarifes i terminals electrònics de temps d’espera.

Les parades del 
tram incorporen 
com a equipament
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Els terminals 
electrònics SAE 
complementen els 
horaris i permeten 
prendre decissions
sobre el trajecte

com a equipament
novedós  la 
màquina de venda 
de bitllets

Crida l’atenció
la manca 
d’intercanviadors 
exclusius d’autobusos 
urbans a Barcelona i la 
seva àrea d’influència



Si la parada és el punt de trobada entre els clients i el transport públic, la xarxa viària és la base 

sobre la que es presta el servei. Un espai viari adequat es imprescindible per donar un bon servei:

Infraestructura del transport: La xarxa viària3

Les dimensions
dels carrers
condicionen les 

La congestió i les 
fases semafòriques

no pensades per 
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condicionen les 
condicions de 
l’explotació

no pensades per 
l’autobús desplomen 

la velocitat comercial. 
Això té com a 

repercussió
l’encariment dels

costos d’explotació, 
ja que fan falta més

autobusos per donar 
el mateix servei



Per ser atractiu, el transport col�lectiu ha de millorar molt  la velocitat comercial, i per 
aconseguir-ho ha de tenir algunes preferències sobre el trànsit privat:

Cap a un entorn desitjable: servei protegit4
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En moltes ocasions, el mal disseny de l’espai viari
força maniobres arriscades per part del bus

-Algun tipus de prioritat semafòrica
és fonamental per guanyar velocitat



Un sol vehicle aturat por perjudicar multitud de busos... I més usuaris

Cap a un entorn desitjable: servei protegit4
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On més ha evolucionat el transport públic de superfície ha 
sigut als vehicles: autobusos, amb nivells de qualitat i confort 
molt alts, i amb progressiva reducció de la contaminació son 

habituals a les nostres xarxes. 

Però això es paga: un bus pot costar més de 250.000 euros, es 

a dir: més de 2.000 euros mensuals, (sense interesos)....

El material mòbil5

-Els vehicles entre 7 i 
10 m- han guanyat
protagonisme a 
Badalona i permeten
agilitzar el servei el 
algunes línies
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a dir: més de 2.000 euros mensuals, (sense interesos)....

-Actualment les flotes
de bus es composen de 
material molt modern

algunes línies



Si ens fixem en els plànols de metro, observarem que 
l’esquema és relativament senzill: línies amb itineraris 
únics –o amb poques variacions-, potents intercanviadors, 

i prestacions similars entre totes elles. Tot el contrari del 

que trobem a les xarxes de bus : línies amb grans trams 

duplicats, sense intercanviadors i amb freqüències que 

Evolucionar des de les línies a una xarxa integrada6
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duplicats, sense intercanviadors i amb freqüències que 

poden quadruplicarse d’una línia a l’altre.

El mapa del 
metro fins i 
tot permet
indicar el 
temps de 
recorregut
aproximat

-La complexitat dels 
itineraris del bus  fa 
que els usuaris nomès 
coneguin unes 
poques línies de la 
seva ciutat.



Per tenir èxit hem d’apostar per l’especialització dels sistemes de transport, donant-les 
jerarquies clarament definides, tant pel tipus de vehicle com pel tipus de servei. Així es pot 

estructurar el transport metropolità de superfície en els següents nivells:

Intermodalitat: l’únic futur possible7

1- Transport de proximitat, 2- Xarxa bàsica de 3- Xarxa estructurant, que 

José Luis Rodrigo 12

1- Transport de proximitat, 
amb busos petits, que 

serveixen per connectar els

barris amb dificultats viàries

amb la xarxa general de 

transport i els centres 

qüotidians d’interès

2- Xarxa bàsica de 
superfície, que normalment
serà servida amb vehicles

standard o articulats, 

connectant entre sí els barris

amb bona accesibilitat viària, 

les zones comercials, 

hospitals, estacions de tren i 

metro...

3- Xarxa estructurant, que 
completa els recorreguts que 

els sistemes ferroviaris no fan 

prou be, i que aporta viatgers

als modes ferroviaris

4-Xarxa d’altes
prestacions: amb tramvies i 
busos expres d’alta capacitat
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Considerem que la mobilitat aïllada de Badalona no té cap sentit, ja que forma una 
unitat indivisible amb Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Tambè tenen 
un gran pes les relacions amb Barcelona, Montgat i Tiana, amb la qual cosa farem una 

perspectiva conjunta

La xarxa actual al Barcelones Nord8
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1- Transport de proximitat

2- Xarxa bàsica de superfície

3- Xarxa estructurant

4- Xarxa d’altes prestacions



La xarxa actual al Barcelones Nord8

1- Transport de proximitat: 
té un bon desenvolupament, encara que 

s’hauria d’utilitzar línies de Xarxa bàsica

sempre que sigui possible
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La xarxa actual al Barcelones Nord8

2- Xarxa bàsica de 
superfície, 
és l’esquelet en el que es 

basa una gran part de 
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basa una gran part de 

l’explotació actual. Les 

línies són llargues i amb

itineraris poc directes en la 

seva gran majoria.



La xarxa actual al Barcelones Nord8

3- Xarxa estructurant, 
practicament inexistent, es podrien considerar la B-17 i el conjunt B-16+B19

4-Xarxa d’altes prestacions: 
únicament hi ha els tramvies i alguna línia de bus exprés (L-97) a tota l’àrea metropolitana
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únicament hi ha els tramvies i alguna línia de bus exprés (L-97) a tota l’àrea metropolitana



El creixement del metro a Badalona: una oportunitat9
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La propera arribada de la línia 2 a Badalona Centre, i la obertura de la ínia 10 poden
tenir un efecte multiplicador sobre la xarxa de transport, sempre que s’aprofitin totes les

potencialitats.

El creixement del metro a Badalona: una oportunitat9

1- Recorreguts interiors: 
fins ara, la xarxa de metro 

2- Potenciació de 
l’intermodalitat: Amb
l’arribada fins al centre del 

3-Descongestionar 
rodalies: de les 9.000 
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fins ara, la xarxa de metro 

nomès permetia fer recorreguts

amb eficàcia amb Barcelona. A 

partir d’ara l’efecte xarxa que 

l’intercaniviador de Gorg

genera permet fer molts més

itineraris amb rapidesa.

l’arribada fins al centre del 

metro, s’obre una gran 

oportunitat d’intercanvis metro 

– bus, amb molta més eficàcia

que a Pep Ventura, degut a la 

configuració dels carrers.

rodalies
persones que agafen rodalies

a Badalona, creiem que com

a mínim una quarta part

(2000) podrien canviar el seu

mode de transport, fet que 

alliberaria espai a una xarxa

saturada
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