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INFORME – OCTUBRE 2017 

Informe i propostes per revitalitzar el Tramvia Blau 

de Barcelona 

1. Reflexions generals 

Com qualsevol sistema ferroviari té uns alts costos d’estructura i baixos costos 

marginals. Tenint en compte la poca oferta els costos es disparen. Bus turístic i telefèric 

de Montjuïc presenten un ús molt més intensiu en oferta i demanda.  

Tot i l’elevada demanda potencial, el rendiment del tramvia Blau és molt baix: 

• Escassa capacitat, donada pel petit tamany unitari dels vehicles i baixa 

freqüència de pas. 

• Poc servei: només funciona dissabtes i festius durant mig any. 

• Criteris d’obertura molt variables: 

 

Horaris 

• Del 2 de gener al 24 de març: dissabtes, diumenges i festius de 10 a 

18:15. 

• Del 25 de març al 7 d'abril:  dissabtes, diumenges i festius de 10 a 19:30. 

• Del 8 d'abril al 17 d’abril:  tots els dies de 10 a 19:30. 

• Del 18 d’abril al 23 de juny: dissabtes, diumenges i festiu sde 10 a 19:30. 

• Del 24 de juny al 11 de setembre: tots els dies de 10 a 19.30. 

• Del 12 de setembre al 27 d'octubre: dissabtes, diumenges i festius de 10 

a 19.30. 

• Del 28 d'octubre al 31 de desembre: dissabtes, diumenges i festius de 10 

a 18:15. 

Font: tmb.cat 

 

• Fiabilitat dolenta: condicions de circulació (fulles, vehicles mal aparcats) i 

vulnerabilitat metereològica (nit, pluja...) 

 

El preu del servei són 5,50 € per trajecte i es ven a bord del tramvia blau. 
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2. Propostes de canvi 

2.1 Increment del servei 

Es tracta que la gent recomani l’experiència del Tramvia Blau, no dissuadeixi del seu ús 

per la relació qualitat / preu.  

• Funcionament diari. Considerar la possibilitat de fer una explotació intensiva 

donada la desestacionalitat turística de Barcelona. No té sentit explotar la línia 

utilitzant els paràmetres de la mobilitat d’oci local dels anys vuitanta. 

• Reduir la ocupació dels vehicles. L’experiència del tramvia blau radica en el 

gaudi del vehicle i de les vistes, per tant s’hauria de considerar una càrrega dels 

vehicles suficientment comfortable per a la contemplació del seu interiorisme i 

del paisatge exterior, sense excessius viatgers dempeus.  

• Ampliar la freqüència. Increment del servei amb el mateix nombre de vehicles en 

circulació simultània passa necessàriament per reduir el temps d’encotxament i 

protegir la circulació. Facultativament es pot estudiar la posada en servei d’un o 

més vehicles.  

 

2.2 Nou protocol de validació i venda 

Actualment s’utilitza un cobrador amb suport puntual del maquinista per fer les 

funcions de venda i validació dels bitllets. Cal reduir al màxim la venda de bitllets a 

bord integrant-la en altres mecanismes de comercialització (màquines autovending del 

metro, d’FGC, quioscos, etcètera). Caldria estudiar fer les validacions fora del vehicle a 

partir d’una PDA i evitant cues llargues al carrer.  

 

2.3 Millora de la circulació 

• Solucions per  a la congestió i alineació ineficaç dels carrils. Actualment el 

Tramvia Blau circula per vials compartits amb el trànsit general sobre l’Avinguda 

Tibidabo amb dues seccions diferents, separades per la Ronda de Dalt. L’amplada 

indefinida dels carrils, sense marques vials que els delimitin, i la indisciplina 

viària, són problemes evidents. Cal abordar la gestió integral de la mobilitat a 

l’entorn per evitar les dobles fileres en hores de sortida / entrada de les escoles 

de la zona. Una possibilitat és integrar la línia en un doble carril bus segregat 

que completi, en superfície, la part que li falta al transport públic en via 

reservada entre Pl. Catalunya i el Tibidabo, prioritzant-ne l’ús respecte el vehicle 

privat.  
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Gràfic: Ricard Riol Jurado 

 

 

Font: Google Maps – Street View 
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Si s’ha de renovar el carril es podria estudiar un canvi de secció o segregació 

d’una o de les dues vies, pensant també en una funció doble com a carril bus. Per 

gestionar la mobilitat es podria analitzar la supressió  de la circulació general en 

el sentit de pujada de l’Av. Tibidabo entre J.F.Kennedy i la Ronda de Dalt, 

traslladant-hi la via de pujada del tramvia al costat de la vorera, i deixar pel 

centre la via de baixada. La pujada de vehicles privats es faria pel C. Lleó XIII o 

pel Pg. de St. Gervasi. Aleshores, la càrrega i descàrrega de vehicles privats es 

podria fer en sentit baixada. 

 

 

 
Gràfic: Ricard Riol Jurado 

 

Una altra opció és la segregació del Tramvia Blau en via única bidireccional. En 

aquesta opció caldria fer un estudi de capacitat de la línia i la possibilitat 

d’operar els tramvies en bateria, així com la gestió dels terminals i ubicació 

d’andanes. 
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Gràfic: Ricard Riol Jurado 

 

• Fulles seques. Estudiar com incorporar un raspall que aparti les fulles o un 

sistema hiperventilat de neteja de les vies. No és l’únic tramvia d’Europa sotmès 

a aquest problema. Caldria consultar a TRAM i d’altres operadors. 

 

• Ampliar la franja de circulació nocturna. Tenint en compte que un dels principals 

reclams del Tramvia Blau és l’accés al Parc d’atraccions del Tibidabo amb un 

transport d’època, caldria donar coherència al cojunt format pel parc d’oci, el 

funicular i el tramvia. Moltes vegades es pot pujar però no baixar per horaris, ja 

que el parc tanca a les 19:00 – 21:00 –  23:00 mentre que el Tramvia Blau tanca 

a les 18:00 – 19:30. Per contra, els horaris del metro d’FGC i TMB no suposen cap 

factor limitant.  
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2.4 Integració bitllètica i tarifària 

El trajecte del tramvia és molt petit i té un alt preu tenint en compte que només suposa 

una de les tres etapes del transport públic ferroviari d’accés al Tibidabo i el 19% del 

recorregut format per FGC  L7 (4,1 km), Tramvia Blau (1,276 km) i funicular (1,3 km).  

 

   

Font: FGC i Bernat Borràs – Trenscat.cat 

 

Integració de la cadena modal Centre – Tibidabo, Centre – Cosmocaixa incloent la 

possibilitat de viatjar amb el mateix bitllet en Metro, FGC, Tramvia Blau i Funicular del 

Tibidabo, tota la cadena modal. No és cap idea nova, antigament el bitllet T-2 de TMB 

incloïa aquesta possibilitat d’utilitzar Metro, FGC i el Tramvia Blau, tot i que no 

incorporava el funicular. La integració té dues etapes: 

 

• Integració bitllètica: Integració del suport del bitllet. Un mateix bitllet serveix 

per pujar a tots els transports requerits però pagant cada vegada que es canvia 

de mode.  

• Integració tarifària: un mateix preu per a tota la cadena modal. 

 

     

Font: cloud2.todocoleccion.net 
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Consideracions: 

• Integració tarfiària amb el metro i el funicular. Ha de ser possible comprar un sol 

bitllet per tota la cadena modal entre Barcelona, el parc de Collserola i el cim del 

Tibidabo utilitzant la xarxa de metro (TMB+FGC) el tramvia Blau i el funicular del 

Tibidabo.  Avantatges:  

o Millora radical de la comercialització del tramvia blau. S’hi podrien 

comprar bitllets des de qualsevol parada de metro de TMB o FGC. 

o Interpretació tarifària de la cadena modal Metro+Tram+Funicular. 

• Creació de bitllets combinats que, a més de la cadena modal, integrin el parc 

d’oci del Tibidabo i el Cosmocaixa: T-Tibidabo i T-Cosmocaixa.  

• Integració tarifària amb els autobusos 22, 92, 123 i 196. Davant qualsevol 

infortuni sobre el servei del tramvia Blau, els transports alternatius han de ser de 

fàcil accés, sense convalidacions especials i a ser possible amb un esquema 

estàndard de validació. Per fer-ho possible els bitllets del tramvia Blau haurien 

de tenir banda magnètica, i en un futur, microxip, per ser utilitzables en la xarxa 

de bus.  

 

2.5 Millora de la comercialització 

Actualment la comercialització de la línia és molt limitada, supeditada a una parada 

d’interès del Barcelona Bus Turístic. La línia no forma part de cap ruta museística. Ni 

tant sols a la pàgina web del Parc d’Atraccions del Tididabo apareix com a opció 

prioritària d’accés al parc d’oci:  

 

Escull la ruta per accedir al Tibidabo en transport públic 

•  

1. Línia T2B  Vall d'Hebron > Parc d’atraccions  

Aparcament + Bus llançadora (T2B).  A partir de les 10:30 h i fins 30 min després 

del tancament tots els dies que el Parc d'Atraccions està obert. També es pot 

accedir a l'aparcament amb el metro (L3 o L5, parada Vall d'Hebron). Freqüència 

de pas: cada 30 minuts. 

• Tarifa de l'aparcament: 4,20€/dia i socis Tibiclub gratis. 

 

2. Línia T2A Pl. Catalunya > Parc d’atraccions 

Bus T2A des de Plaça Catalunya (parada ubicada a la cantonada de Pl. Catalunya 
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amb Rbla. Catalunya, davant de la botiga Desigual). Funciona a partir de les 10:00 

h tots els dies que el Parc d'Atraccions està obert. Freqüència de pas: cada 20 

minuts. 

• Bitllet senzill: 3,00€ i socis Tibiclub gratis. 

 

3. Ruta Funicular del Tibidabo – turístic.  

FGC (línia L7) fins a la parada Av. Tibidabo + Tramvia Blau o Bus 196 + Funicular 

del Tibidabo.  El Funicular funciona els caps de setmana de febrer i cada dia a 

partir de març fins el desembre, excepte el 25 i 26 de desembre, des de les 10:30 

i fins 15 min després del tancament de l’Àrea Panoràmica o Parc d'Atraccions. 

• Bitllet senzill Tramvia Blau: 5,50€ 

• Bitllet bus 196: sistema tarifari integrat ATM 

Bitllet Funicular (comprant l'Entrada al Parc): 4,10€ / Bitllet Funicular (sense 

comprar l'Entrada al Parc): 7,70€ / Bitllet Funicular (socis Tibiclub): gratuït 

 

Font:  http://www.tibidabo.cat/info-parc/com-arribar-hi/puja-en-transport-public/ 

 

Una quarta opció va ser suprimida de la pàgina web del parc d’atraccions però encara es 

pot utilitzar:  

FGC (línia S1 o S2) fins a la parada "Peu del Funicular" + Funicular de Vallvidrera fins a 

la parada "Vallvidrera Superior" + Bus de barri 111 (de baixa capacitat i amb un interval 

de pas de 30 minuts, reduïts a 15 minuts el diumenges pel matí). Combinació 

completament integrada en el sistema tarifari ATM. Els transports inclosos en el sistema 

tarifari integrat de l'ATM no es descomptaran del preu de l'entrada. 

 

2.6 Recursos humans 

 

Tenint en compte les dimensions de l’explotació del tramvia Blau i el seu caràcter 

emblemàtic, caldria considerar les següents opcions: 

 

• Inclusió d’especialistes del món ferroviari provinents d’associacions culturals, 

etcètera. 

• Inclusió de personal voluntari o de formació professional.  

http://www.tibidabo.cat/info-parc/com-arribar-hi/puja-en-transport-public/
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• Programa d’intercanvi de treballadors amb FGC, Metro o Tramvia Metropolità 

experts en manteniment de línies ferroviàries i material mòbil de corrent 

continu. 

• Descàrrega de funcions comercials al persona de la línia, a derivar a sistemes de 

venda ja existents i externs (DAB d’FGC i de TMB, quioscos, etcètera). 

• Regulació dels descansos per no aturar el servei a l’hora de dinar. 

 

 

2.7 Possible gestió indirecta a tercers 

Donada l’especificitat de la línia també es podria considerar encomanar l’explotació a 

altres institucions: 

• FGC, amb una dilatada experiència en ferrocarrils turístics (Tren del Ciment, Tren 

dels Llacs, Cremallera de Núria, Cremallera de Montserrat...) 

• BSM, amb integració operativa dins del parc d’atraccions del Tibidabo, com ja 

s’opera el funicular del Tibidabo. 

• Tramvia Metropolità, amb experiència en explotació tramviaire i possiblitat de 

generar alguna economia d’escala amb els 29,5 km de tramvia modern operatiu 

en altres parts de l’àrea metropolitana. 

• Aliança d’associacions d’amics del ferrocarril 

• Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya 

• Museu del Ferrocarril de Catalunya 
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3. Exemples internacionals de tramvia turístic exclusiu (no integrats a 

xarxes convencionals) 

Porto tram City Tour: 3 línies. Circula tots els dies. Inteval de pas: 30 minuts. Amplitud 

horària: 9 – 10 hores. Tarifa de 2,50 €. Integrat en Museu de tramvies. Explotació a 

càrrec de l’empresa municipal d’autobusos STCP. Pàgina web pròpia: 

http://www.portotramcitytour.pt/ 

 

San Francisco Market Street Railway. Circula tots els  dies. Interval de pas: 6-15 minuts. 

Amplitud horària: 19 hores. Tarifa: 2,25 $. Integració tarifària amb tramvies de cable en 

90 minuts. Línia F en servei: 50.000 passatgers al dia. Explotació a càrrec d’una 

associació sense ànim de lucre filial de l’empresa pública SFMTA. S’utilitzen tramvies 

històrics tipus PCC dels EUA i un model Peter Witt de Milà. Pàgina web pròpia: 

http://www.streetcar.org/ 

 

http://www.portotramcitytour.pt/
http://www.streetcar.org/
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Sòller (Illa de Mallorca). Una línia. Circula tots els dies. Interval de pas: cada hora. 

Amplitud horària: 11 hores. Tarifa: 5,50 €. Bitllet combinat amb el tren de Palma – 

Sóller per 30,00 € (anada i tornada). S’utilitzen 3 tramvies originals de 1913 i cinc 

tramvies procedents de Lisboa. Ho explota una empresa privada familiar que és 

rentable i que també explota la línia ferroviària Palma - Sóller: Ferrocarril de Sóller S.A. 

Recentment s’ha renovat la via al Passeig Marítim de Sóller en un marc de remodelació 

integral urbana i PMU.  

http://www.trendesoller.com/es/cms.php/tranvia 
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http://www.trendesoller.com/es/cms.php/tranvia

