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Blocs

A. Actualitat dels principis fundacionals del Pla Cerdà
B. El paper de la ciutat central a la mobilitat metropolitana
C. Adaptacions necessàries sobre l’Eixample actual
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Actualitat dels principis fundacionals del Pla Cerdà
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SEGONA 
REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

Tot urbanisme s’associa a una mobilitat

REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL

Ferrocarril 1825

Autobús 1903

Automòbil 1910

Bicicleta 1839

Fuente: PTP

1859



5

Equilibri entre mobilitat i estança
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Equilibri entre mobilitat i estança

Necesidad de 
albergue

Necesidad de 
sociabilidad

URBANIZACIÓN
(intervías)

URBANIZACIÓN
(vías) VIALIDAD

EDIFICACIÓN
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Equilibri entre mobilitat i estança

INTERVÍAS
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Equilibri entre mobilitat i estança

VÍAS 50% aceras (parte de la intervía)
50% arrecife (calzada, empedrado)
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Previsió del cotxe...
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Previsió del cotxe...

Automóvil 1910
Henry Ford 
Producción en cadena1886

Karl Friedrich Benz
3 vehículo de 3 ruedas

Gottlieb Daimler: vehículo 4 ruedas
Maybach: perfeccionamiento motor

Pla Cerdà 1859
27 anys abans 



11

Previsió del cotxe...
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… i dels seus efectes! Congestió!
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… i dels seus efectes! Congestió!
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… i dels seus efectes! Problemes d’aparcament!
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… i dels seus efectes! Problemes d’aparcament!

Fuente imágenes: Google Imágenes
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Cerdà i la integració del ferrocarril
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Cerdà i la integració del ferrocarril

Fuente: AnyCerda.org
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1848 – BCN-Terme

1854 – Est. de França

1853 - Rambla

1881 - Morrot

1862 – Est. Del Nord

1863 – Pelai
1932 – Pl. Catalunya

1912 – Pl.Espanya

1926 – Pl.Espanya

> Granollers

> Mataró

> Manresa / Vic

> Manresa / Vic

^ Molins de Rei

< Martorell

< Martorell

^ Sarrià

< Vilanova

Terminal < 1859 desaparecida

Terminal > 1859, soterrada

Terminal < 1859 en servicio

Terminal > 1859 en servicio

Terminal > 1859 fuera de servicio
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Fuente: PTP a partir de Levantamiento topográfico de Ildefons Cerdà.
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Cerdà i la integració del ferrocarril
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2013 Enllaç 
Madrid-
França

1882 Enllaç 
Tarragona-
França

1979 Enllaç 
Pl.Cat-Sants

Cerdà i la integració del ferrocarril

Fuente: PTP
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Cerdà i la “tram-vía”

1879
Werner Von Siemens
Locomotora eléctrica

6 km/h con 30 personas

Primer carril de tranvía (Loubat)

1853 1987Primer tranvía de piso bajo

Carril alineado con el suelo

24 km/h con 36 vagones

1825
Siglo XVIII

Ferro-carril

Locomotora de vapor
Tranvía urbano. Nueva York

2 caballos. Más de 6 km/h

1832
Ferrocarril 1825

Fuente fotos: Google Imágenes



22

Cerdà i la “tram-vía”
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Cerdà i la “tram-vía”

Fuente: AnyCerda.org
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Cerdà i la “tram-vía”

Fuente: Ricard Riol Jurado
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1872: primer tramvia a Barcelona, 12 anys més tard

Ómnibus de 3 caballos en las Ramblas de Barcelona, 
con ruedas de madera sobre adoquinado

Primer tranvía de Barcelona, con imperial (2 pisos) y  
también 3-4 caballos, pero ofreciendo mayor capacidad.

Fuente fotos: Google Imágenes
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Primers tramvies a cavalls, en comptes de “a motor”

Fuente fotos: Blog “Rails i ferradures”
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Reflexió sobre rigidesa ferroviària i la flexibilitat de la carretera
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Reflexió sobre rigidesa ferroviària i la flexibilitat de la carretera

Fuente: PTP
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Cerdà i la defensa del vianant com a mode central
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Cerdà i la defensa del vianant com a mode central
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El paper de la ciutat central a la mobilitat metropolitana



32

Potencial de captació dels desplaçaments al VP

El 69% del trànsit en vehicle 
privat que trepitja Barcelona 
es pot considerar local, 

tenint en compte els desplaçaments 
interns de BCN i de connexió entre 
BCN i municipis propers de corona 1 
amb de metro i tramvia.

Les alternatives al trànsit local també 
són locals: transport públic, bici i a 
peu.

Elaboració pròpia a partir de base de 
desplaçaments EMEF 2015
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Potencial de captació dels desplaçaments al VP

Elaboració pròpia a partir de base de 
desplaçaments EMEF 2015

El 69% del trànsit privat de BCN és 
dels seus barris o d’enllaç amb St. 
Feliu, St. Just Desvern, St. Joan 
Despí, Esplugues, Cornellà, 
l’Hospitalet, el Prat, Sta. Coloma, 
Badalona i St. Adrià.

El 31% del trànsit restant prové de 
ciutats sense metro ni tram, on caldria 
reforçar el sistema de rodalies i 
d’autobusos interurbans i 
metropolitans.
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Potencial de captació dels desplaçaments al VP

▪ Però les mesures actives de reducció del trànsit sí poden necessitar millorar les alternatives al vehicle 
privat per fer front les necessitats de mobilitat ciutadana.

▪ Pot el nostre transport públic fer-hi front?

CAL UNA DECISIÓ 
POLÍTICA

REDUCCIÓ ACTIVA 
DEL TRÀNSIT

ALTERNATIVES AL 
VEHICLE PRIVAT

El vehicle privat sempre es 
congestiona. La tecnologia 
no soluciona ni solucionarà 
el problema.

Mesures de reducció del 
trànsit:
▪ Restricció física
▪ Restricció fiscal
▪ Restricció tecnològica
i de gestió de la mobilitat

▪ Transport públic
▪ Mobilitat no 

motoritzada
▪ Ús racional v.privat

▪ El transport públic no treu trànsit per sí sol (excepte si ocupa el seu espai).
▪ També es necessiten polítiques actives de reducció del trànsit i mesures de gestió de la mobilitat en zones 

urbanes i polígons industrials.
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Potencial de captació dels desplaçaments al VP

El Pla de Mobilitat Urbana de 
Barcelona 2013-2018 planteja 
reduccions de trànsit entre un 
15% i un 22% segons la 
composició del parc mòbil i el 
grau d’exigència de qualitat de 
l’aire (límits UE o límits OMS).  
Considerant una reducció del 20% 
del trànsit privat (cotxe i moto) a 
traspassar cap al transport públic 
es necessitaria fer lloc a 364.400 
nous viatges-usuari.

Elaboració pròpia a partir de base de 
desplaçaments EMEF 2015
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Adaptacions necessàries sobre l’Eixample actual
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Adaptacions a la xarxa ferroviària

Els trams més saturats de la 
xarxa ferroviària només ho 
estan en hora punta. 

Poden tractar-se amb 
increments de capacitat i 
amb línies alternatives d’alta 
capacitat

ALTERNATIVES AL VEHICLE PRIVAT
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Adaptacions a la xarxa ferroviària

Amb modificacions 
menors, els túnels de 
Rodalies poden 
incrementar la seva 
capacitat en un 40-
45%, i els de metro en 
un 14-41%.  FGC Vallès 
en canvi, es troba a 
prop del límit.

ALTERNATIVES AL VEHICLE PRIVAT
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+40-45 %

+41-14 %
límit

Capacitat hora punta i sentit. 2016 Capacitat màxima 
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C33-AP7
B20

C31
C31
C32
A7

B23
AP7

C17

C58

Gran via nordGran via sud

Adaptacions a la xarxa viària i estacions d’autobús

ALTERNATIVES AL VEHICLE PRIVAT
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Millora de la qualitat urbana

Fuente: Autor desconocido y Ayuntamiento de Barcelona

Av. Meridiana
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Millora de la qualitat urbana

Fuente imágenes: Ayuntamiento de Barcelona

Av. Meridiana
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Millora de la qualitat urbana

Fuente imagen: Google Imágenes

Pl. Glòries
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Millora de la qualitat urbana

Fuente imágenes: Google Imágenes

Pl. Glòries. Canòpia Urbana.
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Superilles
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Superilles: Limitacions sobre transport públic?
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Superilles: Limitacions sobre transport públic?
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Superilles: Limitacions sobre transport públic?

Fuente: PTP
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Bidireccionalitat i transport públic

Fuente: PTP
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Tramvia: Més mobilitat, menys impacte

Font: TRAM

Esplugues de Llobregat
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Tramvia: Més mobilitat, menys impacte

Fuente: PTP
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Tramvia: Més mobilitat, menys impacte

Fuente imagen:  Ajuntament de Barcelona
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Consell del segle
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Moltes gràcies per la vostra atenció!

www.transportpublic.org

www.facebook.com/promociotransportpublic

info@transportpublic.org

93 244 49 70 (central BCN)


