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El saló BCN Rail reflexiona sobre els
principals reptes del sector ferroviari
El recinte firal de Gran Via reuneix a partir de demà empreses i experts per mostrar els avenços de la indústria

Un tren d’alta velocitat recorre el trajecte que connecta Lleida amb Madrid. 

M XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics 

E
l ferrocarril té el futur pràcti-
cament assegurat. En opo-
sició al vehicle privat, exis-
teix un cert consens a l’hora
d’assenyalar el tren –o el
metro– com el mitjà de

transport que s’ha d’impulsar per acon-
seguir un sistema de mobilitat molt més
sostenible i eficient. Tot això si se su-
peren inconvenients com les incidències
generalitzades que ha patit la xarxa de
Rodalies els últims mesos, es consoli-
den les línies d’alta velocitat i s’adapta
l’oferta a la creixent demanda. Són al-
guns dels principals reptes d’un sector
que es reunirà del 2 al 5 d’octubre al pa-
velló 4 del recinte de Gran Via de Fira
de Barcelona amb motiu de la primera
edició de BCN Rail, l’únic saló de la in-
dústria ferroviària que se celebra a Es-
panya.

Amb motiu d’aquesta ocasió especial,
hi assistiran les empreses líders del sec-
tor, s’hi exhibiran les últimes novetats en
material mòbil i es reuniran els experts
europeus més importants del sector. És
d’aquesta forma com el saló, nascut per
la iniciativa de Fira de Barcelona i amb
l’impuls de Railgrup, clúster ferroviari que
agrupa un centenar de membres entre
administracions públiques i empreses de
totes les especialitats del sector, vol do-
nar resposta a les necessitats de la in-
dústria i convertir-se, així, en l’esdeveni-
ment de referència per al sud d’Europa
i el nord de l’Àfrica.

ÚLTIMS AVENÇOS TECNOLÒGICS
BCN Rail (www.bcnrail.com) pretén ser,
principalment, un esdeveniment de gran
utilitat per a tots els gestors ferroviaris,
ja que el saló mostrarà els últims avenços
tecnològics i impulsarà la reflexió sobre
el futur de la indústria ferroviària. A més
de ser un certamen comercial, la fira serà
a partir de demà un fòrum de debat i re-
flexió eminentment pràctic al voltant del
ferrocarril. Per això, l’organització va de-
signar el catedràtic de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC) Andrés Ló-
pez Pita com a coordinador de les
jornades tècniques que se celebraran els
dies 2 i 3 d’octubre.

En aquest sentit, la cita reunirà els alts
càrrecs de l’Administració pública i de
les empreses operadores especialitza-
des per debatre sobre temes com l’alta
velocitat, que, per a distàncies mitjanes,
competeix en rapidesa i comoditat amb
l’avió; de la levitació magnètica com a
possible alternativa de futur; de les línies
exclusives per al transport de mercade-
ries a Europa; de la creació de línies fer-
roviàries de baix cost  i de l’automatit-
zació integral. 

Entre altres experts, BCN Rail comp-
tarà amb les ponències del director ge-

neral de la Unió Internacional de Ferro-
carrils, Luc Aliadiere; del director gene-
ral d’Energia i Transports de la Comissió
Europea, Matthias Ruete; del secretari
general de la Unió Internacional de Trans-
ports Públics, Hans Rat; del director ge-
neral de Transports de Mercaderies dels
Ferrocarrils Francesos, Olivier Marem-
baud; o del director d’Estructures de
Transport d’Alto Adige, Helmut Moroder.

RESPECTE A L’ENTORN
En les jornades tècniques del saló no no-
més es parlarà sobre el que serà el fe-
rrocarril, sinó també sobre el que hauria
de ser. En aquesta línia, demà es portarà
a terme una sessió sobre la sostenibili-
tat i el respecte a l’entorn, en què es trac-
tarà sobre temes com el cost ambien-
tal del transport, el paper del tren en els
accessos a les grans ciutats o el trans-
port de mercaderies per ferrocarril. L’en-
demà, el debat girarà al voltant dels nous
escenaris tecnològics, entre ells l’alta ve-

locitat o els automatismes. Tancarà el
programa d’activitats una sessió sobre
el Tren-Tram, un nou model de transport.

INDÚSTRIA EN AUGE
Segons expliquen des de l’organització
de la fira, la indústria ferroviària, tant a
nivell nacional com internacional, està en
auge gràcies sobretot a l’aplicació dels
grans avenços tecnològics aconseguits
en els últims anys pel sector i que han
transformat radicalment aquest mitjà de
transport.

Els experts consideren que dos fets
han contribuït a l’actual protagonisme
del ferrocarril. Per una banda, l’amplia-
ció de la Unió Europea cap a l’Est, que
ha comportat un augment de les distàn-
cies del transport de mercaderies. Per
l’altra, la capacitat de la indústria es-
panyola per desenvolupar la tecnologia
necessària per permetre que un tren can-
viï de via sense parar i sense fer manio-
bres, fet amb què es trenca el secular aï-

llament de la península Ibèrica amb la
resta d’Europa.

Tot això ha motivat que les adminis-
tracions públiques hagin apostat pel tren.
Així, el Pla Estratègic d’Infraestructures
i Transports (PEIT) preveu una inversió
de 115.860 milions d’euros fins a l’any
2020, dels quals el 48% es destinarà al
programa de ferrocarrils. En aquest pe-
ríode, a Espanya, s’ha de desenvolupar
la xarxa d’alta velocitat i s’ha de millorar
la xarxa de rodalies. Mentrestant, a les
ciutats, el metro i el nou tramvia adqui-
reixen nou protagonisme amb la cons-
trucció de noves línies que faciliten la mo-
bilitat. És el cas de Madrid, Barcelona,
Sevilla o València.

I en l’àmbit europeu, el programa TEN-T
consagra la importància del tren per al
transport de mercaderies entre els 27 es-
tats membres de la UE davant l’horitzó
del 2020, amb la creació de 30 línies ex-
clusives per a les quals s’invertiran més
de 252.000 milions d’euros.2

La fira neix per
convertir-se en una
cita de referència 
al sud d’Europa

LES JORNADES TÈCNIQUES
TRACTEN TEMES COM
L’ALTA VELOCITAT I LES
LÍNIES DE BAIX COST

LA SOSTENIBILITAT I
L’IMPACTE AMBIENTAL 
DEL TRANSPORT CENTREN
PART DEL DEBAT

LA CONVOCATÒRIA PRESENTA UN
PROGRAMA AMB MOLTES ACTIVITATS
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M XAVI DATZIRA
Àrea Monogràfics 

Vagó davanter de la sèrie 9000 de la companyia Alstom preparat per al metro de Barcelona. 

L’
exposició de quatre trens
d’última tecnologia acapa-
ra bona part de l’atenció
del saló BCN Rail. El mate-
rial ferroviari més avançat,

que ja es troba en circulació, estaciona
demà al pavelló 4 del recinte de Gran Via
de Fira de Barcelona, on s’ha habilitat un
espai de 1.200 metres quadrats disse-
nyat especialment per a l’ocasió amb di-
verses vies i travesses, on reposaran els
nous models d’Alstom i Construcción y
Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), dues de
les empreses líders del mercat. 

La primera exhibirà la seva sèrie 9.000,
que ampliarà la flota de trens de la nova
línia 9 del metro de Barcelona. Segons la
companyia, el disseny s’adapta a les
exigències del transport metropolità, és
a dir, gran capacitat, confort i segure-
tat. En els cotxes dels extrems s’hi tro-
ben zones adaptades per a persones
amb mobilitat reduïda, i al vagó remolc
hi ha un espai destinat a bicicletes. L’in-
terior disposa de barres i agafadors en
nombre suficient i ben situats, que per-
meten als viatgers travessar tota la su-
perfície fent ús en tot moment d’algun
d’aquests elements.

Pel que fa a la tecnologia, el tren està
ideat per circular sense conductor per la
futura línia 9, encara que també està pre-
parat per travessar les actuals línies me-
tropolitanes, que requereixen la presèn-
cia de conductor i tots els elements
necessaris.

ELS AVANTATGES DEL METRO LLEUGER
Alstom també presenta el model Cita-
dis 302 per a la línia de metro lleuger, o
tramvia, de Madrid. Aquests vehicles te-
nen una capacitat per a 182 persones i
compten amb 56 places assegudes i es-
pais reservats per a persones amb mo-
bilitat reduïda. Són de pis baix integral,
cosa que els fa totalment accessibles,
disposen de sistemes audiovisuals d’in-
formació al passatger, sistemes d’ajuda
a la conducció, aire condicionat i polsa-
dors amb alfabet Braille. L’empresa as-
segura que són confortables, ràpids i se-

gurs, a més d’ecològics –ja que pel fet
que utilitzen energia elèctrica no conta-
minen–, i aporten una de les millors so-
lucions per als problemes de trànsit de
les ciutats. 

En la mateixa línia, CAF mostrarà el seu
model Urbos, un tramvia urbà d’ample
internacional, bidireccional i amb dues
cabines de conducció. El pis del metro
és baix en tot el departament de viatgers.
D’aquesta manera, s’eliminen les barre-
res existents per transitar al llarg del vehi-
cle, al mateix temps que s’aconsegueix
un nivell elevat de comoditat en el mo-
ment de l’entrada i sortida de viatgers
des d’andanes situades pràcticament a
l’altura de les voreres. A més, la compa-
nyia explica que el control del tren i de la
tracció es realitza per microprocessadors.

A nivell de seguretat, existeix un fre de
servei elèctric complementat per un fre
hidràulic i un fre d’emergència per patí
electromagnètic. 

Finalment, CAF acostarà al recinte el
seu tren Civia. Es tracta d’una unitat elèc-
trica per a transport ràpid i massiu de viat-
gers en línies de rodalies urbanes i su-
burbanes, amb distàncies curtes entre
estacions i gran capacitat de transport
de viatgers i parades freqüents. La seva
estructura d’alumini li proporciona una
disminució de pes i un consum energè-
tic més baix, mentre que l’interior millo-
rat suposa passadissos més diàfans i una
màxima lluminositat. La millora generalit-
zada del confort inclou videoinformació i
atenció al minusvàlid, amb portes i ram-
pes d’accés.2

DALSTOM I CAF
EXHIBEIXEN UN METRO,
DOS TRAMVIES LLEUGERS 
I UN MODEL DE RODALIES

Joaquim
NADAL

CONSELLER DE POLÍTICA
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES

Avui es parla més que mai del
ferrocarril. En un dossier re-
cent d’una revista francesa

s’afirma que mai s’havia parlat tant i
s’havia invertit tan poc. Aquest
diagnòstic seria inexacte per enjudi-
ciar el nostre cas, ja que en els últims
exercicis pressupostaris l’esforç in-
versor en matèria ferroviària ha es-
tat, sens dubte, molt rellevant.

Però hi ha dues certeses al costat
d’aquesta afirmació tan contundent.
És veritat que mai s’havia invertit tant
com ara en infraestructures del trans-
port a Catalunya. Però també és ve-
ritat que durant dècades s’havia in-
vertit poquíssim i s’havien acumulat
dèficits crònics. 

Ara, en canvi, ens trobem en una
situació totalment nova. Tenim un ho-
ritzó clar per a l’alta velocitat, ja no
queda ni un sol tram pendent de li-
citar del traçat projectat fins a la fron-
tera francesa, i les corresponents
partides ja han estat assignades.

Això vol dir que no hi ha cap tipus
d’impediment per concentrar-nos a
fons en la xarxa convencional. Millo-
rant les infraestructures, l’alimenta-
ció elèctrica, les catenàries, els en-
clavaments, la senyalització, les
estacions, l’atenció a l’usuari, la in-
formació. És el moment d’invertir i
gestionar amb eficàcia. De posar
nous trens, d’incrementar la capaci-
tat i les freqüències. És el moment
de millores en la xarxa, de millors
connexions i correspondències.

Però també és el moment de no-
ves vies. Desdoblament dels traçats
que tenen una sola via, construcció
de noves línies, en punts molt evi-
dents, on la inversió ha de repercu-
tir en una millora molt sensible de les
prestacions del servei.

Tot està explicat i tot té un nom.
No són elucubracions. Parlem del
tren de Lleida a Manresa i Barcelo-
na; de la línia de Barcelona a Vic, Ri-
poll i Puigcerdà; de la línia del Ma-
resme; de la línia de Cornellà a
Castelldefels, i, finalment, de la línia
orbital ferroviària.

I també parlem, amb un interès
molt especial, del transport de mer-
caderies. Del necessari desdobla-
ment del corredor del Mediterrani
amb aquesta finalitat, i de la sortida
de les mercaderies dels ports de Tar-
ragona i Barcelona en direcció a
França en noves línies singulars per
ajudar a incrementar el transport per
tren i evitar el col·lapse de les
carreteres. 

El Govern de la Generalitat està
preparat per contribuir a aquest pro-
cés, per assumir noves competèn-
cies, per atorgar a l’atenció a l’usuari
la màxima prioritat, per executar i
desenvolupar nous projectes com
l’Eix Transversal ferroviari.

Tot per arribar d’aquí a no poc a
un moment en què les inversions que
ara es fan, després d’anys de conti-
nuïtat, es notin molt i d’una manera
definitiva.2

TOCA INVERTIR 
I GESTIONAR
AMB EFICÀCIA

la tribunaTrens dotats d’alta tecnologia 
El saló reserva un espai de 1.200 metres quadrats perquè les firmes mostrin les novetats

Xavier PASCUAL
DIRECTOR DE BCN RAIL

Del 2 al 5 d’octubre, el pavelló 4
del recinte de Gran Via és el punt
de trobada de tots els professio-

nals vinculats amb el sector ferroviari.
Arriba BCN Rail, el primer saló dedicat
a aquest àmbit que se celebra a Es-
panya i que uneix el caràcter comercial
amb el debat teòric i pràctic i l’exhibició
de material mòbil.

Es tracta d’una aposta de futur de Fi-
ra de Barcelona, institució que segueix
molt de prop totes les inquietuds dels sec-
tors professionals i socials per elaborar
una oferta d’esdeveniments d’acord amb
les seves necessitats. A Fira de Barce-
lona, observem que el sector ferroviari de-
manava l’existència d’un certamen en què
tots els professionals poguessin establir

contactes comercials, al mateix temps
que poguessin conèixer, de primera mà,
les últimes novetats en material mòbil i
debatre sobre els temes que més els pre-
ocupen.

Amb la col·laboració del clúster Rail-
grup, hem organitzat BCN Rail, un saló
que tindrà caràcter biennal i que ha des-
pertat l’interès de més d’un centenar
d’empreses del sector, que ocuparan els
20.000 metres quadrats bruts d’exposi-
ció del pavelló 4. 

Per la seva part, les administracions
públiques participen en el saló amb la
presència, entre altres empreses, de Ren-
fe, Adif, Feve, Metro de Madrid i Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya. Els
grans fabricants també hi participen. Ai-

xí, Alstom i CAF exhibeixen les seves úl-
times novetats en material mòbil amb la
presència de quatre unitats. I les jornades
tècniques compten amb un quadro de
ponents europeus d’altíssim nivell, que
parlaran de qüestions tan importants per
al desenvolupament del ferrocarril com
l’alta velocitat, les línies exclusives per al
transport de mercaderies, el paper del
tren, els accessos a les grans ciutats o la
possibilitat d’un low cost ferroviari.

Estem molt satisfets amb la resposta
obtinguda en la primera edició del Saló
Internacional de la Indústria Ferroviària.
BCN Rail arriba a Fira de Barcelona amb
la intenció de quedar-se en un trajecte
de llarg recorregut. La pròxima estació,
l’any 2009.2

TRAJECTE DE LLARG RECORREGUT

la tribuna
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L’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, al pont de Sarajevo de les cotxeres del Triangle Ferroviari. 

M VÍCTOR FÚSER
Àrea Monogràfics 

L’
arribada del tren d’alta velo-
citat a Barcelona, a més de
dotar la ciutat d’una impor-
tant infraestructura ferrovià-
ria, facilitarà la transforma-

ció urbanística de la zona nord i hi crearà
un important pol d’activitat. D’aquesta
manera, Barcelona podrà cosir definiti-
vament una ferida que estava oberta en
aquest àmbit des de la implantació del
ferrocarril al segle XIX, com és la sepa-
ració física entre els districtes de Sant
Andreu i Sant Martí.

Segons expliquen des de l’Ajuntament
de Barcelona, l’àmbit de la Sagrera es
transformarà en una nova àrea de cen-
tralitat, que es construirà al voltant de
l’estació multimodal i que girarà al vol-
tant de l’objectiu primordial d’aconseguir
la mixtura d’usos. Per tant, a la Sagre-
ra es crearà ciutat gràcies a la implanta-
ció de nous equipaments, vivendes, ofi-
cines, sostre comercial i hoteler i zones
verdes i espais públics. 

CONFLUÈNCIA DE LÍNIES
La nova estació serà un intercanviador
organitzat en tres nivells on confluiran els
trens d’alta velocitat, els de Rodalies, les
línies 4 i 9 del metro i autobusos, tant ur-
bans o com interurbans. En concret,
aquesta important instal·lació tindrà qua-
tre andanes de Rodalies; cinc de reser-
vades al tren d’alta velocitat; dues esta-
cions de metro; vestíbuls d’alta velocitat,

rant el període comprès entre els anys
2005 i 2020. 

Aquesta quantitat es dedicarà a com-
prar més trens, millorar i ampliar la xar-
xa actual i construir més estacions i in-
tercanviadors, entre altres millores.
També a aprofundir en les mesures d’in-
tervenció immediata en el cas d’incidèn-
cies i a millorar els serveis d’informació
als viatgers, amb la finalitat de minimit-

L’espai guanyarà
en equipaments,
vivendes, oficines 
i zones verdes  

Rodalies, metro i autobusos; quatre
blocs d’aparcaments i una estació d’au-
tobusos. 

La intervenció urbanística dotarà la ciu-
tat d’un dels parcs més grans amb 3,5
quilòmetres de longitud gràcies a la co-
bertura de les vies ferroviàries. A cada
costat d’aquest gran espai lliure, que
anirà des de Trinitat fins a l’estació de la
Sagrera, s’hi ubicaran les més de 10.000
vivendes que es construiran a la zona,
de les quals el 46% tindrà algun tipus de
protecció. Es calcula que l’àrea pot re-
bre uns 25.000 nous veïns gràcies a
aquesta ambiciosa transformació urba-
nística. 

Tal com remarquen des de l’ajunta-
ment barceloní, la Sagrera necessita ur-
gentment fer aquest pas endavant per
convertir-se en un nou pol d’activitat de
la ciutat.

TRASPÀS DE RODALIES
Una vegada assegurada l’entrada de l’al-
ta velocitat a Barcelona, l’altre compte
pendent de la capital és la millora de la
xarxa de Rodalies, que ha patit aquest
estiu diverses incidències consecutives.
En aquest sentit, el ple de l’Ajuntament
de Barcelona va aprovar divendres pas-
sat una moció per reclamar el traspàs
del servei a la Generalitat de Catalunya,
com a part d’un pla per millorar el trans-
port ferroviari a la ciutat i la seva àrea
metropolitana. 

A més, tots els grups excepte el Par-
tit Popular van sol·licitar que el procés
vagi acompanyat de les inversions ne-
cessàries per millorar el servei. Per això,
una altra de les peticions va ser l’execu-
ció del pla d’infraestructures de Roda-
lies de Barcelona, que van firmar l’ajun-
tament i la Generalitat en l’àmbit de
l’Autoritat Metropolitana del Transport
(ATM). Aquest acord estableix una inver-
sió de més de 6.000 milions d’euros du-

zar les molèsties dels usuaris. 
Tot plegat per potenciar l’ús del trans-

port ferroviari a l’àrea metropolitana i do-
blar el nombre de passatgers, fet que su-
posaria passar dels 161 milions usuaris
actuals als prop de 320 milions. D’aques-
ta forma, s’aconseguiria arribar a una de
les metes fixades pel consistori, com és
convertir Rodalies en un autèntic metro
metropolità.2

L’arribada de l’AVE convertirà el barri
de la Sagrera en un pol d’atracció 
L’entrada del tren d’alta velocitat anirà acompanyada de la transformació urbanística de la part nord de Barcelona 

Jordi HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

El 1848, va sortir de Barcelona el
primer ferrocarril de la Península
Ibèrica, una iniciativa de la socie-

tat civil catalana per establir un instru-
ment de progrés i de prosperitat. Ara,
160 anys després, arribarà a Barcelo-
na el tren d’alta velocitat. Serà un dia
històric. Els nostres vincles amb Madrid
i amb Saragossa es veuran especial-
ment potenciats, però a la vegada,
aquesta data clau, el 21 de desembre,
serà un punt i seguit. L’inici d’un nou i
important repte, la nostra connexió amb
Europa. És així com el tren torna a ser
una peça clau del progrés de Barcelo-
na.

El procés que ens porta al 21-D, da-
ta de l’arribada de l’AVE, no ha estat fà-
cil ni de bon tros. Ha estat dilatat per
raons polítiques i fins i tot tècniques,

però com diu el refrany popular, tot va
bé si acaba bé. Ara comença una fase
complexa, com és la construcció del tú-
nel que travessa Barcelona fins a la Sa-
grera. És una obra de gran envergadu-
ra, però tenim la capacitat i la tecnologia
per fer-la bé.

De la nostra planificació i execució
fins que l’AVE arribi a la frontera, n’es-
taran molt pendents els nostres veïns
del sud de França, que són conscients
dels beneficis que els pot comportar es-
tar units a l’àrea de Barcelona gràcies
al tren d’alta velocitat. 

INICIATIVA I AMBICIÓ
Hem d’encarar aquests reptes amb el
mateix esperit que els nostres avant-
passats, és a dir, amb iniciativa, amb
ambició i amb una plena confiança en

el futur. En els pròxims anys, serem tes-
timonis de grans transformacions com
el desenvolupament urbanístic i social
del barri de la Sagrera, on estarà situa-
da la gran estació de Barcelona. 

PEÇA BÀSICA DE LA MOBILITAT
El que no ha canviat, respecte a fa un
segle i mig, és l’aposta de fons: la del
tren com a peça bàsica de la mobilitat
metropolitana, tant per a persones com
per a mercaderies. El nou túnel de l’A-
VE ens permetrà doblar la capacitat de
Rodalies, cosa que redundarà en la co-
moditat dels usuaris, castigats ara per
massa imprevistos i incidències. El sa-
ló BCN Rail, que se celebra a partir de
demà al recinte de la Gran Via de Bar-
celona, debatrà tots aquests concep-
tes: els desitjo un treball profitós.2

EL FUTUR COMENÇA EL 21 DE DESEMBRE
la tribuna

DEL CONSISTORI HA
RECLAMAT ACCELERAR
EL TRASPÀS DE 
LA XARXA DE RODALIES
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Juan Luis
QUER

DIRECTOR D’AUDITORIES I
ENGINYERIES 

Avui dia, en comptades ocasions,
algun planificador, urbanista o de-
cisor polític posa en dubte l’eficà-

cia d’un bon sistema ferroviari com a so-
lució a les necessitats de mobilitat de la
població. Per la seva part, les veus que
clamen contra els sistemes ferroviaris, ho
fan per la seva funcionalitat, no per la se-
va tecnologia.

El rendiment d’un sistema ferroviari es
caracteritza per diferents paràmetres: el
volum de passatgers que poden mobilit-
zar-se per unitat monetària invertida en
infraestructura, el material mòbil i la uni-
tat monetària gastada en el manteniment
i operació del sistema. 

El material mòbil, fins i tot considerant
el seu elevat cost, pot canviar-se amb re-
lativa facilitat. La infraestructura és el coll
d’ampolla de qualsevol sistema, que li-
mita capacitats, qualitats de servei i fun-
cionalitat de la solució. 

Aquesta funcionalitat té una restricció:
la infraestructura subjacent, que condi-
ciona molt més que en altres transports
alternatius, que no estan obligats a se-
guir una via marcada i estan dotats de
sistemes autònoms d’operació i control.
Una solució ferroviària funcional depèn

de la capacitat de la societat per dis-
senyar, construir i operar sistemes que
requereixen afrontar inversions impor-
tants. També depèn de la capacitat or-
ganitzativa per ordenar espais urbans d’a-
cord amb el sistema vertebrador ferroviari,
de fomentar itineraris preferents i rendi-
bles i d’enllaçar diferents sistemes de
transport.

El traspàs de competències en matè-
ria de Rodalies i intraregionals a l’Admi-
nistració catalana serà un pas per a la mi-
llora de la funcionalitat del servei ferroviari.
De totes maneres, al traspassar material
mòbil i operació, però no infraestructu-
ra (que seguiria atesa per Adif), serà im-
prescindible que les millores vagin acom-
panyades en criteri, temps i forma per
reformulacions i ampliacions. En termes
econòmics, pot suposar de l’ordre de
8.000 milions d’euros.

Es diu que les enginyeries que presten
serveis de planificació, disseny i supervi-
sió d’infraestructures de transport cons-
titueixen la indústria del coneixement. Per
això, han de jugar un paper, potser no re-
llevant en termes econòmics donada la
magnitud de les inversions, però sí pri-
mordial pel que fa a posar al servei de les
administracions la capacitat tecnològica
que cobreix les diferents facetes que con-
corren en el desenvolupament infraes-
tructural ferroviari d’un país.

L’origen català d’Auding, empresaris
del coneixement i paisans de la primera
línia fèrria d’Espanya (es va realitzar en-
tre les ciutats de Barcelona i Mataró), és
un esperó més per aspirar a participar en
aquest important pas cap a un territori
més i millor connectat.2

la tribuna

MILLORAR LA
FUNCIONALITAT
DEL SERVEI
FERROVIARI  

Les infraestructures de
transport constitueixen la
indústria del coneixement
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“Hi ha buits en el territori català”
Josep Narcís Arderiu, president d’Asinca, preveu un important desenvolupament en el sector ferroviari

Un tren travessa a gran velocitat un viaducte a Lleida.

M ALBERTO GONZÁLEZ
Àrea Monogràfics 

P
ots anar de Cadis a Hèlsin-
ki per autopista. I són po-
ques les carreteres impor-
tants que encara queden
pendents de fer a Europa.

No obstant, el ferrocarril encara té al
davant grans possibilitats de desen-
volupament a tot el món. Durant els
pròxims anys serà un sector en crei-
xement a Europa. I ja no diguem a
Sud-amèrica”, vaticina Josep Narcís Ar-
deriu, president d’Asinca, l’Associació
d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria In-
dependents de Catalunya. Emmarcada
en un futur prometedor, “la fira BCN Rail
funcionarà com a revulsiu per re-
forçar la idea que les infraestructu-
res ferroviàries encara necessiten
grans inversions”.

I especialment a Catalunya, on, segons
Arderiu, la xarxa ferroviària és clarament
deficitària. “Existeixen buits importants
al territori. Molts d’ells tenien servei
al segle passat, però va arribar un
moment en el qual, des del punt de
vista econòmic, van deixar de ser
rendibles. Per exemple, la línia Bar-
celona-Manresa-Lleida, actualment
en molt mal estat. Igualment, exis-
teixen necessitats no cobertes al Pla
de Bages o al Prepirineu, on no hi ha

cap tipus de línia ferroviària”, analit-
za el president d’Asinca. Una altra qües-
tió és la rendibilitat d’estendre noves lí-
nies en aquests punts. Però “la
necessitat social hi és”. A més a més,
afegeix la mateixa font, aquesta “de-
manda és creixent”. I més ara, que
“Barcelona ha començat a expulsar
un gran nombre de persones que no
poden permetre’s comprar una vi-
venda a la capital”. Així que, admet Ar-
deriu, no era tan esbojarrada la idea con-
templada pel Govern de Maragall de
crear un eix transversal ferroviari. De mo-
ment, “les inversions no cessen i són
importants”. En aquest sentit, el porta-
veu d’Asinca valora positivament inicia-
tives com les del Metro del Bages o de
Martorell, línies de rodalies amb gran fre-
qüència de pas.

Pel que fa a la polèmica que ha envol-
tat la construcció i arribada a Barcelona
del tren d’alta velocitat, Arderiu comen-
ta que “s’ha discutit massa; si no ja
faria temps que estaria en funciona-
ment”. Encara que, per una altra part,
defensa aquest diàleg: “Un tren d’alta
velocitat està pensat per poder unir
dues ciutats. No obstant, en aquest
cas s’ha intentat construir un AVE per
a tot Catalunya: la línia no uneix Ma-
drid i Barcelona; uneix totes les ca-
pitals catalanes. I posar d’acord tan-
ta gent és costós”.

Amb relació al conflictiu pas de l’AVE
sota la Sagrada Família, Arderiu consi-
dera innecessària tanta discussió: “Des
d’Asinca farem el que constructiva-
ment ens diguin que es pot fer. És
cert que s’hauran d’estudiar bé les
mesures tècniques usades. Però en-
tre tots s’aconseguirà un pas segur.

A més a més, no crec que hi hagi nin-
gú interessat que li passi res al tem-
ple”, sentencia.

Les declaracions d’Arderiu amb rela-
ció a les obres de l’AVE sota la Sagra-
da Família reconeixen les infinites possi-
bilitats de la tecnologia. Encara que,
“desgraciadament, en el sector de la
construcció, encara som massa ar-
tesanals. Tots els seus agents hau-
rien d’involucrar-se més en el des-
envolupament tecnològic, on hi ha un
gran camí per recórrer. Però és difí-
cil fer-ho donada la mentalitat del
sector, al qual li costa renovar-se”.

COMPARATIVA GEOGRÀFICA
Arderiu considera que “Catalunya no
hauria de queixar-se pel que fa a l’a-
tenció i la inversió ferroviària rebu-
da, ja que l’empenta ha sigut im-
portant. Encara que segurament no
tant com a Madrid”, puntualitza. “Però
s’ha de recordar que fa quatre anys,
només Barcelona, Madrid, Bilbao i
València tenien metro. Les inversions
del Govern central a Catalunya pot-
ser s’han descuidat una mica últi-
mament, però mai s’han oblidat. De
fet, hi ha altres comunitats molt més
deficitàries en Rodalies”.

Finalment, Arderiu espera que l’obra
pública a Catalunya evolucioni positiva-
ment. El que sí que presagia és que la in-
versió privada –en la qual Asinca té una
àmplia participació, tant en control d’e-
dificacions, hotels, urbanitzacions priva-
des, etcètera– s’aturarà. “Crec que es
tracta d’una crisi psicològica, però la
realitat és que, de moment, està bas-
tant parada, i sembla que així se-
guirà”, conclou.2

Sud-amèrica és una
de les zones del
món amb més
necessitat de trens

ASINCA és una associació d’em-
preses d’enginyeria i consultoria
creada amb la voluntat de coor-
dinar, representar, gestionar, fo-
mentar i defensar els interessos
professionals de les seves em-
preses membres. Les societats
aglutinades a Asinca es caracte-
ritzen per la feina pluridisciplinar
dels professionals que les inte-
gren, per la capacitat de gestió in-
tegral i la prestació de serveis en
els camps de l’enginyeria, l’urba-
nisme, el medi ambient i la con-
sultoria, tant en el sector públic
com en el privat.

En l’actualitat formen part d’A-
sinca un total de 68 empreses
d’enginyeria i consultoria d’origen
català o que tenen una delegació
a Catalunya. Segons dades de
l’entitat, donen feina al voltant de
2.500 treballadors, amb un 75%
de tècnics súperiors i amb un vo-
lum de negoci anual al voltant dels
cent milions d’euros.

Entre els seus objectius hi ha
garantir que les inversions en in-
fraestructures i serveis complei-
xin requisits d’eficiència i eficàcia.

l’associació

AGLUTINA 68 EMPRESES

La unió fa 
la força

FOTO CEDIDA PER VIA LLIURE
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aquesta especialització va ser una de les
raons que van motivar el seu naixement.
Òbviament ja no ens ocupem només de
la planificació i la construcció, és a dir,
del hardware, sinó que cada vegada par-
ticipem més en la gestió d’aquestes in-
fraestructures, que podríem definir com
a software, un dels camps de més pro-
jecció de l’enginyeria de camins. No es
pot créixer il·limitadament per raons de
sostenibilitat i aquí la gestió apareix com
una eina fonamental en la protecció del
territori.  

–¿Quins beneficis reportarà la línia
d’alta velocitat una vegada fina-
litzada?

–L’alta velocitat no acaba amb la seva
arribada a Barcelona, sinó que és fona-
mental la connexió amb Europa a través
de la xarxa francesa. El més important
d’aquesta xarxa d’alta velocitat no és que
ens permet viatjar a Madrid en menys de
tres hores o a París en quatre, sinó que
acosta Lleida i Montpeller, i articula una
nova regió amb uns fluxos de persones
i béns que constituiran una excel·lent
oportunitat d’intercanvi i creixement.
Aquesta és una de les raons per les quals
considerem que és tan important l’enllaç
amb França. Això no respon més que al
principi de vertebració territorial que va
impulsar, a principis del segle passat, el

B
arcelona acull la primera
edició del saló BCN Rail.
¿Quina opinió li mereix la
celebració d’aquest nou
certamen?

–És una aposta molt interessant per a
la ciutat i el sector. El repte és que BCN
Rail es consolidi com a referent i una ci-
ta ineludible en el calendari internacional,
aprofitant l’espai que concedeix la bia-
nualitat d’Innotrans, a Berlín, com a fira
més important d’Europa, i convertir el cer-
tamen de Barcelona en el referent del sud
d’Europa. Aquesta proposta aprofita el
bon moment del transport ferroviari a Es-
panya i a Europa, on s’està consolidant
com a sistema de transport eficient de
mercaderies i persones. 

També vull valorar molt positivament el
fet que se celebri a Barcelona, que histò-
ricament ha estat pionera en el desenvo-
lupament d’aquest tipus de transport.
Aquests esdeveniments afavoreixen la pre-
sa de posició i la consolidació del liderat-
ge de la ciutat en el sector.

–Com a experts en la planificació
i el desenvolupament de les infraes-
tructures de transport, ¿com valora
la situació en què es troba el des-
plegament d’infraestructures a Ca-
talunya?

–La societat civil, i nosaltres com a
Col·legi d’Enginyers de Camins, també
hem participat en aquest debat, és unà-
nime a l’hora de denunciar el dèficit d’in-
fraestructures que està patint Catalunya
en els últims anys. La seva implantació ha
estat per sota de les necessitats i, sobre-
tot, del potencial de desenvolupament i
de generació de riquesa que té el país.
Una dotació d’infraestructures adequa-
des suposarà un important impuls al gran
potencial de desenvolupament econòmic
i social de Catalunya, i en conseqüència
d’Espanya.

Partint d’aquesta premissa, el futur
sembla prometedor, sobretot si les inver-
sions previstes també responen a la ne-
cessitat de planificació i gestió des del ter-
ritori, tal com reclama la societat civil en
les seves queixes.

–¿Creu que l’evolució de la xarxa de
Rodalies, tramvia i metro va en la di-
recció adequada?

–Els projectes de futur s’aproximen a
les necessitats reals, per població i per
pes econòmic de Catalunya, però fins que
aquests projectes no estiguin en servei
continuarem patint l’actual dèficit. A Ro-
dalies, els problemes dels últims mesos,
no tots atribuïbles a les obres de l’alta ve-
locitat, han posat de manifest la neces-
sitat de més inversió i millor gestió. És
evident que si es vol apostar per una mo-
bilitat més sostenible s’ha de millorar el
sistema i oferir als ciutadans alternatives
que resolguin amb garanties i eficàcia les
seves necessitats de transport. Els siste-
mes ferroviaris, com el tren, el metro i el
tramvia són molt eficaços i eficients, a la
vegada que suposen una aposta per una
mobilitat més sostenible.

–¿Quins criteris s’haurien de seguir
per adaptar la xarxa ferroviària a les
necessitats reals de Catalunya?

–En primer lloc vull insistir en la gestió
des de la proximitat, que ha de perme-
tre optimitzar l’ús de l’actual infraestruc-
tura ferroviària. La participació en aques-
ta gestió no s’ha de limitar al servei de
Rodalies, sinó que ha d’arribar a la par-
ticipació en la planificació del trànsit en
els trams de l’alta velocitat al seu pas per
Catalunya. En segon lloc, és necessà-
ria una inversió adequada en la millora
de les infraestructures i el material mòbil
que permeti incrementar la comoditat, la
capacitat i la freqüència de pas, espe-
cialment a Rodalies, de manera que es
converteixi en un competidor important
del transport privat. 

Un altre aspecte a destacar és el des-
envolupament del tan reclamat corredor
del Mediterrani, per a mercaderies i d’am-
ple europeu o mixt, que permeti incre-
mentar la connexió amb Europa d’una de
les zones més dinàmiques de l’Estat.
Aquesta infraestructura permetrà, a la ve-
gada, reduir el pes del transport per car-
retera, i millorar la seva saturació i una re-
ducció de les emissions de CO2.

–¿Quin paper juga l’enginyer de ca-
mins en la planificació i l’execució de
les obres d’infraestructures?

–L’enginyeria de camins és la disci-
plina professional més rellevant en el des-
envolupament de les infraestructures;

desenvolupament del ferrocarril als paï-
sos més avançats del món.

–¿Creu que Catalunya tindrà per fi
la xarxa d’infraestructures adequada?

–Espero i crec que sí, que en els prò-
xims anys i amb els projectes que s’han
previst ens acostarem més al nivell d’in-
fraestructures reclamades. Per una altra
part, recordar que el procés que va des
del seu disseny fins a la seva posada en
marxa és generalment molt llarg, reque-
reix temps. En aquest sentit s’ha de fer un
esforç per planificar amb la màxima ante-
lació amb l’objectiu de preveure les ne-
cessitats futures amb la màxima precisió.
Per un altre costat, haurem de ser més
creatius i innovar, aportar noves solucions
d’ús per a les infraestructures que anem
creant, per donar-los un ús més eficaç i
eficient.

També és important sensibilitzar els ciu-
tadans sobre l’ús de les infraestructures.
Per un costat, tenen dret a exigir unes in-
fraestructures i serveis adequats, però per
l’altre, han de comprendre que s’han de di-
mensionar adequadament. Per exemple,
les carreteres d’una zona amb alta densitat
de població estival no es poden planificar
pensant només en un ús de temporada. A
vegades, és més racional i sostenible que
l’usuari d’aquesta carretera tingui una mi-
ca de paciència que desdoblar-la.2

PER ALBERTO LARRIBAl’entrevista

Josep Oriol, al seu despatx professional.

“Els sistemes
ferroviaris suposen
una aposta per
una mobilitat
més sostenible”

L’OPINIÓ

JosepORIOL I DEGÀ DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS,CANALS I PORTS DE CATALUNYA

“L’alta velocitat no s’acaba a Barcelona”
“Una dotació d’infraestructures adequades implicarà un important impuls econòmic i social per a Catalunya”

FERNANDO BAGUÉ
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