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L
es negociacions per transfe-
rir Rodalies a la Generalitat
han estat complexes i han
passat per diferents etapes
des que el 9 d’agost del

2006 va entrar en vigor l’Estatut, fins a
la seva culminació el desembre del
2009. Ara, una vegada fet realitat el
traspàs, el Govern català ha iniciat el
procés de negociació de la transferèn-
cia dels serveis de trens regionals per
així completar del tot les previsions de
l’Estatut en matèria ferroviària. 

Amb la transferència de Rodalies, la
Generalitat passa a gestionar un sis-
tema de transport que està al servei de
4,1 milions de ciutadans, dels quals
més de 400.000 utilitzen el tren diària-
ment. L’objectiu del nou gestor és ofe-
rir un servei de qualitat i acabar amb els
incidents que complicaven la vida dels
usuaris i que es devien bàsicament a la
falta d’inversió. Encara que el Govern
no ha promès un canvi radical immi-
nent, sí que ha assegurat una millora
ràpida de la informació i atenció als
usuaris i una millora progressiva del ser-
vei a mesura que entrin en funciona-
ment les millores previstes a la xarxa
ferroviària. Per això, el Govern fa un se-
guiment permanent del pressupost de
4.000 milions d’euros destinat a mo-
dernitzar la xarxa que figura al Pla de
Rodalies aprovat pel Govern estatal.

Per un altre costat, el traspàs inclou
que durant l’any 2010 la companyia
Renfe seguirà sent l’operadora de les
Rodalies de Barcelona, però la Genera-
litat s’ha reservat la facultat de canviar
l’operador si la qualitat del servei així ho
requereix. Aquesta possibilitat de can-
viar d’operador que té el Govern es
podrà fer efectiva a partir de l’any 2011.

L’acord de traspàs valora en uns
117,2 milions d’euros la quantitat que
l’Estat haurà de transferir per sufragar el
dèficit d’explotació de Rodalies de Bar-
celona per a l’any 2010. Aquest acord
financer contempla una dotació de 50

El traspàs acosta 
les millores del Pla de
Transport de Viatgers
de Catalunya

milions extres perquè les millores que la
Generalitat acordi siguin efectives l’any
2011. També hi ha una previsió de mi-
llora de la dotació per equilibrar els
estàndards de les Rodalies de Catalu-
nya amb les del conjunt d’Espanya.

Les competències traspassades són
les que estableix l’article 169 de l’Es-
tatut en relació amb els serveis fer-
roviaris de Rodalies, que són gestió,
regulació, planificació, coordinació i ins-
pecció de serveis i potestat tarifària.

LES DADES
El servei de transport de viatgers de Ro-
dalies, que assumeix la Generalitat i que
opera Renfe, afecta uns 110 milions de
passatgers a l’any, 372.329 passatgers
de mitjana els dies laborables, i té una
circulació de 779 trens diaris, 180 d’ells
en hora punta (de les 6.00 a les 9.00).

El personal adscrit a aquest servei és
de 897 persones i disposa de 197 trens
(51 d’ells Civia) amb una antiguitat mit-
jana d’11,8 anys, inferior als de l’àrea
de Madrid, que és de 12,9 anys. 

El nombre de línies transferides són
cinc i recorren 552 quilòmetres de via
(inclou Vic-Puigcerdà), i el nombre d’es-
tacions del servei de Rodalies, de 121.
És d’especial interès la inclusió en el
traspàs del tram Vic-Puigcerdà-la Tor
de Querol, ja que amb ell la Generalitat
assumeix un servei internacional. 

NOVA XARXA
Des de l’aprovació del Pla de Transport
de Viatgers 2008-2012, es treballa en
un nou esquema de servei de Rodalies
que, encara que condicionat per les
obres associades a la xarxa d’alta ve-
locitat i altres actuacions a la xarxa fer-
roviària convencional, preveu incloure
els següents serveis a la província de
Barcelona:
DR-1. Línia de la costa. Sant Vicenç
de Calders-Garraf-Barcelona-Maresme-
Maçanet.
DR-2. Línia de l’interior. Sant Vicenç
de Calders-Vilafranca-Barcelona-Sant
Celoni-Maçanet.
DR-3. Barcelona-Vic. L’actual C-3
s’ampliarà fins a Torelló.
DR-4. Manresa-Aeroport del Prat.
L’actual C-4 de Manresa a Barcelona
arribarà a l’aeroport del Prat, i no a Sant
Vicenç de Calders.
DR-5. Línia circular (en estudi). Es
crearà una nova línia circular entre Mar-
torell-Barcelona-Granollers-Castellbis-

bal i s’oferirà, a més, un servei directe
entre Martorell i Granollers sense pas-
sar per Barcelona.

A mitjà termini, i quan la capacitat de
la xarxa ho permeti, també s’ha previst
la creació de quatre línies de Rodalies
al Camp de Tarragona, tres a Lleida i
dues a Girona per estructurar la mo-
bilitat dels entorns metropolitans de
Catalunya.

DECIDIR L’OPERADORA
L’acord del traspàs estableix que, com
que l’Estat té un contracte programa
amb Renfe Operadora durant el perío-
de comprès entre el 2006 i el 2010, la
Generalitat se subroga en la posició de
l’Estat fins al 31 de desembre del 2010.
Després, la Generalitat podrà negociar
un nou contracte per al 2011-2015 o
escollir un nou operador (empresa de
transport).

El traspàs està acompanyat de 117,2
milions d’euros per al 2010, que apor-
tarà l’Estat en concepte de la quantitat
que no cobreixen els bitllets dels viat-
gers. L’import inclou el dèficit d’opera-
cions, les amortitzacions de les in-
versions realitzades i les despeses
financeres. L’acord especifica que la
Generalitat no assumirà pèrdues de
Renfe Operadora ni del 2010 ni d’e-
xercicis anteriors. L’Estat també fi-
nançarà aquelles millores que siguin ne-
cessàries per equiparar la qualitat del
servei de Rodalies de les diferents ciu-
tats espanyoles.

Quan s’acabi el contracte programa
vigent, l’Estat transferirà al Govern un
import anual equivalent al dèficit asso-
ciat a la prestació del servei, que inclou
l’augment de cost per noves infraes-
tructures i serveis. A més, el 2011 l’Es-
tat entregarà a la Generalitat 50 milions
d’euros per a millores en el servei. L’a-
cord també especifica que si la Gene-
ralitat decidís no renovar el contracte
amb Renfe Operadora, la Comissió Mix-
ta d’Afers Econòmics i Fiscals acordarà
la valoració dels mitjans materials i per-
sonals a transferir a la Generalitat (197
trens i 897 empleats actualment).

COOPERACIÓ INSTITUCIONAL
Per facilitar l’actuació conjunta entre Es-
tat i Generalitat s’han acordat convenis
de col·laboració entre la Generalitat,
Renfe i Adif pel que fa a la utilització de
les infraestructures, la formació del per-
sonal ferroviari, la inspecció, la investi-

gació d’accidents i la prestació i millo-
ra dels serveis.

En aquests convenis es preveu la cre-
ació d’un Òrgan Mixt de Coordinació i
Control format per quatre representants
de la Generalitat de Catalunya i quatre
de Renfe Operadora, amb vot de qua-
litat del president que correspon a la
Generalitat de Catalunya. Per complir
la Carta Municipal de Barcelona, la Ge-
neralitat incorporarà, dins de la seva re-
presentació, un delegat de l’ajuntament.
Les principals funcions d’aquest òrgan
seran adaptar o modificar els serveis
programats i assignar recursos mate-
rials i humans en funció de la demanda
i la seva repercussió econòmica. Tam-
bé proposarà les mesures necessàries
en cas de problemes greus en el ser-
vei, tant si són previsibles (obres) com
si no (incidències).

L’òrgan formularà propostes de mi-
llora de la infraestructura i sol·licitarà la
intervenció dels organismes de regula-
ció ferroviària. A més, determinarà els
sistemes d’informació de les anomalies
i del restabliment dels serveis, definirà
la via de recepció, canalització i reso-
lució de les reclamacions a nivell co-
mercial i determinarà els objectius de
qualitat i puntualitat del servei.

El conveni també preveu que Renfe
Operadora constitueixi una àrea de ne-
goci específica de Rodalies-Catalunya
i que la Generalitat, per la seva part,
podrà determinar el nom comercial del
servei de Rodalies de Barcelona.

Un altre conveni de col·laboració en-
tre Foment, Generalitat i Adif assigna a
la Generalitat totes les franges horàries
vinculades a la prestació dels serveis
ferroviaris de Rodalies i obliga Adif a co-
municar les franges horàries lliures per
poder ampliar el servei. Per un altre cos-
tat, el conveni preveu que, abans de
tres mesos, les parts establiran els com-
promisos de qualitat que assumeix Adif,
com a administrador de les infraes-
tructures ferroviàries. Una comissió mix-
ta controlarà el compliment. 

Finalment, hi ha un acord per a la sub-
rogació de la Generalitat de Catalunya en
la posició de l’Administració General de
l’Estat en el contracte programa 2006-
2010 entre la mateixa Administració Ge-
neral de l’Estat i Renfe Operadora pel que
fa als serveis de Rodalies de Barcelona,
pel qual la Generalitat assumeix el paper
de l’Estat en la gestió de Rodalies. És el
colofó de la transferència.2

La nova xarxa en vies de modernització i la nova gestió directa per part de la Generalitat
permetran el desenvolupament del model ferroviari desitjat per la comunitat catalana 

Amb el nou any Catalunya estrena la ges-
tió directa de la seva xarxa de Rodalies,
en compliment d’un dels compromisos
de l’Estatut de l’any 2006. Al mateix temps
s’ha anunciat l’inici de les negociacions
per traspassar la gestió dels serveis re-
gionals i així completar les previsions es-

tatutàries en matèria ferroviària. Aquesta
gestió més pròxima farà que es redueixin
de manera sensible les incidències i els
endarreriments ocasionats per una xarxa
obsoleta per la falta d’inversió durant
molts anys.

Juntament amb el traspàs de la gestió

ferroviària, la inversió de més de 4.000
milions d’euros en la modernització de
la xarxa acordada al Pla de Rodalies
2008-2015 fa preveure a mitjà termini un
servei amb uns trens més còmodes, més
fiables, més puntuals i amb més veloci-
tat i freqüència.

Més veloços
i còmodes

el repte

El nou servei de 
Rodalies, més pròxim

DLa renovació de la xarxa més
el traspàs de la gestió perme-
ten albergar esperances de te-
nir el servei que els ciutadans
requereixen

DEl Govern també assumeix
competències de gestió, re-
gulació, planificació, coordi-
nació i inspecció de serveis i
potestat tarifària

DRenfe seguirà com a opera-
dora fins al desembre del
2010. A partir del 2011 la Ge-
neralitat podrà decidir un nou
operador per al servei 

UNA RENOVACIÓ
MOLT NECESSÀRIA

DAN PEDRO
Àrea Monogràfics M
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E l traspàs del servei de Rodalies
al Govern de la Generalitat ha
estat qualificat d’històric, tant

per ser llargament esperat com per l’a-
fectació sobre la vida quotidiana dels
més de 115 milions d’usuaris anuals.
Aquesta és la primera fita d’un procés
que continuarà al gener amb la ne-
gociació de la transferència dels ser-
veis regionals.

L’assumpció de la competència de
Rodalies ha d’anar estrictament lligada
a l’ampliació de la xarxa ferroviària amb
el nou accés a l’aeroport, la línia Cor-
nellà-Castelldefels, el desdoblament

fins a Vic i fins a Blanes, menys temps
de recorregut en la línia de Manresa,
la línia orbital... i tantes altres actua-
cions que figuren al Pla de Rodalies
2008-2015, amb una inversió de més
de 4.000 milions d’euros a càrrec del
Ministeri de Foment. Renfe seguirà
operant el servei durant el 2010 i a par-
tir del 2011 la Generalitat tindrà la
capacitat per contractar un nou ope-
rador si Renfe no dóna un servei sa-
tisfactori. Els negociadors de la Ge-
neralitat ens hem ocupat que el 2011
es negociï un nou contracte progra-
ma, l’Estat es farà càrrec dels costos

que se’n derivin, així com dels de l’am-
pliació i la millora de la xarxa pacta-
da al Pla de Rodalies i també dels que
siguin necessaris per equiparar els
estàndards de qualitat de les Rodalies
de Barcelona amb els d’altres ciutats
espanyoles si el Govern estatal deci-
dís millores.

La Generalitat de Catalunya centrarà
els esforços a millorar el confort dels
passatgers, la fiabilitat dels trens, la
reducció del temps de viatge, l’aug-
ment de la freqüència i donar una bo-
na atenció als clients.

El confort dels passatgers s’anirà in-

crementant amb l’arribada d’11 nous
trens Civia, que ja sumaran 58 del con-
junt de 197 trens que es disposaran
amb una antiguitat mitjana d’11 anys.
També serà vital la millora de les es-
tacions i les andanes i altres actua-
cions del Pla de Rodalies. La fiabilitat
dels trens s’està aconseguint amb la
instal·lació de la catenària rígida en
molts trams de la xarxa, noves sub-
estacions elèctriques o canvis en en-
clavaments i senyalització. La reduc-
ció del temps de viatge i l’augment de
freqüència exigirà l’entrada en servei
de les grans millores de les infraes-

tructures, com les duplicacions de
vies, el nou túnel de l’AVE o un qua-
dro de serveis que permeti una explo-
tació similar als semidirectes. La mi-
llora més immediata s’ha d’aconseguir
en la comunicació i l’atenció als clients,
a través de l’entrada en funcionament
del centre de control de Rodalies al
Clot aquesta primavera, i amb uns telè-
fons d’atenció al client que donin
resposta immediata a les demandes
d’informació i a les incidències. En de-
finitiva, volem unes Rodalies més prò-
ximes que satisfacin les demandes de
mobilitat dels ciutadans.2

UNES RODALIES MÉS PRÒXIMES

la tribuna

La xarxa de Rodalies

DEl servei de Rodalies de Barcelona traspassat
afecta uns 110 milions de viatgers l’any,
372.329 passatgers de mitjana els dies
laborables, i té una circulació de 779 trens
diaris, 180 d’ells en hora punta

Aeroport
Estació
de França

Correspondència amb FGC Correspondència amb metro

Correspondència amb tramvia

Sense servei de viatgers



L’
actual xarxa de Rodalies
està al servei de 4,1 milions
de ciutadans, dels quals
més de 400.000 utilitzen el
tren diàriament. Les previ-

sions de creixement d’usuaris sumades
a l’aposta del Govern per potenciar el
transport públic obliguen a modernitzar
i adaptar la xarxa a les noves necessi-
tats. L’objectiu és oferir un servei de qua-
litat i acabar amb els constants incidents
que tant han complicat la vida als usua-
ris i que es devien a una falta d’inversió
i a la coincidència amb les obres de la lí-
nia de l’alta velocitat.

El pla de Rodalies, inclòs en el pla es-
tratègic d’infraestructures i transports
(PEIT) del Govern d’Espanya, contem-
pla la renovació de la catenària, la mo-
dernització de la senyalització, la crea-
ció de subestacions elèctriques, la
duplicació de les vies i la creació de no-
ves línies, estacions i intercanviadors. La
inversió serà de 4.000 milions d’euros
fins al 2015, dedicats íntegrament a mi-
llorar les infraestructures ferroviàries per
les quals circulen els trens de Rodalies.
En resum, Catalunya disposarà d’una
xarxa moderna, totalment renovada, ac-
cessible per a persones de mobilitat re-
duïda i sostenible amb l’entorn, fet que
permetrà millorar la qualitat de vida dels
ciutadans.

Una vegada el pla estigui en marxa, la

Un pressupost 
de 4.000 milions
d’euros per
potenciar el servei

nova xarxa de Rodalies suposarà un aug-
ment d’usuaris i per tant una disminució
de l’ús del cotxe privat, ja que s’evitaran
més de 100 milions de desplaçaments
per carretera. Això estalviarà a la socie-
tat 526 milions d’euros, associats als
efectes negatius de la contaminació, els
accidents de trànsit i el canvi climàtic. La
previsió és evitar que cada any s’emetin
a l’aire gairebé 350.000 tones de CO2,
fet que suposa un estalvi energètic
equivalent al consum elèctric de totes
les cases de les comarques del Vallès, o
el que és el mateix, de més d’1.100.000
persones. 

LA MODERNITZACIÓ
Amb el ferm objectiu de disposar d’una
xarxa moderna s’invertirà per dotar la in-
fraestructura, de manera progressiva i
homogènia, de la tecnologia més mo-
derna i oferir així un servei més fiable. Es
dotarà la xarxa d’una catenària rígida als
túnels, un centre de control de trànsit
d’última generació, tecnologia de comu-
nicacions d’alta velocitat aplicada a Ro-
dalies i s’instal·laran noves subestacions
elèctriques. Aquesta modernització  per-
metrà que en un futur es minimitzin ava-
ries i fallades en el subministrament elèc-
tric que obliguin a suspendre el servei de
trens. Actualment, 64 estacions estan en
obres o amb els projectes en redacció,
és a dir, ja estan en marxa la remodela-
ció de dues de cada tres estacions ac-
tuals de la xarxa. 

Respecte a l’ampliació de la xarxa, es
crearan noves vies que donaran servei a
zones que no estaven connectades. Una
de les actuacions més singulars en
aquest sentit serà la línia orbital, un pro-
jecte que compta amb un primer pres-
supost estimat de 4.000 milions d’euros.
Aquesta nova infraestructura, entre al-
tres beneficis, suposarà la connexió en-

tre les poblacions de la segona corona
metropolitana sense la necessitat de pas-
sar per Barcelona i permetrà la unió di-
recta entre Vilanova i la Geltrú i Mataró.

Per un altre costat, es construirà la no-
va línia Cornellà-Castelldefels, que su-
posarà la configuració d’una autèntic me-
tro per a la zona del delta del Llobregat.
El projecte ja està molt avançat, i aviat
estarà en exposició pública. Aquesta lí-
nia serà l’inici del que en el futur serà el
nou túnel de Rodalies per Barcelona, per
la Diagonal, que ha de permetre incre-
mentar la capacitat del sistema de roda-
lies i dotar d’un bypass Sants-Sagrera
per a les rodalies.

Un altre esforç s’ha posat en la dupli-
cació de les línies, ja que encara hi ha
trams de la xarxa amb via única, fet que
limita la freqüència dels trens al disposar
d’una mateixa infraestructura per al viat-
ge d’anada i el de tornada. A més, en
cas d’avaria suposa suspendre el servei,
ja que no hi ha la possibilitat de traslla-
dar els trens a una altra via. Amb el nou
pla, totes les vies principals de Rodalies
estaran duplicades, amb un total de 80
quilòmetres de la xarxa. De moment, la
duplicació de la línia entre Montcada i
Vic ja està en vies d’executar-se, amb la
conseqüent remodelació de les seves
estacions.

LES ESTACIONS
Tant la creació de noves línies com les
duplicacions de les vies comporten in-
versions en les estacions de tren. Per
això, el pla contempla la construcció de
10 noves instal·lacions i la modernitza-
ció de les 107 restants. Per la seva
importància estratègica, s’han de men-
cionar les dues estacions de nova cons-
trucció ubicades a l’aeroport del Prat,
una a l’antiga terminal i una altra a la  no-
va T-1, ja que permetran l’accés ferro-

viari al sistema aeroportuari, i afavori-
ran la intermodalitat i la utilització del
transport públic.

Obres tan importants com els in-
tercanviadors de Sagrera-Meridiana
(39,7 milions d’euros), Sabadell-Nord
(5,7 milions) o la remodelació del Pas-
seig de Gràcia (12 milions) ja estan en
marxa, així com l’adaptació per a Roda-
lies del nus de Mollet (74,7 milions), on
s’ubicarà una nova estació de Rodalies
a Santa Perpètua.

Per un altre costat, per aconseguir
augmentar la capacitat dels trens en ser-
vei s’ampliarà la longitud de les andanes
de totes les estacions fins als 200 me-
tres. Aquesta ampliació permetrà aug-
mentar el nombre de vagons i per tant
incrementar la capacitat de les línies i
la comoditat dels usuaris. A més, totes
les estacions estaran adaptades per a
les persones amb mobilitat reduïda. 

El mateix passarà amb els intercanvia-
dors, dels quals 11 seran de nova cons-
trucció i la resta es milloraran. D’aques-
ta manera s’aconseguirà reforçar les
connexions entre línies, amb els FGC i
amb la futura L-9 de metro. Per un altre
costat, i en la mateixa línia de millorar les
instal·lacions i afavorir l’intercanvi modal,

El projecte contempla l’ampliació i modernització de la infraestructura 
i la construcció i millora d’estacions i intercanviadors 

Rodalies de Barcelona comptarà amb
la inversió més important que s’ha re-
alitzat des que es va inaugurar aquest
servei fa 20 anys. El Ministeri de Fo-
ment invertirà més de 4.000 milions
d’euros en la duplicació de 80 quilò-
metres de vies, en la construcció de

10 noves estacions, 11 nous intercan-
viadors, gairebé 7.000 noves places
d’aparcament i la construcció de 25
quilòmetres de via de nou recorregut,
així com en l’adaptació de les esta-
cions a persones de mobilitat reduïda.
A més, el pla inclou la renovació de les

diferents instal·lacions, com les
subestacions elèctriques, la substitu-
ció de catenàries i els elements de se-
nyalització. Altres actuacions singulars
són la línia orbital ferroviària i el nou
túnel de Rodalies per la Diagonal de
Barcelona.

La inversió
més gran

El pla

Una nova xarxa
de Rodalies
per a Barcelona

MIRIAM ÑAGAMA
Àrea Monogràfics M

UNA ACTUACIÓ DE GRAN CALAT

DEs reduiran els temps de
viatge un 20% i es disposarà
d’un total de 492 quilòmetres
de línies, 121 estacions i 21 in-
tercanviadors 

DLa nova infraestructura per-
metrà que 80.000 nous ciuta-
dans accedeixin al servei que
ofereix la nova xarxa de Roda-
lies de Renfe

DLa reducció de 100 milions
de desplaçaments per carre-
tera estalviarà 526 milions
d’euros associats als efectes
de la contaminació

IMPORTANTS
BENEFICIS

Pla de
Rodalies per
a Barcelona



es crearan aparcaments de nova cons-
trucció, i s’habilitaran nous accessos i
zones d’intercanvi amb autobusos. 

MÉS TRENS
Per absorbir l’augment d’usuaris que su-
posarà la nova xarxa ha estat necessà-
ria la inversió en una nova flota de trens.
En total s’estrenaran 80 trens, dels quals
ja s’han incorporat a la xarxa 57. La pre-
visió, amb una inversió de 510 milions
d’euros, és arribar a una flota total de
212 trens el 2012. Amb els nous trens i
la modernització dels actuals es preveu
que tots estiguin adaptats a persones
de mobilitat reduïda l’any 2014, tal com
es va acordar amb la firma del proto-
col per l’accessibilitat en els serveis
ferroviaris.

LA INVERSIÓ
El Pla de Rodalies suposa la inversió més
gran que es farà des de la posada en
funcionament d’aquest servei, ara fa 20
anys. El pressupost, dotat amb 4.000
milions d’euros, s’ha repartit en dos pro-
grames. El primer, denominat programa
d’infraestructures, està dotat amb una
partida de 3.050 milions d’euros i con-
templa la modernització de les infraes-

tructures existents i la construcció de no-
ves línies i duplicacions. El segon pro-
grama, denominat programa d’estacions,
està dotat amb 950 milions d’euros i
contempla la modernització d’esta- cio-
nes, la construcció de nous intercanvia-
dors, les noves estacions i els aparca-
ments dissuasoris.

Una vegada completat el pla, per-
metrà que 80.000 nous ciutadans ac-
cedeixin a la nova xarxa de Rodalies,
que oferirà més puntualitat i fiabilitat. Es
disposarà d’un total de 492 quilòmetres
de línies, 121 estacions i 21 intercanvia-
dors, l’oferta comercial s’incrementarà
en un 60% i els temps de viatge es re-
duiran un 20%.

Finalment, Rodalies de Barcelona
comptarà amb un servei modernitzat,
amb una cobertura més àmplia, els
temps de viatge més reduïts i els trans-
bords més fàcils i amb més connexions,
un sistema dotat de més qualitat, fiabi-
litat i puntualitat. En resum, una xarxa
moderna, accessible per a persones de
mobilitat reduïda i sostenible amb l’en-
torn, que millorarà la qualitat de vida dels
ciutadans i que per fi solucionarà el dè-
ficit que durant tants anys s’havia acu-
mulat al servei de Rodalies.2

Enrique URKIJO
DIRECTOR DE

DESENVOLUPAMENT
ESTRATÈGIC DE RENFE

E ls pròxims anys han de perme-
tre a Renfe Rodalies oferir un
servei que s’adapti a les noves

necessitats del ciutadà de Barcelona i
Catalunya. Fiabilitat i puntualitat, infor-
mació i atenció al client són els pilars
fonamentals en què Renfe basa el seu
treball diari i de futur. 

La inversió de 4.000 milions d’euros
prevista pel Ministeri de Foment en el
pla de Rodalies de Barcelona fins al
2015 permetrà a la xarxa de Rodalies
disposar de més de 10 noves esta-
cions, 11 nous intercanviadors i gaire-
bé 7.000 noves places d’aparcament,
així com la construcció de 25 quilò-
metres de via i la duplicació de 80 qui-
lòmetres, de manera que tota la xarxa
disposarà de doble via. D’aquesta 
forma, al finalitzar el pla, Barcelona
comptarà amb un total de 492 qui-
lòmetres de línies, 121 estacions i 21
intercanviadors. 

Si a aquesta inversió en infraestruc-
tures s’hi afegeix la millora de la flota de
trens, amb la incorporació d’un total de
80 nous trens Civia, els serveis que
prestarà Renfe Rodalies als ciutadans

de l’àrea de Barcelona s’incrementaran
un 60% i es podran reduir els temps de
viatge un 20%.

Aquesta oferta donarà més cobertu-
ra a la població i estendrà el servei a
80.000 persones més, amb millors ín-
dexs tant de puntualitat com de fiabili-
tat. Aquesta ampliació del servei situarà
Rodalies com una eina més en els ele-
ments del futur transport intermodal, en
què la combinació dels diferents trans-
ports públics serà la forma més eficient
i eficaç de desplaçar-se entre dos punts. 

Per un altre costat, milloraran els ser-
veis d’informació de Rodalies amb un
concepte integral d’informació que per-
metrà al ciutadà conèixer el funciona-
ment del servei. Entre altres equipa-
ments, està previst posar en servei un
nou Centre d’Informació de Rodalies,
amb eines i solucions innovadores. A
més, es desenvoluparan els mecanis-
mes adequats que permetin renovar i
optimitzar els serveis d’atenció a les
persones. En aquest aspecte, s’ha de
destacar l’esforç en informació que està
fent Renfe en la comunicació dels can-
vis de programació derivats de les obres
de millora de la xarxa. 

Dins dels valors afegits que aporta la
utilització del servei de Rodalies, s’ha
de tenir en compte que, una vegada
s’acabi la inversió prevista per Foment,
s’evitarà l’emissió de 350.000 tones de
CO2 a l’any. A més, s’evitaran 100 mi-
lions de desplaçaments per carretera i
així s’estalviaran a la societat 526 mi-
lions d’euros, associats als efectes de
la contaminació, els accidents de tràn-
sit i el canvi climàtic.2

la tribuna

RODALIES 
DEL FUTUR,
¿CAP ON
ANEM?

Barcelona disposarà
el 2015 de 492 quilòmetres 
de línies i 121 estacions

LA CONSTRUCCIÓ de la nova línia orbital suposa el principal projecte d’am-
pliació de la xarxa de Rodalies, amb un primer pressupost estimat de 4.000
milions d’euros. La nova infraestructura contribuirà a redefinir la mobilitat in-
terna de l’àrea metropolitana, trencarà la radialitat de l’actual xarxa i intercon-
nectarà les ciutats metropolitanes de la segona corona i entre si sense la
necessitat de passar per Barcelona.

La línia orbital ferroviària unirà Vilanova i Mataró en un recorregut de 120
quilòmetres que unirà els municipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ri-
bes, Canyelles, Vilafranca del Penedès, la Granada, Subirats, Sant Sadurní
d’Anoia, Gelida, Martorell, Abrera, Esparreguera, Terrassa, Sabadell, Bar-
berà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Mollet del Vallès, Montmeló,
Parets del Vallès, Granollers, la Roca del Vallès, Argentona i Mataró. Per a això
es construiran 68 quilòmetres de nova línia ferroviària, al tram principal, i
donarà servei a 39 estacions gràcies als serveis orbitals. En total es preveuen
23 estacions de nova construcció.

Els nous trams de la línia que farà falta construir seran els de Vilanova i la
Geltrú a Vilafranca del Penedès, de Martorell a Terrassa, de Barberà a Santa
Perpètua i de Montmeló a Mataró. El traçat es completa amb trams que ja es-
tan funcionant actualment i que formen part de la xarxa ferroviària existent
des de Vilafranca fins a Martorell, de Terrassa a Sabadell i de Santa Perpètua
a Parets del Vallès.

el projecte
LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA

Sense passar per Barcelona

Inversió de 4.000 milions d’euros per potenciar el servei 
ferroviari de Rodalies de Barcelona. 
Més de 10 noves estacions. 
Modernització de 107 estacions.
Tota la xarxa en via doble, amb més de 80 quilòmetres de duplica-
ció de via. Nova i més eficient estructura de la xarxa. 
7.000 noves places d’aparcament.

Potenciar Rodalies per facilitar la mobilitat metropolitana. 
Ampliar la cobertura poblacional.
Optimitzar la funcionalitat i la capacitat de la xarxa.
Reduir els temps de viatge.
Reduir i facilitar els transbords entre línies.
Augmentar la connexió amb altres transports.
Aconseguir més qualitat, fiabilitat i puntualitat.
Millorar l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.
Contribuir a la sostenibilitat de l’entorn i a millorar 
la qualitat de vida. 
Modernització de les infraestructures existents.

Dades destacades

Objectius

Més de 10 noves estacions (5 d’aquestes línies ja estan en 
funcionament).
11 nous intercanviadors de transport. 
Modernització de la infraestructura: ERTMS i GSM-R a tota la
xarxa; modernització de la catenària; noves subestacions elèctri-
ques; millora de les instal·lacions de senyalització.
Modernització de les 107 estacions actuals, amb andanes de
200 metres accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 
Creació de 7.000 noves places d’aparcament.

Ampliacions de la xarxa: 
Nou accés a l’aeroport del Prat. 
Nova línia Cornellà-Castelldefels. 
Túnel de Montcada. 
Estudis d’una Línia Orbital Ferroviària. 

Augment de la capacitat: més de 80 quilòmetres de duplica-
cions de via (Montcada-la Garriga-Vic i Arenys de Mar-Blanes). 
Nova estructura de la xarxa amb 4 línies passants: 
Costa-Costa i Interior-Interior que permetran prestar un servei
molt més eficient. 
Exclusivitat per a Rodalies a les línies principals.

Obres



sobre el terreny

La nova L-9, les prolongacions de la resta de línies i els treballs d’ampliació de la cua 
de maniobres de Plaça Catalunya aconseguiran una ciutat completament connectada 

L’activitat al subsòl de Barcelona és frenè-
tica pel que fa a obres de prolongació de
línies de metro. A la construcció de la qui-
lomètrica L-9 s’hi suma la prolongació de
la L-2 en els seus dos extrems, per un cos-
tat cap a Badalona Centre i per l’altre cap
a Montjuïc. La L-4, per la seva banda, s’es-

tén des de La Pau fins a Sagrera i, per tant,
es connectarà amb l’AVE. Pel que fa a la
L-5, el seu extrem nord s’estén fins a Vall
d’Hebron, on connectarà amb la L-3, amb
què donarà resposta a una àrea de la ciu-
tat amb una orografia del terreny que difi-
culta la mobilitat.

També creixen les dues línies del me-
tro comarcal del Vallès, que amplien els
seus serveis prolongant les línies a les ciu-
tats de Sabadell i Terrassa. I per millorar la
freqüència d’aquestes línies està en cons-
trucció la nova cua de maniobres de Plaça
Catalunya.

Més i millor
servei

l’apunt

El metro s’allarga 
per tots els seus extrems

Prolongació L-2
PEP VENTURA
BADALONA CENTRE
Suposarà l’arribada del metro al centre de
la ciutat de Badalona, la interconnexió de la
seva trama urbana i l’enllaç directe amb el
centre de Barcelona.
Inversió: 52 milions d’euros.
Longitud: 644 metres.
Estacions: 1 (Badalona Centre).
Demanda: 15.514 viatges/dia.
Inici obra: Octubre 2005.
Final obra: Previsió juliol 2010.

Prolongació L-2
SANT ANTONI
PARC LOGÍSTIC
Permetrà portar el metro a la muntanya de
Montjuïc, al MNAC i a l’Anella Olímpica. 
Connectarà els dos recintes de la Fira i
arribarà fins a l’aeroport i al Prat amb la
L-9.
Inversió: 659,5 milions d’euros.
Longitud: 6,1 quilòmetres.
Estacions: 6 (Poble Sec, Montjuïc, La Foi-
xarda, Foc, Pedrosa/Fira i Parc Logístic).
Demanda: 72.467 viatges/dia.
Inici obra: Pendent de determinar. 
Final obra: Pendent de determinar.

Prolongació L-3
CANYELLES
TRINITAT NOVA
Connecta la L-3 amb la L-4 i la L-11 i su-
posa l’ampliació de l’oferta de metro a Nou
Barris i dóna servei directament als més de
12.000 veïns del barri de Roquetes. S’ha
donat cobertura a barris sense metro. Usua-
ris de la L-11 poden canviar a la L-3 i arri-
bar en menys temps al centre de Barcelo-
na. A més a més, connecta Nou Barris amb
l’Hospital de la Vall d’Hebron.
Inversió: 156,5 milions d’euros.
Longitud: 1,8 quilòmetres.
Estacions: 2 (Roquetes i Trinitat Nova).
Demanda: 14.000 viatges/dia.
Inici obra: Octubre 2003. 
Final obra: Inaugurada octubre 2008.

Prolongació L-4
LA PAU
SAGRERA
La principal característica d’aquesta obra és
que farà arribar a l’àrea de Sagrera la línia 4
connectant amb la futura estació d’alta ve-
locitat i rodalies, així com amb l’intercanvia-
dor de La Sagrera, que serà un dels més im-
portants de la xarxa de metro al confluir L-1,
L-5, L-9 i L-4. 
Inversió: 277,6 milions d’euros.
Longitud: 3,7 quilòmetres.
Estacions: 3 (Santander, Sagrera TAV i La
Sagrera).
Demanda: 43.688 viatges/dia.
Inici obra: En execució. 
Final obra: Previsió any 2014.

Prolongació L-5
HORTA
VALL D’HEBRON
Permet donar resposta a la demanda de
transport públic d’una àrea d’elevada densi-
tat de població (65.000 persones) amb una
complicada orografia del terreny que dificul-
ta el transport en superfície. A més, suposa
obrir el servei de metro a barris que fins ara
no en tenien com el Carmel i la Teixonera. Ai-
xí mateix, suposa la connexió amb l’Hospi-
tal Vall de la d’Hebron.
Inversió: 198,4 milions d’euros.
Longitud: 2,1 quilòmetres.
Estacions: 3 (Carmel, El Coll/La Teixonera i
Vall d’Hebron).
Demanda: 30.000 viatges/dia.
Inici obra: Març de 2007.
Final obra: Tardor de 2010.

Construcció L-9
Quan tota la L-9 estigui en marxa traves-
sarà Barcelona amb la finalitat de connec-
tar barris de la ciutat amb una gran de-
manda de transport públic, com l’eix Carles
III-Ronda del Mig-Travessera de Dalt-Sa-
grera, i unirà Badalona i Santa Coloma de
Gramenet amb la Zona d’Activitats Logísti-
ques del port (ZAL), la Zona Franca i l’ae-
roport del Prat.

Inversió: 6.500 milions d’euros.
Longitud total: 43,71 quilòmetres de tú-
nel i 4,09 quilòmetres de viaducte.
Total estacions: 52. 
Demanda: 130 milions de passatgers a
l’any.
Inici obra: Any 2002.
Final obra: La previsió és que el 2014 to-
ta la línia estigui en servei.

Prolongació FGC
TERRASSA RAMBLA
CAN ROCA
La nova infraestructura dotarà de metro
urbà barris que fins ara no disposaven d’a-
quest transport públic, com els barris de la
zona nord. Tota la ciutat de Terrassa que-
darà coberta  i connectada amb la línia de
Renfe. 
Inversió: 321 milions d’euros.
Longitud: 4,5 quilòmetres.
Estacions: 3 (Vallparadís, Intercanviador
FGC-Rodalies i Can Roca).
Demanda: 32.000 viatges/dia.
Inici obra: Primera fase l’octubre del
2003.
Final obra: Previsió entrada en servei l’any
2011.

Prolongació FGC
SABADELL CAN FEU
CA N’ORIAC
La nova línia connectarà els barris del
nord de la ciutat del Vallès amb el cen-
tre i facilitarà l’intercanvi modal amb Ren-
fe. Així mateix, la prolongació del metro
del Vallès facilitarà els desplaçaments en-
tre Sabadell i la resta de municipis me-
tropolitans. 
Inversió: 400 milions d’euros.
Longitud: 4,4 quilòmetres.
Estacions: 4 (Plaça Major, Eix Macià, Plaça
Espanya i Ca n’Oriac).
Demanda: 21.325 viatges/dia.
Inici obra: Les obres van començar el
març del 2008.
Final obra: Previsió entrada en servei l’any
2012.

Augment capacitat FGC
CUA DE MANIOBRES 
PLAÇA CATALUNYA
Permetrà que els trens tinguin una fre-
qüència de 90 segons davant els 120
segons actuals i, per tant, un increment
de la capacitat d’un 25%. En el cas del
metro del Vallès, als ramals de Sabadell
i Terrassa la freqüència arribarà als 6 mi-
nuts. D’altra banda, suposarà la millo-
ra i ampliació de l’estació de Plaça Ca-
talunya.
Inversió: 108 milions d’euros.
Longitud: 750 metres.
Estacions: 1.
Demanda: 14.075 viatges/dia.
Inici obra: Licitació de les obres el pri-
mer trimestre del 2010.
Final obra: Previsió d’entrada en ser-
vei l’any 2012.

Prolongacions 
en fase d’estudi
L-3: ZONA UNIVERSITÀRIA
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Inversió: 1.274 milions d’euros.
Longitud total: 8,6 quilòmetres.
Total estacions: 9.

L-6 FGC: REINA ELISENDA
FINESTRELLES
Inversió: 217 milions d’euros.
Longitud total:  2,6 quilòmetres.
Total estacions: 3.

Prolongacions 
en fase d’estudi
L-1: FONDO 
BADALONA CENTRE
Inversió: 402,4 milions d’euros.
Longitud total: 3,9 quilòmetres.
Total estacions: 4.

L-1: HOSPITAL DE BELLVITGE
EL PRAT
Inversió: 296,1 milions d’euros.
Longitud total: 3,8 quilòmetres.
Total estacions: 1.
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El metro comarcal del
Llobregat ja és realitat
L’augment de freqüències del tren de FGC respon 
a la voluntat de potenciar el transport públic

Tren de la línia S-2 a l’estació de FGC de Muntaner (Barcelona).

La nova estació de Martorell Central de FGC.
L a línia que connecta el Baix Llo-

bregat, l’Anoia i el Vallès amb Bar-
celona funciona a ple rendiment des

de fa menys d’un any, quan es va aug-
mentar la freqüència dels trens i va pas-
sar a denominar-se metro comarcal. L’in-
crement de pas dels trens de FGC per
aquestes comarques responia a la ne-
cessitat d’absorbir el creixement de-
mogràfic de la zona. Des d’aleshores, pel
tram Plaça Espanya-Martorell hi passa un
tren cada cinc minuts en hora punta, i per
les bifurcacions Martorell-Manresa i Mar-
torell-Igualada, un cada 20.

R
ecentment el metro del Vallès
ha estrenat un nou horari de
trens marcat per l’augment de
la freqüència. Es tracta de

l’entrada en funcionament de la prime-
ra de les millores que es tenen previs-
tes per al que s’ha denominat el me-
tro del Vallès. Les pròximes mesures en
procés d’execució són la prolongació
de la línia a Terrassa i a Sabadell, de
manera que s’amplia el servei en zones
on no arribava el tren, i la construcció
de la cua de maniobres a l’estació de
Plaça Catalunya, que permetrà encara
més freqüència que la recentment inau-
gurada.  

La prolongació de la línia de Terrassa
estendrà la xarxa de FGC fins a Can Ro-
ca, el parc Vallparadís, la Universitat Po-
litècnica de Catalunya (UPC), el Museu
Tèxtil, la Cartoixa, el conjunt monumental
de Sant Pere, la Mútua o l’Hospital de
Sant Llàtzer, cosa que suposa la cons-
trucció d’un nou tram de 4,5 quilòme-
tres i 3 noves estacions. En total, es pre-
veu doblar el nombre de viatgers actuals,
concretament 32.000 passatgers al dia. 

QUATRE NOVES ESTACIONS
La prolongació de la línia de Sabadell
suposarà la creació de quatre noves es-
tacions a l’interior del casc urbà, així
com el soterrament i la reforma integral
de l’actual Sabadell-Estació, que serà
substituïda per una nova estació a la
plaça Major. Des d’aquest punt, el traçat
continuarà fins a les noves estacions de

l’eix Macià i de Plaça Espanya, on s’u-
bicarà l’intercanviador amb Renfe. Més
al nord, s’ubicarà la nova estació de Ca
n’Oriac i a continuació, com a final de
línia, les cotxeres i una cua de manio-
bres. Una vegada es completin les obres
el 2012, es donarà servei a set milions
d’usuaris. 

Finalment, es treballa en la construc-
ció de la cua de maniobres a Plaça
Catalunya, que permetrà incrementar la

capacitat de la línia fins a un 33%, de
manera que es pugui donar un servei de
40 trens/hora en cada sentit. El projec-
te, que suposa una inversió de 108 mi-
lions d’euros, comprèn també la remo-
delació de l’estació i dels accessos
ferroviaris.

Per un altre costat, cal destacar que
ja s’ha encarregat també la construcció
dels 24 nous trens necessaris per pres-
tar el nou servei.2

Per fer realitat el metro comarcal es van
haver de desdoblar 20 quilòmetres de via
entre Sant Boi de Llobregat i Martorell i el
conseqüent soterrament de les estacions
de Pallejà i Sant Andreu de la Barca. Tam-
bé es van eliminar els 14 passos a nivell
que hi havia entre Barcelona i Martorell.
Per un altre costat es va construir la nova
estació Martorell-Central, que es configu-
ra com un potent intercanviador amb els
serveis de Renfe, que permet amb un sol
transbord accedir a les principals pobla-
cions del Bages, l’Anoia, el Vallès i el
Penedès.

També es van haver d’adaptar les vies
i construir apartadors a les poblacions de

Vilanova del Camí, Capellades i Olesa, on
només hi havia via única. Per un altre cos-
tat, es van rehabilitar un total de 42 esta-
cions per aconseguir que totes fossin ac-
cessibles a les persones de mobilitat
reduïda. La inversió total destinada a
aquest capítol ha estat de 263,7 milions
d’euros.2

M. Ñ.
Àrea Monogràfics M

D. P.
Àrea Monogràfics M

La capacitat del
servei ferroviari
en aquesta zona
augmentarà un 33%

Terrassa i Sabadell, encara 
més a prop de la ciutat de BCN 
La línia de FGC del Vallès tindrà una millor cobertura, més unitats i més freqüència

LES ACTUACIONS
SUPOSEN UNA INVERSIÓ
ECONÒMICA DE 821
MILIONS D’EUROS

LA XIFRA

DPEL TRAM PLAÇA
ESPANYA-MARTORELL 
HI PASSA UN COMBOI 
CADA CINC MINUTS

Joan TORRES
PRESIDENT 

DEL CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ DE
FERROCARRILS DE LA

GENERALITAT 

Més circulacions, menys es-
peres a les andanes, millo-
ra del confort a l’interior dels

trens i, en definitiva, un servei de
més qualitat per als nostres clients.
Ferrocarrils de la Generalitat ha con-
solidat aquests últims anys unes fre-
qüències més pròpies d’un metro
que d’un operador ferroviari en gai-
rebé tots els seus trajectes. 

En la línia del Vallès, actualment hi
circula un tren cada tres minuts en
hora punta entre Barcelona i Sant
Cugat, i cada 12 minuts entre Bar-
celona i Sabadell, i també entre Bar-
celona i Terrassa. Aquestes fre-
qüències encara s’han de reduir a la
meitat coincidint amb la prolongació
de la línia, que comptarà el 2012
amb un total de cinc estacions a Sa-
badell i quatre a Terrassa, a més de
la nova estació de Volpelleres a Sant
Cugat, que estrenarem aquest any.
Una millora del servei que serà pos-
sible gràcies a la construcció d’una
nova cua de maniobres a l’estació
de Plaça Catalunya i a la inversió de
155 milions d’euros del Govern ca-
talà en la compra de 24 trens nous.

En la línia Llobregat-Anoia també
s’han reduït els temps de viatge amb
la posada en marxa dels metros co-

marcals el 2008. L’antic carrilet s’ha
convertit en una línia moderna,
100% accessible, i amb unes fre-
qüències competitives. El servei ac-
tual en hora punta és d’un tren ca-
da quatre minuts entre Barcelona i
Sant Boi, cada cinc minuts entre
Barcelona i Martorell, cada 12 mi-
nuts entre Barcelona i Olesa de
Montserrat, i cada 20 minuts entre
Barcelona i Igualada, i també entre
Barcelona i Manresa. 

Els que utilitzen el servei de Fer-
rocarrils ja no depenen, doncs, del
clàssic horari de butxaca per pro-
gramar els seus desplaçaments. La
millora de les freqüències la garan-
teix un tren sense pràcticament
temps d’espera a les estacions, i
aquest és el principal motiu pel qual
creiem que el nostre servei es pot
equiparar actualment al d’un metro
en el 90% de la nostra xarxa. L’ú-
nica excepció segueix sent el servei
de rodalies a Igualada i Manresa,
amb poc marge de millora per la cir-
culació per via única.

Els metros del Vallès i el Baix Llo-
bregat són un exemple del nostre
model de gestió, basat en
l’excel·lència, que ens permet ser
una de les companyies de transport
públiques més ben valorades pels
usuaris.2

EL METRO
COMARCAL,
UNA GRAN
OPORTUNITAT

la tribuna

Es construirà una 
nova cua de maniobres 
a l’estació de la
plaça de Catalunya



L
a L-9 dibuixa un nou mapa de
Barcelona i la seva interacció
amb les poblacions adjacents.
Municipis com Santa Coloma,
Badalona, l’Hospitalet de Llo-

bregat i el Prat de Llobregat, que formen
un continu urbà amb Barcelona, ara tam-
bé s’uniran per sota terra a través de la
que serà la línia subterrània i automàtica
més llarga d’Europa.

El principal avantatge per al ciutadà és
el nou servei que s’obre en barris que ac-
tualment no tenen metro, com el Bon Pas-
tor, Llefià, la Salut, Singuerlín, la Zona
Franca i Sant Cosme. A més, municipis
sencers com el de Santa Coloma, amb el
recent primer tram inaugurat, han vist
completada la seva connexió amb Bar-
celona. La L-9 avui ja és una realitat a
Santa Coloma ja que des de fa un mes
aquesta ciutat de 117.000 habitants, on
només existien dues estacions de metro
de la L-1, ja disposa de cinc estacions
més: Can Zam, Singuerlín, Església Ma-
jor, Fondo i Can Peixauet. D’aquesta ma-
nera, s’han estrenat prop de quatre quilò-
metres de túnel i s’han connectat a través
de l’intercanviador de Fondo amb tota
la xarxa de metro.

PER FASES
La segona fase es posarà en marxa du-
rant aquesta primavera, quan s’afegeixi
el ramal de Badalona, que comença al
Gorg i finalitza al Bon Pastor, a la riba bar-
celonina del Besòs. A més, s’obrirà la
connexió d’aquesta última estació amb
Can Peixauet, de manera que es confor-
marà una línia en forma de Y. La L-9 tindrà
dos ramals, un que anirà de Can Zam a
l’aeroport, i un altre que connectarà el
Gorg amb el polígon Pratenc. Tots dos
tindran un gran tram comú (Bon Pastor-
Gornal). 

L’enllaç amb la L-2 al Gorg també per-
metrà un millor accés des de Badalona a
Barcelona, en aquest cas des de Bada-
lona. La tercera estrena, prevista per
abans de l’estiu, serà la del tram Bon Pas-
tor-Sagrera. A la Sagrera es configura un
gran intercanviador que ja rep les línies 1
i 5 i que en un futur s’ampliarà a la L-4 i
Rodalies. 

En conjunt, aquestes actuacions, que
completaran el tram nord de la L-9, su-
posen l’obertura d’11 quilòmetres de línia
i 11 estacions. Les previsions preveuen
que serà el 2014 quan la L-9 tindrà en
marxa tot el seu recorregut. Un total de
47,8 quilòmetres uniran punts estratègics,
centres logístics, zones d’equipaments i
zones de serveis, com l’aeroport, la Zona
Franca, la Fira, l’ampliació del port, la Ciu-
tat de la Justícia, el campus universitari de
la Diagonal, l’estació de la Sagrera TAV,
l’Hospital de Sant Pau, el parc Güell, el
Camp Nou i la Ciutat del Bàsquet. 

Fins ara, l’afluència mitjana del primer
tram inaugurat és de 15.000 viatgers. Es
preveu que la xifra augmentarà a 20.000
quan aquesta primavera s’obri el nou
tram de la línia i quan tota la línia estigui
en servei, el 2014, segons les previsions
actuals, 130 milions de passatgers usa-
ran a l’any els serveis del nou metro, xi-
fra que suposarà el 20% del total de viat-
gers de metro.

La línia constarà de 52 estacions, de
les quals 20 seran intercanviadors, i per-
metrà millorar el transport a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona, ja que con-
nectarà amb altres sistemes de transport
ferroviari col·lectiu com Rodalies Renfe,
TAV, altres línies de metro (L-1, L-2, L-3,
L-4 i L-5) i de FGC (L-6, L-7 i L-8), així
com amb el Trambaix i el Trambesòs. Una
obra molt complexa que compta amb un
pressupost de 6.500 milions d’euros.

CONSTRUCCIÓ FIABLE I SEGURA
La L-9 tindrà 43,71 quilòmetres de túnel
i 4,09 quilòmetres de viaducte. La majo-
ria de la línia s’està construint amb tu-
neladores d’última generació que estan
preparades per perforar terrenys de di-
ferents composicions. Les tuneladores

perforen amb un capçal que extreu el ma-
terial i l’evacua per la part posterior amb
unes llargues cintes transportadores. A
part de l’excavació, la màquina també
instal·la el sosteniment definitiu del túnel,
constituït per un anell de dovelles (peces
prefabricades de formigó armat) d’unes
vuit tones de pes cada una, i injecta mor-
ter per omplir l’espai anular entre l’ex-
tradós de l’anell i el terreny. D’aquesta
manera, es garanteix l’estabilitat i l’es-
tanquitat del túnel, no s’afecta la super-
fície i es minimitza l’impacte sobre
l’entorn.

A la part de la Zona Franca on la L-9
connectarà amb el port i la ZAL, els trens
circularan sobre un viaducte. En aques-
ta zona de la ciutat de Barcelona no es
pot construir a gran profunditat per una
sèrie de condicionants, com la gran den-
sitat de serveis (oleoductes, gasoductes,
grans col·lectors, etcètera) al llarg del car-
rer A i un nivell freàtic molt superficial. Les
estacions d’aquest tram estaran situa-
des a 6,5 metres d’altura i l’accés des
del carrer es realitzarà mitjançant esca-
les mecàniques i ascensors. El viaducte,
que tindrà 4 quilòmetres de longitud, és
el primer amb aquestes característiques

La L-9 és la línia subterrània
automàtica més llarga d’Europa
Connectarà els municipis de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, l’Hospitalet i el Prat

Les previsions
apunten a una mitjana
de 130 milions
d’usuaris anuals

J. Z.
Àrea Monogràfics M

que es construeix a l’Estat espanyol i
ajudarà a millorar la mobilitat a la Zona
Franca.

CONCEPTE INNOVADOR
En aquesta zona s’estan construint igual-
ment tallers i cotxeres per a la L-9. Es
tracta d’un edifici de 26.000 metres qua-
drats i 12 vies d’estacionament, on tam-
bé s’ubicaran oficines. L’altre extrem de
la línia, a Santa Coloma de Gramenet,
també comptarà amb tallers i cotxeres a
Can Zam.

La L-9 és en si un concepte innova-
dor del sistema de metro a nivell mun-
dial i en particular per a Barcelona. So-
bretot per l’automatització dels trens, ja
que viatgen sense conductor i estan sin-
cronitzats amb l’obertura i el tancament
de les portes de les mampares de se-
guretat existents en cada andana i dels
ascensors de les andanes. Es tracta d’un
sistema, únic a l’Estat espanyol, que per-
met dotar de més seguretat, fiabilitat i
capacitat d’ajustar l’oferta a la deman-
da en casos extraordinaris, i el seu be-
nefici més important suposarà la pos-
sibilitat d’injectar més trens en situacions
de col·lapse.2

Traçat de la línia 9 de metro

Operador TMB
Estacions Total: 52 estacions

20 estacions en el tram compartit
Pressupost 6.500 milions d’euros
Longitud 47,8 km
Profunditat de 0 a 90 m
Passatgers previstos 2014 130 milions anuals / 350.000 viatgers diaris 
Municipis coberts Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet
Inauguració Tardor 2009: Estació de Can Zam - Can Peixauet (sense Santa Rosa)

Primavera 2010: estacions de Santa Rosa i Bon Pastor, juntament amb el tram de Badalona
Estiu 2010: Tram Bon Pastor-Sagrera Meridiana
Fins al 2014, inauguracions de trams cada any

DADES TOTALS

ELS TRENS que donen servei a la
L-9 són automàtics, és a dir, no te-
nen conductor. El sistema localitza
els trens amb l’ajuda d’estacions de
ràdio i balises, a la vegada que me-
sura la distància que els separa. El
metro automàtic permet circular
amb freqüències de pas més eleva-
des i que els automatismes estiguin
preparats per reaccionar amb mar-
ges de temps molt precisos, cosa
que millora la seguretat del servei.
El nou sistema es controla des del
centre de comandament de la Sa-
grera, on es localitzen, controlen i
programen els combois. El telecon-
trol és un sistema innovador que
permet gestionar els diferents dis-
positius integrats en cada tren. Les
andanes compten amb mampares
que s’obren i es tanquen en sincro-
nització i de forma automàtica.

el sistema

TRENS SENSE
CONDUCTOR



S
i ens parem un instant i ens
fixem en les previsions que
concerneixen la mobilitat de
seguida ens adonarem que
és necessari fer una clara

aposta pel transport públic i més con-
cretament pel ferroviari. L’augment po-
blacional i la millora de la competitivitat
econòmica preveuen importants creixe-
ments tant en el trànsit de viatgers com
en el de mercaderies. Per absorbir
aquest creixement i aconseguir una mo-
bilitat eficient i sostenible, el Govern de
la Generalitat s’ha fixat com a objectiu
potenciar l’ús del ferrocarril tant per al
transport de passatgers com per al de
mercaderies.

En aquest sentit, la Generalitat de Ca-
talunya, a través del Pla d’Infraestructu-
res del Transport de Catalunya (PITC),
s’ha proposat augmentar la capacitat fer-
roviària en determinats recorreguts i  l’o-
bertura d’altres de nous. Es tracta del
que s’ha anomenat l’impuls dels trens
del futur i que comprenen projectes com
la línia d’alta velocitat, el Corredor del
Mediterrani, l’adaptació de vies a l’am-
ple estàndard o el servei ferroviari del ra-
mal exclusiu per a Seat i el nou Eix Trans-
versal. 

POTENCIAR LA COMPETITIVITAT
El principal objectiu és potenciar la com-
petitivitat del país i convertir Catalunya
en la porta del sud d’Europa que distri-
bueixi el trànsit cap al centre peninsular
(el corredor de l’Ebre), el sud a través del
Corredor del Mediterrani i cap a Europa
amb el tren d’alta velocitat. D’altra ban-
da, l’Eix Transversal permetrà el trànsit
interior de mercaderies sense passar per
Barcelona i la sortida directa des del port
de Barcelona.

Projectes com l’AVE són per a l’àrea
de Barcelona una oportunitat immillora-
ble de caràcter territorial que han de per-
metre que Barcelona i Catalunya es con-
figurin com el centre d’un territori de més
de 10 milions d’habitants a l’estendre la

La Generalitat vol
que Catalunya es
converteixi en la
porta sud d’Europa

seva àrea d’influència des de València,
pel sud, fins a Montpeller, al nord, i Sa-
ragossa per l’est. I no només per a Bar-
celona: Tarragona, amb la seva potent in-
dústria petroquímica, veu amb esperança
els escassos quilòmetres que la separen
de la via d’ample europeu. L’alta veloci-
tat, a més de connectar Catalunya amb
la resta d’Europa i amb les ciutats es-
panyoles, unirà i equilibrarà el territori ca-
talà amb els serveis regionals d’altes pres-
tacions Avant en el seu pas per les
capitals catalanes. 

INTERMODALITAT
La creixent activitat del port de Barce-
lona, l’aeroport i la plataforma logística
del delta preveuen doblar el trànsit ter-
restre de mercaderies l’any 2020. En
aquest sentit, els nous accessos ferro-
viaris jugaran un paper molt important a
l’hora d’absorbir i potenciar aquest crei-
xement.

Una altra previsió assenyala que a ni-
vell peninsular el trànsit de mercaderies
augmentarà 2,6 vegades, i passarà dels
100 milions de tones actuals als 269 pre-
vistos. La proposta ferroviària en l’apar-
tat de mercaderies del PITC preveu 311
nous trens diaris travessant els Pirineus
(actualment són 43) que podrien subs-
tituir un nombre equivalent de 12.500
camions. D’aquesta manera, un 20% de
les mercaderies que travessen el Pirineu
es transportarien per ferrocarril.

Amb l’objectiu d’absorbir i potenciar
aquest augment del trànsit de mercade-
ries, les accions que contempla el PITC
tenen com a objectiu que el ferrocarril as-
sumeixi una quota modal superior al 10%
el 2026 (actualment és del 4%). Per això,
les mercaderies transportades per ferro-
carril han d’augmentar un 8,5% anual i el
transport per carretera s’ha de mantenir
i, en la mesura del possible, evitar que
creixi.

Els trens del futur també tenen com a
objecte acollir la creixent demanda de pas-
satgers. En aquest capítol, el Govern ca-
talà s’ha proposat que el total de la mo-
bilitat generada en vehicle privat no hauria
de créixer per sobre del 60% el 2026,
mentre que la mobilitat en transport pú-
blic hauria de poder fer-ho per sobre del
120%.

Per assumir aquests importants objec-
tius pel que fa a transport de mercade-
ries i de passatgers, Catalunya dotarà la
seva xarxa ferroviària amb 800 quilòme-
tres de noves línies d’alta velocitat, més

de 300 quilòmetres de noves línies con-
vencionals i millorarà 576 quilòmetres de
línies existents.

AVE A FRANÇA
El traçat d’alta velocitat cap a França és
d’ample europeu i reuneix dues circums-
tàncies que el converteixen, per a Ca-
talunya, en un element estratègic: d’u-
na banda permetrà la connexió ràpida
amb la resta de la Península (Madrid i
Sevilla); de l’altra, al tractar-se d’ample
europeu, permetrà la connexió ferrovià-
ria entre Barcelona i els mercats de la
Unió Europea.

Aquesta línia té una velocitat de dis-
seny superior als 300 km/h i es troba en
construcció, amb previsió de posada en
servei el 2012 fins a la frontera. Es trac-
ta d’una línia que, a diferència del tram
entre Lleida i Barcelona, exclusiu per a
passatgers, entre Barcelona i la frontera
serà per a trànsit mixt. 

Per accelerar la connexió de Cata-
lunya amb França en ample internacio-
nal s’està instal·lant un tercer rail entre
Castellbisbal i Mollet. A partir de Mollet
s’aprofitarien trams de la línia d’alta ve-
locitat ja finalitzats i s’adaptarien trams
de la línia existent a ample mixt. Com
a resultat d’això, a finals del 2010 serà
possible que trens en ample internacio-
nal des de Barcelona puguin circular fins
a la frontera i connectar-se amb la res-
ta de la xarxa europea. Això farà pos-
sible que trens de mercaderies puguin
anar des del sud de Barcelona (incloent
el port) fins a la frontera amb ample
europeu. 

Una altra transformació més que no-
table serà la de Girona, on s’està cons-
truint el nou traçat en túnel, que inclourà
una estació al centre de la ciutat on con-
fluiran els serveis ferroviaris convencio-
nals i els destinats a alta velocitat.

El projecte es completarà quan aca-
bin les obres del pas de l’AVE per Bar-
celona, que inclouen la construcció de
l’important nus de comunicacions que
configurarà la nova estació de la Sagre-
ra, nucli que comptarà amb els serveis
de rodalies i alta velocitat, així com amb
la connexió al sistema de metro i una es-
tació d’autobusos interurbans. 

Per complementar les actuacions des-
tinades a potenciar el transport ferrovia-
ri de mercaderies es preveu construir un
nou accés al port de Barcelona que pres-
ti servei a tota la zona de nova amplia-
ció i que anirà acompanyat per una pla-

taforma ferroviària en l’àmbit de l’anti-
ga desembocadura. Aquestes actua-
cions combinades permetran convertir
el delta del Llobregat en la porta maríti-
ma del sud d’Europa per als tràfics ma-
rítims de mercaderies d’Orient que tra-
vessen el Mediterrani.

CORREDOR DEL MEDITERRANI
En la mateixa línia d’augmentar i poten-
ciar el transport per ferrocarril, es treba-
lla en la construcció del Corredor del Me-
diterrani. Aquest corredor ferroviari
s’estén des de Girona i la frontera fran-
cesa fins a les localitats andaluses d’Al-
gesires i Cadis, i passa en paral·lel per
tota la costa del mar Mediterrani. El Cor-
redor del Mediterrani unirà Cadis, Alge-
sires, Màlaga, Granada, Almeria, Múrcia,
Cartagena, Alacant, València, Castelló,
Tarragona, Barcelona, Girona i la fronte-
ra francesa.

A diferència de les primeres línies d’al-
ta velocitat espanyola, aquesta línia no
s’està construint completament de zero,
sinó que està formada per trams nous i
trams modernitzats de línies clàssiques.
En alguns dels seus trams comparteix lí-
nia amb les d’alta velocitat que uneixen
les ciutats mediterrànies amb el centre pe-
ninsular.

L’objectiu és dotar tot aquest territori
d’una oferta ferroviària adequada tant per
a passatgers com per a mercaderies. Això
significa que en alguns casos, com és el
València-Tarragona, el corredor s’ha de
dotar de quatre vies ferroviàries, dues de
destinades als tràfics de mercaderies i
trens convencionals i dues d’especialitza-
des en alta velocitat. D’aquesta manera
es permetria un temps de viatge entre
València i Barcelona del voltant d’una ho-
ra i mitja i una oferta per a mercaderies
sense colls d’ampolla limitatius. Per com-
plir aquest objectiu el Ministeri de Foment
té actualment en execució la connexió del
corredor amb la línia d’alta velocitat Bar-
celona-Madrid, entre Tarragona i Barce-
lona i està redactant l’estudi informatiu d’u-
na nova línia d’alta velocitat entre Castelló
i Tarragona. S’ha de destacar que a l’es-
tació d’Aldea s’impulsarà la creació d’un
intercanviador de transport de viatgers per
a les Terres de l’Ebre, on confluiran els ser-
veis d’alta velocitat, regionals, rodalies,
trens tramvia i autobús.

EIX TRANSVERSAL
La construcció del futur Eix Transversal
Ferroviari, que unirà Girona i Lleida, és un

La línia d’alta velocitat, el Corredor del Mediterrani, l’adaptació de les vies a l’ample europeu
i la construcció de l’Eix Transversal dibuixen el mapa ferroviari del progrés

La saturació de la carretera i la necessi-
tat d’aconseguir la reducció de les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle que
provoquen el canvi climàtic obliguen a
prioritzar el transport ferroviari. El futur
és del transport públic, del tren i de l’am-
ple europeu, que permetrà que Catalu-

nya es configuri com el centre d’un te-
rritori de més de 10 milions d’habitants
i en la porta del sud d’Europa que dis-
tribueixi el trànsit cap al centre peninsu-
lar. Per això, el Govern de la Generali-
tat de Catalunya s’ha fixat com a objectiu
prioritari potenciar l’ús del ferrocarril tant

per a passatgers com per a mercaderies
i treballa en projectes com la línia d’al-
ta velocitat, el Corredor del Mediterrani,
l’Eix Transversal, l’adaptació de vies a
l’ample estàndard o ramals exclusius per
al sector industrial com és el cas del ra-
mal de Seat.

Transport 
del segle XXI

el tren

Passatgers i mercaderies
es mouen en ferrocarril

DEs comptaran 800 km de no-
ves línies d’alta velocitat, 300
km de noves línies conven-
cionals i la millora de 576 km
de línies existents

DLa Generalitat fixa un crei-
xement de l’ús del vehicle per
sota del 60% i un increment
del transport públic per sobre
del 120%

DEs preveuen 311 nous trens
diaris travessant els Pirineus
[ara n’hi ha 43] que podrien
substituir l’equivalent a 12.500
camions

REVOLUCIÓ
FERROVIÀRIA

JORDI ZARLASA
Àrea Monogràfics M



dels projectes aprovats pel Govern per
impulsar de manera decisiva el transport
de passatgers i mercaderies per ferro-
carril. L’aposta significa una potenciació
del reequilibri territorial, perquè prioritzarà
la transversalitat en lloc de la radialitat.
Es tracta d’un dels projectes més im-
portants per al futur de les comunicacions
ferroviàries i per a la mobilitat general del
país. 

L’Eix Tranversal Ferroviari serà una lí-
nia de trànsit mixt de mercaderies i de
viatgers en alta velocitat que unirà Llei-
da, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igua-
lada, Manresa, Vic i Girona, i connectarà,
així mateix, amb la línia d’alta velocitat a
Lleida i a Girona. A més, un ramal d’I-
gualada a Martorell connectarà amb les
línies de mercaderies cap al port i les de
viatgers cap a Barcelona. També es pre-
veu la construcció d’un altre ramal (Man-
resa-Castellbisbal-port de Barcelona) que
permeti no només el pas de mercaderies,
sinó que també serveixi com a penetra-
ció de serveis de passatgers cap a Bar-
celona.

En total, la reserva per a l’Eix Trans-
versal Ferroviari és de l’ordre de 250
quilòmetres de traçat considerant els di-
ferents ramals i enllaços. Aquest eix serà

d’ample internacional i dissenyat per a
trens de viatgers a 250 km/h i de mer-
caderies a 120 km/h. Es preveu crear 7
noves estacions de passatgers i diverses
terminals de càrrega. També es preveu
que un 40% de la futura línia sigui en tú-
nel baix i un 14% en viaducte. En les pri-
meres estimacions, es preveu que l’exe-
cució d’aquest projecte comporti una
inversió d’uns 7.000 milions d’euros.

RAMALS INDUSTRIALS
Una altra de les línies de treball de la Ge-
neralitat per descongestionar el trànsit
de mercaderies per carretera i per millo-
rar la seguretat del transport, així com
per potenciar la intermodalitat, sobre-
tot entre serveis ferroviaris i marítims, el
trobem en la construcció de dos ramals
que connecten les instal·lacions de Se-
at Martorell amb Seat Zona Franca i amb
el port. Es tracta de dos serveis: el pri-
mer uneix la planta de Martorell amb el
port de Barcelona i facilita així el trans-
port sostenible dels vehicles nous de Se-
at, mentre que el segon ramal connecta
les instal·lacions de Martorell amb les de
Zona Franca i s’utilitza fonamentalment
per al transport de components per a
cotxes.2

la tribuna Jacinto SEGUÍ 
PRESIDENT DE FERRMED

Després de més de dos anys de tre-
ball de les principals consultores

europees, s’ha presentat el resultat d’un
gran estudi sobre la viabilitat tant
econòmica com mediambiental del cor-
redor Ferrmed, que facilitarà el trànsit
de mercaderies per ferrocarril en l’eix
que passa pel Corredor del Mediterra-
ni, les conques del Rin i el Roine, fins
a Escandinàvia. Aquest estudi ha estat
cofinançat per la Unió Europea, les co-
munitats autònomes, països europeus
i Ferrmed.

S’han definit uns estàndards Ferrmed
que permetrien la circulació de trens en
tot el recorregut, amb el mateix ample
de via, longitud, tensió elèctrica, rampes,
pes màxim, seguretat, senyalització,
etcètera, a fi d’augmentar la quota de

mercat del transport ferroviari, perquè les
empreses puguin transportar els seus
productes de forma més competitiva.

Així, per a distàncies superiors a 500
quilòmetres, la quota de participació del
ferrocarril arribaria al 24%, i en distàn-
cies superiors als 1.000 quilòmetres s’in-
crementaria fins al 28%, per acostar-se
a l’objectiu de Ferrmed del 30%.

Durant els pròxims 15 anys es ne-
cessitaria una inversió total de 177.764
milions d’euros (respecte al Corredor
del Mediterrani la inversió puja a 35.000
milions d’euros). 

Amb aquestes inversions, els bene-
ficis esperats en termes de rendibilitat
econòmica se situen en l’11,09% so-
bre el total de la inversió. 

En l’àmbit mediambiental, s’ha de

ressaltar que amb el corredor es re-
duiran al voltant de 900.000 tones de
diòxid de carboni (CO2) a l’any.

Ferrmed, que proposa 100 accions
concretes a desenvolupar en aquesta
xarxa per millorar el trànsit de merca-
deries, considera fonamental que la res-
ponsabilitat de la gestió recaigui en la
Comissió Europa perquè aquestes ac-
tuacions es duguin a terme de mane-
ra unificada. 

Les conclusions de l’estudi han de
ser el punt de partida d’un pla d’inver-
sions urgents a la xarxa ferroviària del
gran eix Ferrmed i la seva àrea d’in-
fluència, d’acord amb les propostes de
l’estudi, i que això comporti la seva de-
claració de projecte prioritari  per part
de la Comissió Europea.2

EL CORREDOR MEDITERRANI

Xarxa d’ample internacional

Eix Transversal

Connexió de l’Eix Transversal
amb Barcelona des d’Igualada

Corredor del Mediterrani
(en execució)

LLEIDA

GIRONA



P
er vostè, ¿quins avantat-
ges suposarà per a l’usuari
el traspàs de Rodalies?
–Actualment és molt difícil de
determinar, perquè no conei-

xem quin és el contingut concret ni els
termes de la negociació. De totes ma-
neres sí que s’ha de constatar que és un
traspàs molt complex que requereix una
negociació molt cuidada. Encara que
creiem que el primer beneficiat d’aquest
traspàs serà l’usuari, tenim clar que són
un canvi en l’operació i fins que no es fa-
cin efectives les inversiones en millores
l’usuari no percebrà els beneficis dels
canvis. Per tant, creiem que l’usuari per-
cebrà les millores a mitjà i llarg termini.

–¿Quins creu que són els principals
reptes que haurà d’afrontar el nou
servei de Rodalies?

–El principal repte és la millora global
de la qualitat del servei, i com he dit
abans, això no es pot fer d’una manera
immediata. És necessari incrementar el
nombre d’unitats del material mòbil per
millorar les freqüències dels trens i els
temps de recorregut, els nodes d’inter-
canvi amb la resta de modes, la quali-
tat i la fiabilitat, per convertir Rodalies en
un servei de transport metropolità efi-
cient, que li permeti ser molt competitiu
i integrar-se d’una manera total en el con-
junt de la xarxa de transport metropolità.
Això ha de ser més fàcil una vegada tras-
passada la xarxa.

Per aconseguir això és urgent fer el
que ja preveu el Pla de Rodalies del Mi-
nisteri de Foment: renovar instal·lacions
(electrificació, senyalització...), les esta-
cions i les seves andanes, i els sistemes
d’informació al viatger. També és neces-
sari estudiar algunes millores en la infra-
estructura, com els traçats (a la línia de
Manresa), o alguna quadruplicació (Cas-
telldefels-el Prat), i sobretot, el que ja està
previst però que avança molt lentament,
desdoblar les vies úniques existents (lí-
nies de Vic i del Maresme).

–¿Com preveu que seran les Ro-
dalies del futur?

–S’està treballant perquè siguin un sis-
tema de transport totalment integrat; però
tot dependrà de si es poden fer efecti-
ves les inversions previstes i necessàries.
L’equilibri és complicat, bàsicament per
la falta de recursos. L’opció del tercer tú-
nel de ferrocarril per la Diagonal podria
tenir interès a llarg termini però s’ha de
tenir present que suposa un replanteja-
ment important del Pla Director d’Infra-
estructures (PDI) i del Pla de Rodalies, i
per tant s’haurà d’emmarcar en la revi-
sió d’aquests plans. El principal repte, en
la situació actual, amb un important dè-
ficit públic, és optimitzar les inversions al
màxim, per maximitzar el seu rendiment
econòmic i social.

–¿Creu que el desenvolupament de
la línia orbital a la zona metropoli-
tana pot afavorir el reequilibri terri-
torial?

–Crec que la principal característica
que té la línia orbital és el canvi de con-
cepte, que ofereix un traçat orientat a
unir punts entre els quals la connexió fer-
roviària no existeix, si no és anant fins a
un punt central com és Barcelona. En-
cara que l’aposta és interessant, l’im-
pacte a l’hora de resoldre necessitats de
mobilitat preveiem que és, inicialment,

molt baixa. Aquí estaríem de nou davant
la necessitat de fer una valoració molt
precisa de l’oportunitat de la inversió, in-
cloent en l’anàlisi el potencial de reequi-
libri territorial a la zona metropolitana. Hi
ha hagut diferents intents de desplaçar i
redistribuir la centralitat de Barcelona,
però l’atracció és molt forta i difícil de
vèncer. Potser s’haurien de plantejar al-
ternatives més econòmiques i amb el
mateix efecte en el territori.

–¿Què suposa la transformació ac-
tual i futura de la xarxa ferroviària ur-
bana de Barcelona, amb les obres del
metro en curs, amb la línia 9, o la in-
tegració del tramvia?

–El més important és que aquestes in-
fraestructures ferroviàries han millorat la
mobilitat de la segona corona de l’àrea
metropolitana de Barcelona i han cobert
un dèficit important. La posada en mar-
xa de la L-9 suposa una fita rellevant per
la magnitud del projecte. Esperem que
el ritme sigui l’esperat, malgrat la com-
plexitat del moment pel que fa al fi-
nançament del projecte. Insisteixo que
l’eficiència de les inversions és clau per
determinar la dimensió i l’orientació dels
projectes.

–¿Quines són les principals nove-
tats tècniques i tecnològiques que
aporta la línia 9?

–És una important fita d’enginyeria i
tecnologia que implicarà noves formes
d’operar el metro a Espanya, amb trens
sense conductors i sistemes nous de
gestió de la línia, on participen empreses
públiques i privades. La seva construc-
ció ha suposat utilitzar sistemes d’exe-
cució innovadors, entre els quals desta-
ca la construcció de les estacions, de
grans dimensions i algunes a molta pro-
funditat. L’experiència de la L-9, en l’àm-
bit de l’enginyeria civil, constitueix un ca-
pital i un coneixement exportable.

–¿Quin és el futur de la connexió
amb Europa? ¿L’alta velocitat res-
soldrà el dèficit de connexió ferro-
viària?

–L’alta velocitat ha de jugar un paper
vertebrador en el territori i pot ser un im-
portant dinamitzador econòmic i social,
especialment si som capaços d’incor-
porar uns serveis regionals d’alta velo-
citat eficients, fins a València, Tarrago-
na, Lleida, Saragossa, Girona i Perpinyà.
Pel que fa al transport de mercaderies,
fer-lo a través de la infraestructura d’al-
ta velocitat penalitza la velocitat comer-
cial de passatgers, pels efectes de l’alt
tonatge. Creiem que la solució, urgent i
definitiva, és el desenvolupament de la
connexió d’ample europeu per a mer-
caderies al llarg del Mediterrani, que
connecti amb els ports i cap a França,
amb ramals per a la vall de l’Ebre i cap
a Madrid.2

“La situació actual,
amb un important
dèficit públic,requereix
optimitzar al màxim
totes les inversions”

LA REFLEXIÓ

PER  JULIO MAYA

Javier

VIZCAÍNO
PRESIDENT DE LA COMISSIÓ DE TRANSPORT
DEL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS,
CANALS I PORTS DE CATALUNYA

l’entrevista

L’OPINIÓ

“L’alta velocitat ha de jugar un paper vertebrador en
el territori i ser un dinamitzador socioeconòmic”

“Millorar la qualitat global de
Rodalies és el principal repte”
“S’està treballant per poder integrar el servei a la xarxa de transport metropolità” 

Josep

ORIOL
DEGÀ DEL COL·LEGI

D’ENGINYERS DE
CAMINS, CANALS I

PORTS DE CATALUNYA

E l principal repte per resoldre
avui a Catalunya i Espanya a
nivell d’infraestructures és la

connexió ferroviària per a mercaderies
amb Europa. N’apuntaré dues raons
fonamentals. La primera és que cons-
titueix un factor clau en la competiti-
vitat de la nostra economia, i en
aquest aspecte estic parlant tant de
la indústria i l’agricultura, que es veu-
rien afavorides per una millora en els
costos, com de la mateixa activitat lo-
gística. Tenim dos ports de referència
que postulen per ser la referència
d’entrada de mercaderies pel sud
d’Europa. Però sense una infraes-
tructura ferroviària que permeti mou-
re-les de forma ràpida, segura i a un
cost raonable cap a Europa, la candi-
datura d’aquests ports es debilita molt. 

En reunions per presentar el pro-
jecte d’ampliació del port de Barce-
lona a operadors logístics xinesos,
perquè el tinguessin present com a
plataforma d’entrada a Europa, al fer-
los l’observació que quedava pendent
la construcció d’uns 150 quilòmetres
de via amb ample europeu per con-
nectar amb Europa els semblaven in-
creïble els terminis de construcció que
plantejàvem per tenir-lo a punt. A mi

també em resulta increïble. És una in-
fraestructura clau si volem tenir una
economia sòlida, amb una indústria
competitiva i constituir un pol logístic
de referència, condicions per a les
quals Catalunya està especialment
dotada. L’aposta per un corredor fer-
roviari d’ample europeu que segueixi
els ports del Mediterrani és la millor
manera de connectar Espanya amb
Europa per al transport de mercade-
ries. Les xifres de trànsit de vehicles
pesants corroboren la prioritat d’a-
questa opció.

La segona raó fonamental és me-
diambiental, principalment per l’es-
talvi d’emissions de CO2 provinents
del transport per carretera. També
permetria redimensionar l’ús de les
infraestructures viàries, gràcies a la
reducció del trànsit de mercaderies,
amb una millora de la seva gestió. A
més, s’evitaria que el col·lapse es re-
solgui amb més ampliacions, i per tant
amb més ocupació de territori. I no
parlem de la millora en la seguretat
derivada de la fluïdesa més gran del
trànsit. El ferrocarril d’ample europeu
pel Mediterrani és la millor solució per
salvar un dèficit infraestructural amb
autopistes plenes de peatges i carre-
teres nacionals en col·lapse perma-
nent. És l’opció més rendible des del
punt de vista social, econòmic i me-
diambiental.2

EL TREN ÉS
L’OPCIÓ MÉS
SOSTENIBLE I
COMPETITIVA

la tribuna

El ferrocarril és la solució
més rendible des del punt
de vista social,econòmic
i mediambient

Primer pla d’un tren que recorre una línia de Rodalies.
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