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La proposta ferroviària que els faré els pot semblar estranya perquè procedeix de l‘àmbit de les 
ONG, en concret, d’una associació que en principi defensa els valors del transport públic, però que es veu 
obligada a fer propostes davant la situació de caos en què ens trobem. Amb la situació actual no podem 
demanar als ciutadans que deixin el vehicle privat a casa quan les infraestructures que tenim en transport 
públic no responen als criteris que demanda la societat. La nostra associació ha rebut suports polítics 
importants, de partits molt diferents, des d’Iniciativa per Catalunya fins a Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió, partits del Parlament de Catalunya que són favorables a aquest pla ferroviari com 
alternativa per fer funcionar els trens. Fins ara no s’havia dissenyat cap pla de ferrocarril de rodalies, 
regionals i Alta Velocitat tan integrat com el que nosaltres proposem. Crec que és un aval important el fet 
de disposar d’un suport polític tan ampli. Podríem dir que aquest pla ferroviari, amb les seves virtuts i els 
seus defectes, té majoria parlamentària. És a dir, encara que no es correspon amb el tripartit governant, 
podríem dir que també hi ha un tripartit ferroviari majoritari favorable a canviar la política ferroviària 
d’aquest país.                                                                                                                                                                       

 
Aquest pla ha comportat dos anys d’estudis intensos, la motivació principal dels quals és el fet 

que fins ara l’administració no ha presentat un pla de rodalies, tot i que hi ha un pla del Ministeri de 
Foment pendent de lliurar a l’administració. Es va prometre que s’elaboraria aquest pla des d’abans de les 
eleccions, una promesa que es va veure que era més aviat una arma política, però al final, la veritat és 
que ningú ha vist aquest pla. Tenim un desconeixement sobre el futur d’aquest servei ferroviari que és tan 
important per a la regió metropolitana de Barcelona. No estem parlant del tren dels pobres ni del tren dels 
rics, estem parlant del tren que fa funcionar la regió metropolitana quotidianament, el que fa funcionar no 
només la mobilitat de les persones que no tenen vehicle privat, sinó també l’economia d’on es concentra 
la majoria del PIB català. Aquest àmbit no té un pla de rodalies potent, ni per part de l’ATM —el pla 
d’infraestructures de la regió que va dissenyar l’ATM—, ni per part dels plans nacionals, ja sigui de la 
Generalitat o de les infraestructures del Ministeri de Foment. Han dissenyat alguns projectes simbòlics —
l’eix transversal, la línia orbital—, però no hi ha cap pla de rehabilitació ferroviària de tots els trens, que és 
el que necessitaríem. A Catalunya, molts se’n riuen quan, en aquest pla, s’utilitzen paraules com 
“quadruplicació de vies” o “nou túnel de rodalies” a la ciutat de Barcelona. En canvi, jo crec que són 
elements que, tot i estar fora de debat, són molt importants perquè es corresponen amb la metodologia 
que es fa servir a tota Europa per rehabilitar el ferrocarril. Si mirem les rodalies que té la ciutat de Madrid, 
amb la qual sempre ens comparem en qüestions de metro, comprovarem que és molt més positiu el 
benefici que obtenen amb les seves rodalies que no pas amb el metro. Per exemple, s’estan adjudicant 
actualment les últimes obres del nou túnel de rodalies entre Atocha i Chamartín, estacions conegudes de 
la ciutat madrilenya que passen pel bell mig del centre de la ciutat. És un túnel que s’ha fet per 
descongestionar la xarxa de rodalies madrilenya, un túnel que aquí es necessitava i que finalment es va 
destinar a l’AVE sense que se’n sàpiga el motiu.                                                                                                

 
En canvi, a Catalunya, som incapaços de gestionar els peatges d’una manera eficient per tal de 

no haver de duplicar infraestructures. Estem demanant infraestructures intel·ligents i no pas incrementar-
les quan hi ha altres solucions més eficients. Està previst desviar la línia de la costa, el tren de Mataró, 
que és un túnel comparable amb el Gotthard suís, és a dir, no hi ha un pla ferroviari massa coherent i és 
tan ambiciós que és gairebé impossible. També tenim el primer tren “interruptus” d’Europa, cosa que fa 
gràcia a l’estranger quan s’explica que hem construït trenta quilòmetres de tramvia i que no els unim per 
quatre quilòmetres i mig. Tindrem la xarxa d’Alta Velocitat més extensa d’Europa i del món i, en canvi, 
tenim una de les pitjors rodalies a la vuitena regió metropolitana europea, que és el que som. Aquestes 
són certes incoherències que es volen corregir. Els errors que s’han comès a Bellvitge, per exemple, 
només són la punta de l’iceberg de com està la xarxa. Tenim un problema intrínsec de capacitat i de 
velocitat comercial, que és un fet transcendental per captar l’usuari cap a la xarxa de transport públic. 
Hem tingut el rècord en inversió ferroviària dels últims anys del Ministeri de Foment, més milions d’euros 
que mai, i tenim el pitjor servei de rodalies des de la seva inauguració l’any 91-92. Per tant, s’ha de 
comptar que invertir, si s’inverteix malament, funciona en contra del transport públic, no només 
necessitem més diners i més inversions sinó també més intel·ligència en les obres que fem. De moment, 
hi hagut una prioritat absoluta per l’Alta Velocitat, això és un fet inqüestionable, i no estem pas en contra 
de l’AVE, però el que no podem fer és desvestir un sant, que són els trens que fan servir el 90% dels 
viatgers de RENFE, per vestir-ne un altre, l’Alta Velocitat, que si funciona molt bé només portarà el 10% 
dels usuaris de Catalunya.  S’han descapitalitzat les rodalies des del punt de vista de personal, recursos 
humans i material mòbil. És cert que ara estem recuperant material mòbil, entren trens nous i s’està 
millorant parcialment la infraestructura, però pel que fa a la planificació del servei encara som a la fase 
dels anys 80 o encara pitjor.                                                                                                                                                               

 
D’altra banda, quant a l’impacte de la planificació de l’AVE —parlem de l’impacte de la 

planificació i no del tren en si mateix—, cal dir que ha estat més negatiu que positiu en tota la geografia 
catalana. La instal·lació de l’AVE a corre-cuita i sense un bon projecte ha anat en detriment de la capacitat 
de portar mercaderies dels trens de rodalies i dels regionals. Des que l’AVE va entrar a Lleida, no ha 
deixat de fer mal a la xarxa de l’ample ibèric, que és la que suporta la majoria dels trens. Si tinguéssim un 
ample de via europeu a rodalies i als regionals, cosa que es demana des de fa anys, l’AVE hauria tingut 
un efecte positiu a la xarxa ferroviària. Però, el fet de ser una infraestructura tan diferent fa que no sigui 
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compatible i que es converteixi, malauradament, en un efecte barrera. Un exemple d’això és que la 
instal·lació de vies d’ample internacional per arribar a l’estació de Sants ens ha suprimit els enllaços del 
port de Barcelona amb la línia de Vilanova, que és el camí més curt per treure mercaderies de nit per la 
xarxa ferroviària. Ara s’obrirà un gran revolt perquè aquesta línia d’un ample molt benvingut, que és 
l’ample  europeu, s’ha col·locat de forma que ha provocat un cert efecte barrera, i no parlem de paisatge, 
sinó de logística ferroviària: dues vies de diferent ample de via no operen com una via doble, i sembla que 
el Ministeri encara no se n’ha assabentat, d’això. Al túnel urbà de Lleida —que estava preparat per a una 
via doble, per portar mercaderies, regionals i tota mena de trens—, l’entrada de l’AVE es va fer de manera 
que ocupés l’espai de la dreta que estava destinat a una doble via i ara hi ha una via de cada ample per 
cada túnel. Això no és una via doble i implica una capacitat del 30% dels trens que s’hi podien haver fet 
passar amb una via doble. Molts vam apostar per vies de tres carrils per tota la ciutat de Lleida i en tot 
aquest túnel i no per la manera separativa de planificar xarxes com s’ha fet ara. El mateix problema està 
dificultant la posada en marxa de les rodalies de Saragossa, la qual estava en la mateixa situació que 
Lleida, amb un túnel buit esperant la via doble de RENFE, però es va fer entrar l’AVE pel camí més curt 
quan es podia haver fet amb solucions més intel·ligents. Jo crec que aquí hi ha el parany més gran en què 
hem caigut mai quant a la xarxa ferroviària a Catalunya. L’entrada a Sants realment és una mostra gràfica 
de la mala planificació que ha tingut el tren d’Alta Velocitat que, en comptes d’ajudar-nos, tot i que 
òbviament ha millorat molt la comunicació entre Barcelona-Madrid i Barcelona-Lleida, ha ensorrat la resta.  

 
Teníem sis vies per entrar a la capital catalana pel sud, ara ens n’hem quedat amb quatre i són 

línies diferents. Per tant, la línia més important que suportava tot tipus de serveis, la línia de Vilanova, ha 
passat d’entrar amb quatre vies a l’estació de Sants a entrar-hi amb dues. Això significa  que un tren 
estacionat al baixador de Bellvitge impedeix a un Catalunya Express, o a qualsevol tren semidirecte, 
d’entrar a l’estació de Sants amb rapidesa. Han matat la capacitat d’anar ràpid per la xarxa ferroviària amb 
actuacions d’aquesta mena. Barcelona és la única capital gran d’Europa que té una entrada ferroviària tan 
reduïda com aquesta, de dues vies per a la línia més important. No hi ha cap ciutat d’Europa a la qual 
s’entri per dues línies excepte Barcelona, en canvi, tenim el metro més llarg d’Europa quan, de fet, som 
una ciutat petita. Les entrades que contrasten més amb l’estació de Sants són a París, Austerlitz, i a 
Berlín, ciutat que, a més a més, sempre ha anat ampliant, mai escanyant, la seva entrada ferroviària, cosa 
que sí hem fet a Catalunya. I fins i tot Madrid, que no és tan lluny, està ampliant els seus corredors. S’està 
quadruplicant tot el corredor entre Madrid i Aranjuez per tal de no dificultar el camí dels semidirectes, que 
són els únics trens que milloren els temps de viatge respecte a les autopistes de cotxes. En canvi, aquí 
tindrem aquest calaix a l’entrada de Sants que ha reduït tant l’espai ferroviari, ha implicat un canvi que els 
usuaris ja han notat en trigar molt més a arribar fins a Barcelona. El tren de l’aeroport, per exemple, quan 
el van inaugurar els aleshores princesa Sofía i príncep Juan Carlos ja fa molt anys, trigava onze minuts 
des de l’estació de l’aeroport a Sants, un centre importantíssim per connectar-lo directament amb la 
capital catalana. A més a més, funcionava cada vint minuts, ara triga el doble, 20 minuts i, de fet i segons 
RENFE Operadora, funciona només cada trenta minuts per manca de capacitat a l’entrada de Sants. La 
quadruplicació que es va aixecar per fer passar l’AVE estava pendent d’ampliar-se fins a Castelldefels, 
però, lluny d’ampliar-se, que era el que necessitàvem per fer arribar el tren de l’aeroport, s’ha reduït. 
D’altra banda, si l’Alta Velocitat la fem servir de forma separada, que és quan se suposa que té més utilitat 
perquè hi ha aquesta xarxa tan diferenciada, resulta que si volem anar al camp de Tarragona, on tenim 
una població de més de mig milió d’habitants escampada, només podem accedir a una estació. Es va 
prendre la solució salomònica de donar una estació per Reus, Valls i Tarragona. Una sola estació per tres 
municipis. Una nota de premsa del Ministeri de Foment parlava de 400.000 viatgers beneficiats gràcies a 
l’estació de Perafort al Camp de Tarragona. Aquesta estació és a 8 quilòmetres i mig de Tarragona, a 14 i 
mig de Reus i a 10 i mig de Valls i, finalment, no ha servit per a ningú, té usuaris, però no és una estació 
que doni servei real a 400.000 habitants com es pretenia. És una estació totalment inaccessible, fora del 
mode vehicle privat. Per cada tren que arriba al Camp de Tarragona, es posen en marxa 100 o 200 
vehicles privats que taponen les infraestructures de la zona, per tant, hem creat un nyap, hauria estat 
millor que aquesta estació no hagués existit i se substituís, tal com proposa el Pla 2014, per una entrada 
de trens amb canvi d’ample que pogués arribar al centre de Reus i Tarragona. Cal també aprofitar-se de 
la velocitat de la nova línia d’Alta Velocitat entre l’Arboç i Barcelona, que és una opció que combinaria els 
beneficis de les dues xarxes: una xarxa donaria accessibilitat, la xarxa actual d’ample ibèric, i l’altra 
donaria velocitat, l’autopista ferroviària que nosaltres considerem que és la línia de l’AVE.                                                                                                  

 
Ara bé, a banda de l’accessibilitat del vehicle privat, tenim un problema d’accessibilitat de les 

persones no motoritzades, que són els usuaris majoritaris de les estacions. A l’estació de Sants sobretot, 
s’hi accedeix a peu o en transport públic. És el model antagònic al de l’estació de Freiburg. Freiburg és 
una estació en ple casc urbà sense soterrar, a la qual no hi entren dues línies, sinó sis o vuit; hi ha 
autobusos al costat de l’estació; quant al tren d’Alta Velocitat, no hi ha cap barrera de control d’accessos, 
però demanen el bitllet un cop al tren; es pot estacionar la bicicleta al costat de l’estació i s’hi pot arribar 
en el tramvia que passa pel pont superior. És a dir, està tot connectat i no té res a veure amb el nyap del 
Camp de Tarragona que ha provocat que l’Alta Velocitat no respongui a les expectatives ciutadanes. Ja 
ha entrat en servei el nou tren AVANT de RENFE, i el fet d’agafar l’autobús fins a l’estació del Camp de 
Tarragona fa que triguem més que antigament amb el Catalunya Express que trigava entre 55 i 60 minuts 
des del balcó del Mediterrani fins a l’estació de Sants i ara en triga 78 pel nyap que han fet a l’entrada de 
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Sants. És a dir, hem incrementat el temps de viatge en un 25%, els costos d’empresa que això li suposa a 
RENFE Operadora i la possible pèrdua de clients. No només triguem més amb la nova situació, sinó a 
que a més és més car: costa 15’30 euros anar al centre de Tarragona, mentre que un tren que trigava 
menys en costava 6’45. La veritat és que la planificació ferroviària a Catalunya s’ha de revisar, perquè 
hem gastat més diners que mai i al final el temps de viatge, que és el que mana, va cap a pitjor. Aquesta 
situació contrasta, per exemple, amb la de Berlín que ha desdoblat la seva capacitat a l’estació Berlín- 
Hauptbahnhof i ha creat noves vies d’accés al centre de la ciutat. Inaugurat l’AVE, que anava a resoldre 
tots els problemes, podem dir que pel que fa a rodalies continuem igual, és veritat que l’excavadora ja no 
trenca la catenària a l’entrada de Sants, però els problemes de capacitat i col·lapse els continuem tenint. 
Plaça Catalunya és una ratonera, no només de persones, sinó de trens, supera els passos per hora 
recomanables per a un sistema de rodalies i regionals i no hi ha cap planificació vigent a Catalunya que 
resolgui aquest coll d’ampolla. No hi ha cap pla ni a l’ATM, ni a la Generalitat ni a Foment que prevegi 
que, per a Plaça Catalunya, es pugui fer la circulació de tren més enllà de la col·locació de quatre 
semàfors nous, que el que donen és una mica de marge, però no la solució definitiva si el que es vol 
realment és desdoblar les rodalies tal com deia l’alcalde Hereu, cosa que crec que és totalment 
necessària. En canvi, planifiquem grans línies a trenta anys vista: l’eix transversal ferroviari s’està 
planificant amb més entusiasme que no pas l’eliminació dels colls d’ampolla de mercaderies de Catalunya 
o aquelles terceres vies que a vegades es necessiten o la rehabilitació de les línies que actualment ja 
podrien portar trens de mercaderies des del port. Aprofito també per recordar que tenim un nou accés 
ferroviari de mercaderies al port des del Papiol que s’hauria de potenciar millorant l’eix actual, però 
sembla que ens dediquem només a parlar de l’eix orbital i de l’eix transversal. L’eix orbital és aquesta línia 
que va de Vilanova a Mataró passant per Vilafranca i Granollers, és veritat que dóna nova oferta i relliga la 
regió metropolitana: aquestes ciutats tan grans que tenim de 100.000 i 200.000 habitants, les relliga sense 
passar per Barcelona. És una nova oferta, però no soluciona els problemes actuals del servei. En resum, 
nosaltres creiem, des de l’associació, que amb aquesta xarxa ferroviària actual no podem superar ni la 
crisi del petroli, ni l’accidentalitat, ni la contaminació, ni el canvi climàtic ni podem, encara que és el que 
volem, substituir el trànsit que actualment suporta la xarxa viària. No vull entrar en el debat carretera o 
ferrocarril, sinó en el debat ferrocarril eficient o ineficient, que és el punt de partida mínim per començar un 
bon debat sobre mobilitat. Si no tenim cap alternativa, no podem lluitar per altres models, que, de fet, és el 
que desitjaríem.                                                                                                         

 
En aquest sentit, ens podem preguntar: ens acostem a Europa? La resposta rotunda i clara és 

que no. A la dotació d’infraestructura, si ens comparem amb la Unió Europea, sembla que li falten 
quilòmetres d’infraestructura ferroviària, en aquest sentit, el pla no va mal encaminat en proposar 
l’increment de dotació ferroviària en el conjunt de Catalunya. M’he centrat molt en els problemes d’entrar a 
Barcelona, però el territori català presenta importants bosses de població allunyades del servei ferroviari, 
especialment a l’Empordà. Per tant, com que ens falta estadísticament infraestructura ferroviària, hem 
proposat una fórmula per repartir-la segons criteris demogràfics i no a partir d’idees felices com la del 
túnel d’Horta o d’altres que van apareixent sense cap lògica ferroviària. Quant a viatgers-quilòmetres —
mesura de la demanda ferroviària subjecta a la importància dels quilòmetres que fan els viatgers— en 
tenim tres vegades menys que França i tenim un índex de rendibilitat ferroviari bastant baix. Estem 
estancats en quota modal, tenim el 5 % sempre, atès que continua creixent la carretera a Espanya, tant 
en viatgers com en mercaderies. Si analitzem les mercaderies, ens trobem davant una situació de 
creixement de tones-quilòmetre en què les mercaderies se situarien en un 3% de quota modal. 
Òbviament, és una xarxa afeblida, que no arriba on ha d’arribar i es troba en unes condicions força 
pèssimes.                           

 
En definitiva, el país que vol batre el rècord mundial de quilòmetres d’Alta Velocitat té un índex 

baixíssim d’aprofitament de les seves infraestructures actuals. Només França té menys trens-quilòmetre 
per quilòmetre d’infraestructura, però això s’explica perquè el tren arriba a molts pobles petits i no pas 
perquè hi hagi un mal serveis a les línies actuals. En canvi, Espanya només té uns 12.000 quilòmetres de 
xarxa i un baix nombre de trens-quilòmetre; baixa rendibilitat, al cap i a la fi. En trenta anys, Barcelona no 
ha estrenat ni un sol quilòmetre de rodalies, imaginem-nos els canvis que s’han fet a la xarxa de 
carreteres en aquest temps. Les rodalies tenen trens nous, ja no anem amb corrent continu, ara anem 
amb trifàsic i amb microprocessadors, però aquest increment de tecnologia, de material mòbil, no s’ha 
traduït en millores significatives per canviar una quota modal degut a la manca d’una política ferroviària. 
Les rodalies mereixen un pla, no només a Barcelona, sinó a tot Catalunya, perquè tenim fets 
metropolitans intensos al Camp de Tarragona, a l’àrea de Girona-Gavarres, i a Lleida. Però, en fi, 
insisteixo, tenim l’AVE més ràpid del món i les rodalies més lentes que als anys 80. Així doncs, tenim una 
dicotomia en el sistema ferroviari perjudicial per a tothom, no és una cosa de pobres o rics, com s’ha 
insinuat. A vegades, s’ha dit que els usuaris hem declarat la guerra de l’AVE i a favor de rodalies, però ha 
estat el Ministeri de Foment el responsable de l’enfrontament dels trens de rodalies contra l’Alta Velocitat 
en el moment en què decideix treure unes vies, en compte d’ampliar-les, per posar un altre ample. Per 
això, el pla 2014 que defensem el que vol és, a partir dels problemes detectats, planificar infraestructura i 
no fer una línia a la babalà i després veure quin servei podem encabir-hi ni esperar ampliar Plaça 
Catalunya quan ja sigui massa tard. Aquesta és la situació que estem vivint. Es planifica una línia, es fica 
en un pla territorial de manera que sembli una planificació integrada carretera-ferroviari i no és ni tan sols 
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integrada des del punt de vista ferroviari. El túnel d’Horta n’és un exemple. En canvi, hi ha altres mesures 
eficaces que, malgrat que no són tan famoses, són més puntuals, solucionen més els problemes de les 
persones. Trobo a faltar un pla de l’administració de microactuacions a la xarxa ferroviària per resoldre els 
problemes actuals.        

 
Per això, la proposta del nostre pla a la regió metropolitana de Barcelona no se centra en crear 

línies noves, sinó que pretén reforçar les línies actuals. Un tema molt important és l’increment de la 
capacitat del sistema actual per poder encabir-hi més servei i més ràpid i fer que els trens necessaris que 
s’han d’aturar a totes les estacions no obstaculitzin el pas dels Catalunya Express que haurien de cobrir 
tota la geografia catalana. I per fer-ho compatible hem analitzat els punts de congestió i els temps de 
viatge en comparació amb les autopistes. El resultat és que, amb unes bones infraestructures ferroviàries, 
podem ser competitius gairebé a tot arreu on ara tenim tren, en alguns casos hem de fer línia nova, i en 
alguns casos una línia considerablement llarga. Hem estudiat les quadruplicacions necessàries per poder 
ser com Europa, per poder tenir tota mena de serveis que parin a totes les estacions i semidirectes. Quant 
a les noves infraestructures i als nous enllaços, alguns són els plantejats per l’administració, però 
reorientats. Per exemple, la línia Mataró-Granollers, no només la considerem una línia nova per unir la 
regió metropolitana, sinó també com una via per recuperar els semidirectes del Maresme a través de 
Granollers, encara que sembli mentida, perquè la línia té menys baixadors i millors paràmetres de traçat i 
permet recuperar temps de viatge que Mataró no té des de la inauguració del servei als anys 80 quan hi 
havia aquells semidirectes. Estem parlant de tornar a baixar dels 25 minuts de temps de viatge i no 
encaminar-nos ferotgement cap als 40 minuts, que és cap a on estem avançant.                                                        

 
Per què insistim tant en aquest tema de velocitat? L’enquesta de mobilitat de Catalunya diu que 

el 41% dels usuaris que es mouen en vehicle privat, enfront del 14% que ho fan en transport públic, ho fa 
bàsicament per un tema d’estalvi de temps en el desplaçament. Per tant, jo crec que no s’ha d’oblidar cap 
aspecte dels que es valoren per part dels usuaris, però aquest, que és el més difícil de resoldre i el que 
necessita plans d’infraestructura intel·ligents, és el que ens falla. Pel que fa als usuaris de transport públic, 
fan servir el tren o l’autobús per la dificultat de trobar aparcament o per congestions, és obvi que la 
planificació viària i ferroviària ha de ser creuada, perquè sinó estem creant oferta que no es fa servir. Això 
ens passa amb el metro de Madrid: s’han construït línies de metro al costat d’autovies radials, es vol 
competir, amb un tren que va parant cada 600 metres, amb una autopista que entra per un enllaç i no 
s’atura fins a l’entrada a la ciutat. Estan fracassant amb aquesta política que implica tants diners, però que 
està mancada d’intel·ligència. Per tant, hem de resoldre la compatibilitat entre trens diferents —Catalunya 
Express, rodalies semidirectes a partir de la tercera corona o rodalies que es vagin aturant—, hem de 
resoldre la manca de capacitat, de rapidesa i de serveis a les bosses de territoris que no tenen tren. Per 
això, es proposen quatre nivells de servei, des dels metros comarcals fins als tramvia. Sabem fer molt bé 
que tots els trens s’aturin a totes les estacions, fer metros comarcals i que el Martorell-Barcelona, via 
Ferrocarrils de la Generalitat, trigui ara més que als anys 50, però una cosa són els metros comarcals, 
l’altra són les rodalies. Per a nosaltres, el Catalunya Express és aquell tren que estructura la realitat 
metropolitana de Catalunya, el que no pot fer l’AVE. És a dir, l’AVE uneix les províncies històriques 
d’Espanya, però Catalunya és molt més que això, és Figueres, Sant Celoni, Granollers, Mataró, 
Vilafranca, Reus,... El Catalunya Express s’adapta molt millor a la realitat del territori català. També hem 
creat una figura nova que és l’Intercity Catalunya entre ciutats. És aquest tren mixt, amb canvi d’ample 
que pot fer servir l’AVE com una autopista ferroviària i la xarxa actual com una xarxa de carrers per arribar 
a casa meva o a la meva estació en l’equivalent ferroviari. Són uns serveis que es troben a Alemanya i, en 
menys intensitat, a França. Si volem un pla ferroviari que ens acosti a Europa, hem de diversificar el 
servei, no hem d’anar, per una banda, amb l’AVE a Tarragona i, per l’altra, amb un metro comarcal d’aquí 
a Amposta, això seria terrible. Cadascun d’aquest serveis té un interval de pas segons l’àmbit de la funció 
social que presti. Els metros comarcals i els trens tramvia haurien de situar-se entre cinc i deu minuts;  les 
rodalies, en els àmbits de més demanda, haurien de tenir uns vuit trens per hora, és a dir, com a mínim 
cada set minuts i mig, i a partir de la tercera corona —a partir de Martorell, Mataró, Granollers, Vilanova o 
Vilafranca— no baixar d’un tren cada quart d’hora o vint minuts si es vol, i no tenir aquestes esperes d’una 
hora a estacions importants de la xarxa de rodalies. Això vol dir duplicar via i així l’Intercity Catalunya 
aniria, per horari, com l’Alta Velocitat.                                                                                                              

 
Ara bé, infraestructuralment, què suposa això? Nosaltres som una ONG, perquè som una 

Organització no Governamental i no pas perquè vulguem aturar el país, justament el que volem és donar 
una solució a la seva mobilitat. I és una bona notícia presentar un pla en l’àmbit actual que necessita 560 
quilòmetres d’intervenció a tot el territori català, més o menys com l’Alta Velocitat, però amb un 
repartiment diferencial. I això de cara als propers anys, aprofitant la disposició addicional tercera de 
l’Estatut que injecta diners nous per a infraestructures. Aprofitant la voluntat del president Zapatero de 
reconvertir tots aquests aturats que donarà l’exboom immobiliari en la construcció d’infraestructures, hem 
volgut presentar un pla per dir que hi estem d’acord, però que hem de fer infraestructures intel·ligents. No 
cal espantar-se pel nombre de quilòmetres, realment encara que en semblin tants, no són tan cars. Quant 
a les quadruplicacions de via, per exemple, només n’hi ha tres i ens resolen mitja vida de regionals i 
semidirectes de rodalies: entre Platja de Castelldefels i Hospitalet se’n pot fer una, cal implicar obra 
pública, però es pot fer; Sagrera-Granollers centre, importantíssima, i Martorell-Mollet. Això de posar una 
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via de tres carrils a la línia actual del Papiol-Mollet és una solució transitòria, però, a llarg termini, no 
podem aspirar a què, per una via doble, passin trens d’Alta Velocitat, rodalies cada quart d’hora per una 
línia i cada quart d’hora per una altra, ni tota la mercaderia que surti del port de Barcelona. És obvi que 
aquell corredor s’ha de quadruplicar tard o d’hora. Les duplicacions històriques estan previstes, són fàcils 
de fer, encara que mouen molta obra pública: Montcada, Ripoll, Arenys, Maçanet i El Prat-Aeroport. I 400 
quilòmetres de noves línies, moltes de les quals són enllaços de línies ja existents, per millorar temps de 
viatge o per relligar la regió metropolitana. Un petit túnel del turó de Montcada, que es faria en un any, 
aconseguiria reduir entre 8 i 10 minuts el temps dels trens que van a Terrassa i Sabadell. Per tant, 
podríem ser més competitius que el cotxe amb un microtúnel d’un quilòmetre i mig a Montcada. Granollers 
centre-Mataró, Granollers nord-les Franqueses és un enllaç d’un quilòmetre i mig que ens permet portar el 
Catalunya Express a Vic, ens permet acostar Vic a Barcelona, en definitiva, en 55 minuts. Aquests temps 
de viatge s’han calculat quilòmetre a quilòmetre. No s’han fet servir velocitats mitjanes a cap part del pla, 
hem parlat amb maquinistes, amb gestors, sobre les xarxes dels ferrocarrils, tant de RENFE com de 
Ferrocarrils, i és evident que són infraestructures creïbles que donen uns serveis que estan mesurats 
quilòmetre a quilòmetre, i aquests 55 minuts a Vic són possibles. Pel que fa a la resta de la línia, hi ha una 
rectificació de traçat, però puntual, no és una línia nova; és el cas, per exemple, Vilanova-Vilafranca. Són 
propostes que incorporem al que ha proposat l’administració, no hem fet un pla derrotista ni contra 
l’administració, hem incorporat el millor, en alguns casos reorientat, amb algun microenllaç nou, i només 
en alguns casos són propostes noves.                                                                                                                                                

 
Ara bé, ens podem preguntar quines infraestructures hauria de tenir Catalunya per tal que es 

porti a terme aquest pla. En aquest sentit, cal dir que hi ha una forta aposta per portar el tren o el tren 
tramvia a nous territoris de l’àmbit català. Pensem que, si s’està dotant d’infraestructures viàries a Girona 
de la mateixa manera que es fa a la regió metropolitana de Barcelona, al marge que no hi estiguem 
d’acord, cal que el ferrocarril també hi sigui. La dotació del sistema ferroviari ha de ser com un sistema 
nerviós, no pot estar excessivament allunyat, perquè, aleshores, depèn massa dels col·lapses de la 
carretera. Per això, portem el tren a les Gavarres, del qual en tenim un 35% de la línia construïda. Es 
tracta de la línia entre Riudellots i Flaçà, que està parcialment construïda i que podria fer-se com a mínim 
fins a Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, sense que resultés molt car. També es vol portar el tren a Olot 
per demografia. És a dir, es poden fer aquestes infraestructures. Si ens fixem amb el plànol de carreteres i 
la planificació viària, ens adonarem que, mentre aquí apostem pel metro i estem enterrant una fortuna per 
portar el metro al Prat i a l’aeroport, la resta de Catalunya podria tenir tren per molts menys diners. Aquest 
pla ferroviari costa com l’eix transversal ferroviari o com l’AVE Madrid-Barcelona, per tant, apostem per 
aquests trens i també per alguns trams d’Alta Velocitat com el de Martorell-Cervera. Aquest tram d’Alta 
Velocitat a 200 Km/h ens permet recuperar tota la Catalunya interior i, a més, ens permet donar una 
alternativa ràpida i barata a l’eix transversal ferroviari. Amb aquesta línia podem tenir via doble des de la 
frontera fins a Lleida per a transports de mercaderies. Aquest somni de l’eix transversal ferroviari no 
necessàriament té un traçat paral·lel al sistema viari, el ferrocarril es mou per temps de viatge sobretot. En 
aquest sentit, hem planificat el tren tramvia del Camp de Tarragona, que no és un tramvia com el 
Trambaix, o ho és en zona urbana, però en zona interurbana podria arribar als100 Km/h. També es vol 
recuperar el tema dels semidirectes com fa qualsevol ciutat com París, Berlín, Copenaghen o Madrid. 
Invertir les tendències actuals dels temps de viatge entre Tarragona, Mataró, Vic o Manresa, que són 
pitjors en els ferrocarrils que en les autopistes, la qual cosa no passa a Europa. En el tram Berlín-
Postdam, el tren de rodalies triga 40 minuts perquè va parant a totes les estacions i fa una funció de 
vertebració territorial i d’unió de municipis, tot i així el tren regional triga cinc minuts menys que un cotxe 
per autopista. De París a Versalles, es triga 13 minuts davant dels 27 de l’autopista, això a Mataró no 
passa, òbviament; Aranjuez, un exemple proper, el semidirecte triga 27 minuts i, 49, el que para a totes 
les estacions, el primer competeix amb l’autopista, el segon, no. A Àmsterdam-La Haya, l’Intercity també 
triga menys que el cotxe. Això a Catalunya no ens passa, només ens passava a la línia C2, la de 
Vilanova, i com que l’han eliminada ara ja no és possible. I el centre de Berlín reflexa l’esquema habitual 
de qualsevol ciutat normal, on una estació de rodalies no entorpeix el pas dels altres trens. Aquí, 
òbviament, no ho toleraríem i defensaríem el soterrament de la via. A Catalunya, tenim una febre en 
defensa dels soterraments, de fet, és increïble que l’alcalde de Masquefa demani el soterrament d’una 
línia que va a 60 Km/h, això és insòlit a tota Europa i és el que està enterrant els diners sense donar més 
transport ferroviari. El soterrament del viaducte de Girona probablement costarà com mitja anella de les 
Gavarres, i no donarà servei ferroviari addicional. De fet, ens incrementa tant les trampes per pujar i 
baixar del túnel que els trens de mercaderies, que actualment es remolquen amb les màquines antigues, 
ja no podran passar amb aquesta tracció per les fortes trampes a la longitud actual.                                                                               

 
Fem també una important aposta per l’àrea de Girona, que és la que més ferrocarrils ha perdut. 

Girona és la demarcació espanyola amb més vehicles per habitant després de les Balears, i curiosament 
és la demarcació on més ferrocarrils es van clausurar. El senyor Josep Pla va aprovar un dels últims 
serveis, el de Sant Feliu de Guíxols. La veritat és que tota Girona té una sèrie de rodalies clausurades, 
per això, apostem tant per aquest àmbit des del punt de vista de l’equilibri territorial. També apostem pel 
territori per equilibrar la manca de dotació de transport públic que vam detectar a partir d’un atles, fet per 
la BTP, on només dues comarques superaven la sortida de transports públics per habitant de la mitjana 
catalana; només el Baix Llobregat i el Barcelonès superaven les expedicions per habitant del conjunt de 
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Catalunya. Això vol dir que mentre Barcelona funciona bé en transport públic, a molts municipis de 
Catalunya aquest fenomen és desconegut. Les vagueries són una altra demostració del desequilibri: 
només arribem en transport públic a la regió metropolitana en un 20%, a la resta de vagueries es mou 
entre valors inferiors al 7%. El nostre és el primer pla que planteja criteris demogràfics per estendre el 
ferrocarril, podem estar més d’acord o menys, però és un criteri net: a partir d’una densitat de població 
concreta es fa una estació. Concretament, prenent com a referent la regió metropolitana actual de 
Barcelona, cap comarca de més de 50.000 habitants quedarà sense tren o tren tramvia al municipi més 
poblat, això vol dir portar el tren a Lloret de Mar, que recentment ha estat desconsiderat i que, en canvi, és 
el poble més gran de Catalunya sense tren, amb una intensa activitat turística que omple la ciutat 
d’autocars sense alternativa de deixar-los a una estació i fer un sistema molt més europeu, intermodal i 
eficient. Amb aquest pla, doncs, cap municipi de 30.000 habitants es queda sense estació. Per tant, és un 
pla que aposta per millorar els programes actuals i per estendre el servei.                                                                                                            

 
Acabo amb una breu referència a les mercaderies. Si bé és cert que el nostre pla sobretot se 

centra en l’atenció dels viatgers, és obvi que les mercaderies havien d’estar igualment integrades en el 
pla. Les mercaderies també necessiten el mateix criteri d’ampliació d’infraestructures existents per sobre 
de macroprojectes a trenta anys vista, també necessiten aquest criteri racional d’ampliació. Per superar el 
dèficit actual, ja hem fet un primer pas que és l’accés al port, però falta solucionar-ne la resta fins a la 
frontera. Cal solucionar el problema de l’ample de via, per això ens hem de felicitar que els ferrocarrils 
alemanys hagin comprat Transfesa. Jo crec que això podrà ajudar a canviar la logística ferroviària 
d’aquest país en pocs anys, però haurem d’estar pendents també de com es planifiquen les 
infraestructures de mercaderies, atès que, en el pla del Ministeri de Foment, la planificació de mercaderies 
per ferrocarril gairebé és inexistent, tenim un AVE radial des de Madrid i poca cosa més. També he de dir 
que, dels deu països amb més moviment intern de mercaderies, amb milions de tones per quilòmetre, 
Espanya és el país més camioner, per tant, malgrat les resistències del sector, hem de canviar certes 
inèrcies i fomentar mesures com el camió sobre el ferrocarril directament per tal de no trencar càrrega. 
Això és importantíssim perquè Espanya és un dels països de la Unió Europea amb les empreses de 
transport més petites: al 90% de les empreses de transport, el director és alhora el camioner, és a dir, és 
un camió, una persona, una empresa. Amb aquest sistema és difícil fer anar en ferrocarril si no es facilita 
o es minimitza el trencament de càrrega i s’aplica algun benefici per aquests camioners, com ara el fet de 
poder descansar de tant en tant o aplicar algun peatge diferencial quan es fan els quilometratges en 
camió, que és quan el camió no és eficient. Catalunya també té possibilitats, no cal l’eix transversal 
ferroviari, de moment, per portar mercaderies, però la logística s’ha de desenvolupar molt més.  

 
Per acabar, voldria recordar que, com ja els he avançat al principi, aquest pla que els he 

presentat té el suport de tres forces polítiques, tot i que encara no hem rebut una resposta del 
Departament d’Obres Públiques i Política Territorial i el repte més urgent que planteja és revisar els 
projectes de soterrament a les entrades de Barcelona, a Montcada, a Montmeló, a Mollet i a Hospitalet, 
per tal que no ens deixin amb una escanyolida via doble que no ens permeti fer el que hem de fer amb el 
tren.  
  
Debat 
  

Pregunta: —Ha comentado que ahora están pendientes de una respuesta de la administración 
respecto al plan que han presentado, ¿qué ocurrirá si hay un silencio ante este tema? ¿Cree que con la 
transferencia de “rodalies” por parte del Estado se resolvería en parte ese déficit de infraestructuras que 
ha comentado en su exposición? Se ha hablado de infraestructura, pero, ¿es necesario también cambiar 
la gestión del transporte público aquí en Cataluña?  

 
Sr. Riol: —El silencio nos preocupa porque es importante pronunciarse a favor o en contra de 

este plan, porque, cada día que pasa, avanza un proyecto de soterramiento, y avanza con tan mala 
fortuna que a veces no sólo no dejan espacio para ampliar la infraestructura cuando saben que se 
necesita, sino que incluso a veces no podemos ni aparcar trenes dobles de cercanías. El soterramiento de 
Vilafranca se hizo antes de la elaboración del plan y no admite un tren doble en la vía tercera, que es la 
que se utiliza para que un tren acabe en Vilafranca y los demás en Sant Vicenç, por cuestiones de 
demanda. Han sido tan extremadamente poco cuidadosos con el proyecto que ahora estamos 
hipotecados. Y el miedo que tenemos es que el silencio acabe en hipotecas, sea cual sea el plan 
definitivo del transporte. Creo que el soterramiento necesario en Hospitalet va a hipotecar uno de los 
puntos más débiles de la red que es la entrada por Bellvitge, y no creo que la alcaldesa vaya a hacer 
nada porque los alcaldes no entienden de política territorial, lógicamente entienden de política municipal, 
de barrera arquitectónica. Es una administración como el departamento de PTOP la que tiene que asentar 
las bases para hacer un plan territorial; el ferrocarril no lo diseñan los alcaldes, pero, en Cataluña, vamos 
hacia este modelo. Por eso, nos preocupa el silencio y esperemos que no dure mucho.  

 
Respecto al tema de la transferencia de cercanías, en principio, este tipo de solución debería dar 

mejor servicio al ciudadano: estar más cerca de los problemas de la gente, ofrecer un mejor horario, una 
mejor coordinación entre tren y autobús… pero la transferencia va a topar con otros problemas porque la 
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infraestructura sigue siendo estatal y, si no hay un entendimiento político, el sistema puede entrar en la 
dinámica de la política, y esto es peligroso. Explotar un servicio con una infraestructura demencial no es 
plato de buen gusto, yo creo que si, al final, la “Conselleria” se apuntara al plan 2014, necesitaría tener 
más autonomía en el diseño de las infraestructuras, sobre todo más participación. Fomento detecta muy 
bien los problemas de capacidad de cercanías de Madrid y trabaja muy fuerte para cuadruplicar y hacer lo 
que sea necesario, pero aquí sólo miran la línea que va a Madrid, y ven que, en otros sitios, cercanías ya 
funciona con vía doble, como en Bilbao. Por eso, la transferencia por sí sola no va a ser la panacea, sólo 
va a arreglar un poco la gestión. Respecto a la gestión de Cataluña del ferrocarril, no es un modelo 
europeísta, es un modelo propio que funciona para pocos clientes. El hecho de que Cataluña sea la 
octava región metropolitana europea y que seamos los primeros en tener cero trenes semidirectos, me 
induce a pensar que hay alguien en Cataluña que está planificando mal, alguien o un conjunto de actores, 
que no sé si serán técnicos o políticos, pero hay algo que se está haciendo mal. Lo que no puede ser es 
que se tarden 40 minutos en llegar a Mataró ó, 45, a Terrassa con la competencia que hay. Porque 
relajarse con el colapso de tráfico es pernicioso, es decir, yo creo que no hay que hacer una carrera loca 
de los 350 km/h, que casi nunca hacen falta, y mucho menos para las cercanías, pero si queremos un 
cambio modal tenemos que estar en una igualdad de condiciones o con condiciones competitivas, no con 
un metro comarcal o trenes del siglo XIX —en términos de infraestructuras—, con ello no vamos a 
competir con la red de autopistas del siglo XX. De modo que, si el gobierno quiere potenciar más el 
transporte público, habrá que promocionar el ferrocarril por encima de la red viaria con este tipo de cosas.  

 
Pregunta: —La meva pregunta està relacionada amb la resposta que acaba de donar: ha dit que 

els ajuntaments no en saben, de ferrocarrils. Ara bé, no és menys cert que, en definitiva, per tal de poder 
ampliar la capacitat amb apartadors, de quadruplicar la via amb la proximitat dels centres metropolitans… 
cal sòl i, per això, fa quinze anys, a l’últim govern socialista de la primera etapa, es va crear el que es deia 
la concertació entre les administracions autonòmiques o municipals i el departament d’obres públiques. Hi 
ha un problema, però, relacionat amb el que s’ha explicat: hi estic totalment d’acord, amb això de fer 
primer un pla de serveis multimodals i després plans d’infraestructures per cada mode, malgrat tot, em 
pregunto: quin impacte té això en quant a necessitats de sòl? Quant de sòl afecta? I quines possibilitats 
reals hi ha de sortir-nos-en, tenint en compte que s’ha dit que, a Catalunya, hem tingut aquesta voracitat 
de consumir sòl considerat estratègic per millorar la infraestructura ferroviària? D’altra banda, hi ha el 
tema dels passants. Tinc molt clar que l’excepció de Berlín és un cas singular; a Milà, hi va haver un 
passant de rodalies que van trigar 27 anys a fer-lo; però a París i a Londres, totes les estacions són un cul 
de sac, ara tot just s’ha fet un primer passant per la línia d’alta velocitat a Londres unint Waterloo amb 
Saint-Pancras; Madrid tenia un túnel que ara desdoblen i, a Barcelona, hem tingut dos passants 
ferroviaris. Per concloure, la pregunta que em sembla clau és: com veieu el tema de l’impacte d’aquestes 
petites actuacions que ha esmentat respecte al sòl? Hi ha possibilitats reals que aquest sòl necessari es 
pugui fàcilment obtenir sense el rebuig del afectats, tant afectats privats com municipals? Perquè, per 
acabar, si la C2 ha patit, ha estat perquè el primer projecte o estudi informatiu que es va fer sobre 
l’entrada de l’AVE no era pel Prat. També ha parlat de planificació, però, i la concertació i l’assoliment del 
consens entre autoritats municipals i autonòmiques quant a l’estat de les infraestructures d’interès 
general, quan arribarà?  

 
Sr. Riol: —El tema de l’espai a Catalunya és el “handycap” del ferrocarril. Ara bé, de 

quadruplicacions, en són només tres i totes tres juntes sumen només 40 quilòmetres. La primera va des 
de Castelldefels, que té reserva de sòl, perquè el Pla intermodal de transports de l’AMT de l’any 93 ja la 
preveia i es va fer una reserva de sòl. Del Prat a Castelldefels, tenim una reserva de sòl feta, els nous 
ponts ja es van fer respectant l’espai de les quàdruples vies. Des del Prat fins a la Torrassa, hi ha espai 
perquè s’hauria de fer un soterrament gran de quatre vies, el qual creiem que hauria de ser senzill, perquè 
és un espai entre façanes superior a set metres d’amplada. Per tant, en aquest cas, en el corredor sud, el 
tap el tenim a partir de la Torrassa. Torrassa-Sants no es pot quadruplicar de moment, en part per com 
s’han fet les coses, però el fet de no tenir estacions ens dóna una mica d’aire, quadruplicaríem a partir de 
Torrassa, on comença la primera estació, fins a l’estació de Castelldefels platja o Castelldefels. Aquesta 
és factible encara. La part sud del soterrament del Prat té quatre vies, s’ha fet bé. A la part nord, la sortida 
del Prat cap a Barcelona, s’hauria d’expropiar una mica de terreny industrial que actualment és de 
magatzem, però estem parlant d’una franja de quatre o cinc metres, modificant la geometria de les vies 
actuals. Però el punt negre d’aquella quadruplicació és Bellvitge; es vol fer un soterrament amb tuneladora 
molt profund, si es fes un soterrament més superficial, es podria fer fins a la Torrassa, i amb això ja 
entraríem bé a Sants, de moment. El de Granollers ofereix més complicacions, perquè hi ha tres 
soterraments pendents i no es pot plantejar una quadruplicació actual amb l’AVE, ja que es troba 
justament al costat; l’AVE, a Montmeló i a Montcada, ens hipoteca aquesta quàdruple via. L’escenari per 
quadruplicar aquesta línia és un escenari amb ample de via europeu on l’AVE pogués anar per l’autopista. 
És un tram molt curt que s’hauria de fer variant les vies de l’AVE, amb un canvi de tensió i potser un canvi 
d’ample. A aquests municipis, Montmeló i Montcada, s’estan soterrant quatre vies, dues d’ample 
internacional i dues d’ample ibèric; seria qüestió de fer aquesta variant on tenim via, al costat de 
l’autopista. Això vol dir que no inauguraríem l’AVE de Girona tan ràpid com volem. Per tant, aquesta 
quadruplicació de Granollers a Sagrera hauria d’esperar una altra fase més avançada de consolidació de 
l’obra de l’AVE i després canviar l’ample de via i fer una variant per a l’AVE. El més fàcil és l’entrada sud. 
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Hi ha prou reserva de sòl, en part, per la previsió que hi va haver en l’època de l’AMT, que es va fer el 
PIT, i en l’època de la primera ATM, que el va incorporar la PDI, previsions que ens van donar espai. La 
part de Mollet-Martorell és bastant interurbana i, per tant, és fàcil; de fet, espero que el govern de 
Catalunya tingui sòl reservat no edificable al voltant del Papiol-Mollet actual, perquè em consta que la 
Conselleria també vol desdoblar aquella línia. Respecte al passant de rodalies, cal dir que, òbviament, no 
es pot fer passants per a tot Catalunya perquè voldria dir explotar línies de 200 quilòmetres en alguns 
casos. Tenim un cas bastant difícil que és el tren que va de Manresa a Sant Vicenç de Calders: no hi ha 
cap línia de rodalies d’Espanya tan llarga i, per tant, difícil de regular. Crec que s’ha de dimensionar, i no 
s’està fent, l’estació de la Sagrera  per poder acollir trens del nord que no creuin Barcelona. Hem de ser 
capaços de desdoblar la capacitat sense col·lapsar els túnels actuals i al marge d’una nova infraestructura 
de rodalies com pot ser un tercer túnel. El problema està en passar pel túnel de Plaça Catalunya, però no 
passar pel túnel de Meridiana o pel de Bifurcació que ens porta cap a Montcada des de Sant Andreu. 
Aquesta bifurcació ara no té trens i podria acollir-ne cap a Terrassa-Martorell. Jo no hi he tingut accés, a 
aquesta informació, però voldria saber quin esquema de vies té Sagrera per acollir aquest trens. Estic 
totalment d’acord amb què no cal que tots siguin passants. Ha donat grans resultats que molts trens 
siguin passants, però que ho siguin tots no cal. Aquesta és la manera d’incrementar servei a totes les 
línies sense benefici d’una respecte a les altres, perquè ara la freqüència de trens del Maresme s’està 
menjant la freqüència del Vallès, de Terrassa i Sabadell, degut a què tots passen per Plaça Catalunya.  

 
 Pregunta: —Considero que l’estudi que ens ha presentat és força seriós, sobretot perquè enfoca 

globalment tot el sistema de trens de Catalunya. Aquesta aproximació al tema de forma sistemàtica és 
molt important. Per aquest motiu, em sembla que, des que està en funcionament l’AVE, s’ha fet tot el 
contrari i ha estat fruit d’una visió sectorial i, per tant, bastant irracional. A més, també em congratulo pel 
fet que aquest estudi estigui fet per la societat civil. Feta aquesta valoració global tan positiva, hi ha alguns 
temes que voldria tocar de manera més puntual. Abans, però, haig de dir que, com a urbanista, sempre 
he estat favorable al transport públic. El primer tema, el centro concretament en la línia transversal, de la 
qual s’ha dit que n’hi ha poca necessitat, en canvi, jo en dic tot el contrari. L’altra pregunta és també en 
relació amb el túnel d’Horta. Jo, en principi, mentre no se’m demostri el contrari, també sóc favorable al 
túnel ferroviari d’Horta; crec que és un tram més que fa que tot aquest sistema respongui relativament a 
una xarxa, tot i que imperfecta, degut a què el territori no és uniforme. D’altra banda, també vull esmentar 
el tema dels ajuntaments: tenen una visió molt local i, per tant, no poden opinar, en certa manera, sobre 
aquesta visió més global, però hi ha un tema que els afecta molt directament i que llavors se’ls ha de tenir 
en compte, que és el soterrament de les línies passant per les trames urbanes. Això crea unes barreres 
absurdes que és bo que es puguin anar eliminant.  

 
Sr. Riol: —El que hem volgut amb el nostre pla és aportar una eina de debat i si pot ser 

d’influència, millor. Pel que fa al tema de l’eix transversal ferroviari, vull aclarir que no és una oposició a 
què Catalunya tingui una línia algun dia que vagi de Manresa a Vic, aquesta estructura paral·lela, la 
Catalunya passant, la Catalunya que és corredor europeu, i la Catalunya que actualment està lligada per 
l’eix transversal viari. El problema que li veiem a l’eix transversal ferroviari és un problema de terminis. Si 
el que es vol és millorar el transport de mercaderies o el de passatgers, tenim solucions a curt termini molt 
més ràpides i econòmiques i sobretot factibles, perquè no oblidem que l’eix transversal ferroviari és un 
projecte a llarg termini. Òbviament, no hi ha cap projecte constructiu de superestructura ferroviària ni molt 
menys, hi ha uns pronòstics de creixement. L’eix transversal funciona de la següent manera: s’ha 
projectat indefinidament el creixement de les tones-quilòmetre i dels passatgers-quilòmetre que 
transportarà Catalunya, s’ha projectat indefinidament el creixement poblacional de Catalunya, s’ha integrat 
a Manresa, Vic, etcètera, i s’ha considerat que, d’aquí al 2026, la línia serà necessària. Això és el que ha 
fet la Conselleria. Jo no sé si creixerem indefinidament, aquest any ja s’està veient que no tant, i no sé 
com aniran les coses d’aquí al 2026, el que sí afirmo és que aquesta línia és un projecte a llarg termini, 
perquè constructivament és faraònica i va contra la geografia, ja que no segueix els rius com totes les 
línies. Conseqüentment, és una línia molt difícil de fer. Abans d’això, fem solucions d’aquestes “micro”. No 
és un oposició, estem a favor que es reservi terreny, però és un problema de terminis, prioritzem la solució 
més barata a curt termini, i després, quan l’explotem i ja no doni més de si, fins i tot defensaríem que 
s’avanci la construcció de l’eix transversal ferroviari, però abans esgotem la via ràpida. El túnel d’Horta va 
néixer com un projecte viari del pla general metropolità del 74 o el 76, i com que ara som més sostenibles, 
s’ha passat a ferroviari. Però la lògica del túnel d’Horta no neix d’una empresa ferroviària, no se sap quan 
acabarà ni què enllaçarà, de fet, ara sembla que tindrà ample internacional, no ho sabem encara. Una 
solució ferroviària pel Vallès ha de donar més capacitat de transport o més velocitat. Si un es fixa en la 
xarxa de ferrocarrils, es troba que tant la capacitat com la velocitat estan afectades greument. Actualment, 
l’explotació de ferrocarrils es troba a un nivell de col·lapse i de saturació important a Barcelona a partir de 
Sarrià fins a Plaça Catalunya, no de Sarrià a Sant Cugat. Si mirem la RENFE, tenim una explotació de 8 
trens per hora a l’hora punta entre Terrassa, Sabadell i Barcelona, els que entren per Meridiana; no és 
una línia col·lapsada, però arriba a Plaça Catalunya i rebenta. Voldria saber de quina manera el túnel 
d’Horta salva aquests problemes que hi ha a Barcelona i no a Collserola. Però l’actual és una solució poc 
imaginativa, perquè quan un té un problema i fa una línia amb un origen i un final totalment nou no hi ha 
res d’imaginació ni d’eficiència, ja que no és una proposta fruit d’una diagnosi d’un problema que està molt 
detectat i que és a la part urbana. Barcelona, o fa estacions, tipus Austerlitz tal com dèiem, o una estació 
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gran per acollir trens que hauria de ser Sagrera, o fa una descongestió dels túnels urbans. El túnel de 
l’avinguda Tibidabo per si mateix és una ruïna perquè ens aboca a Gràcia, que és on tenim el col·lapse 
més gran —Gràcia i Plaça Catalunya. A més, entre avinguda Tibidabo i Gràcia, el túnel de ferrocarrils 
només admet trens de tres cotxes i això, francament, és llençar els diners, perquè el problema que volem 
solucionar és d’alta capacitat, perquè no es poden ampliar andanes entre Gràcia i l’avinguda Tibidabo 
degut a què superaríem les pendents màximes de l’adherència. Per tant, si es fa un túnel d’Horta, el que 
interessa és saber com passa per Barcelona, i que passi per Horta seria secundari. I si volem resoldre la 
velocitat i la capacitat seria molt més productiu fer un túnel de Sarrià a Plaça Catalunya o una alternativa 
ferroviària a Plaça Catalunya per a RENFE, o el microtúnel de Montcada que dóna 10 minuts d’estalvi a 
Terrassa-Sabadell, via RENFE. Per això, no hem inclòs el túnel d’Horta al nostre pla. Sobre el tema de 
soterraments, val a dir que, de moment, som el primer país europeu en nombre de municipis soterrats, i 
ara el que s’ha de fer és que aquests soterraments no condicionin la capacitat  ferroviària. Aleshores, hi 
ha altres solucions: des de plantar palmeres a la voravia, la qual cosa fan la majoria de les ciutats 
franceses, o millorar la transversalitat subterrània de les infraestructures o, fins i tot, elevar-les amb 
viaducte. Hem de supeditar el soterrament a les necessitats del transport ferroviari si no volem acabar 
amb un metro comarcal entre Ulldecona i Portbou. Si es supedita a les millores de ferrocarril i hi ha diners 
per soterrar, això seria el país de les meravelles, però un soterrament escanyolit com el de Vilafranca, mai 
més, des del nostre  punt de vista.  

 
Pregunta: —M’agradaria dir que he vist al pla molts aspectes que estan millor plantejats que a 

molts plans governamentals. A més a més, voldria plantejar dues qüestions. La primera és relativa a les 
rodalies de Barcelona: a vegades, es pensa que més vies o més infraestructures poden donar més 
capacitat, jo he trobat a faltar una mica la possibilitat d’incrementar la capacitat, les freqüències i, per tant, 
el servei, amb les infraestructures que hi ha per la via de la senyalització. Crec que és un punt important, 
perquè parlem de fer més vies i oblidem que, en aquest cas, els sistemes ens donen molta més 
freqüència. No puc estar més d’acord amb el que has plantejat: que s’ha planificat malament tot el que és 
Barcelona, que hi ha un problema polític i crec que és força evident. I si repassem les inversions en 
rodalies del Ministeri de Foment, entre el 92, quan es van modernitzar, i ara, hem de dir que, tot just 
després del 92, van funcionar molt bé, tenien una regularitat i eren homologables perfectament a les 
rodalies de París, de Londres o a les de qualsevol país europeu. Hi hagut una manca d’inversions, no 
només en infraestructures, sinó també en explotació, en manteniment. Les xifres són esgarrifoses. Això és 
un problema que pateixen les infraestructures de Barcelona: una manca d’inversió continuada en un 
determinat temps. Com deia, però, m’ha semblat que el pla posava molt de pes en les infraestructures de 
via i no tant en la part de senyalització en creuaments. El segon factor també s’ha d’estudiar bé: a 
vegades, parlem d’obrir noves línies i és un tema delicat. Les noves infraestructures creen 
desenvolupament econòmic, i això pot ser fals sempre que no hi hagi un determinat llindar de 
desenvolupament econòmic previ, però encara és més perillós l’argument, mal aplicat moltes vegades, de 
vertebració territorial que sovint és més fàcil de fer d’altres maneres. El mateix concepte de vertebració 
territorial es pot aconseguir per altres vies. Llavors, cal un estudi intermodal, és a dir, analitzar 
conjuntament el ferrocarril, la carretera i altres modes que poden existir. M’agradaria preguntar si, en 
aquestes noves línies que es plantegen en el pla, hi ha estudis de tràfic sòlids que l’avalin. Perquè seria 
un error construir noves línies que, d’aquí a 20 anys, no tinguessin tràfic, i que el tràfic existent es canalitzi 
per altres vies. 

 
 Sr. Riol: —Hi ha un tema que és una aposta política que podríem discutir: si hem de portar el 

tren fins a on va ser retirat i on ara s’està desdoblant tot el sistema viari. Això és un debat, que implica un 
tema econòmic que, òbviament, no està estudiat al pla, un debat que el pla només planteja. La majoria de 
la població viu en aquesta zona i potser és més eficient fer això que el transversal ferroviari per activitat 
econòmica en el cas de la Costa Brava, plantegem-ho, ara no està plantejat. Personalment, crec que 
moltes ampliacions estan en zones de Catalunya que viuen un col·lapse bastant crònic i crec que el 
sistema ferroviari s’ha de plantejar a altres territoris en igualtat de condicions que a Barcelona quan la 
demanda ho justifica, quan és equivalent. Per exemple, no perquè es tracti de Girona, hem de posar 
necessàriament un autobús si tinc la demanda horària de la línia de Vic en una línia. Aquest és el 
plantejament que vam seguir, òbviament, és només un punt de partida. El tema de les vies quàdruples 
s’ha reduït al màxim, no s’ha de veure sota el criteri de les malles de circulació actual, hi ha el doble de 
càrrega, de sol·licitacions d’explotació, al servei actual. La quadruplicació de Granollers no només és per 
al tren de Sant Celoni, és per al tren de Vic, sumat el de Sant Celoni, sumat el del Maresme, i d’una bona 
freqüència de semidirecte inferior als deu minuts que havia de conviure amb trens de rodalies 
pràcticament cada cinc minuts. La senyalització això no ens ho pot resoldre i una tercera via puntual 
tampoc, per això s'ha plantejat. Amb l’explotació actual, només d’un semidirecte a Sant Celoni, aquella ja 
està compromesa, actualment és molt fàcil fer semidirectes quan surten des de Barcelona, perquè surt 
primer el que no s’atura i l’altre va darrere. La dificultat la tenim en sentit invers quan has de coordinar les 
sortides des de Cervera, Portbou, Figueres, Girona i Sant Celoni, s’han de coordinar al mateix temps per 
arribar a Barcelona sense entorpir-se. I aquí va ser on vam veure que podíem aplicar una càrrega de 
serveis. Això ho vam parlar amb qui toca les malles cada dia, amb qui sap les possibilitats del sistema 
LZB o el nou sistema de RTMS, els vam preguntar si això ens permetria, amb la infraestructura actual, 
planificar tots aquests semidirectes a partir de tots aquests ramals, que aquests segur que tenen viabilitat 
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econòmica. I ens van dir que no, perquè ara estem en circulació inestable i ara volem estabilitzar el que 
tenim amb el sistema RTMS i ampliacions del 20%, no doblar el servei ni doblar trens tant diferents els 
uns amb els altres. I vam veure que els problemes són als terminals més immediats, a Granollers centre i 
a Castelldefels, perquè fins i tot fent la línia de rodalies per l’interior de Castelldefels, Gavà i Viladecans 
teníem el mateix problema: s’explotaran amb tanta freqüència, cada cinc minuts, que passarà com amb 
els Ferrocarrils de la Generalitat, que l’increment de tecnologia en senyalització potser et fa incrementar el 
servei que ja tens, però no un nou servei com el que es vol implantar. Per això, donem mesures tan dures, 
que són les que tenen normalment al conjunt d’Europa. No filem tan prim, no pretenem entrar amb via 
doble a Barcelona, fins i tot es pot plantejar una tercera via en comptes d'una quàdruple, però en això ja 
no hi podem entrar, perquè cal partir del problema actual que és com hauríem d'endossar aquest servei, 
que és molt gran. De fet, estudi de malles no n'hi ha cap, hi ha un estudi de freqüència mínima suportable 
i de coexistència i, al final, els punts d’avançament han de ser tants que és millor fer una línia continua, 
això només en tres corredors que són 40 quilòmetres de tot el pla. I també estic d’acord que es depèn de 
factors econòmics i polítics per portar el tren a nous indrets. També crec que, prèviament, s’ha d’esgotar 
la via de l’autobús, un municipi no pot estar sense servei i és veritat que avui he plantejat el tema des del 
punt de vista estructural, però també hi ha un plànol de les línies i la freqüència que té en compte què 
podem arribar a esperar.   

 
Pregunta: —El pla és una acció d’una ONG, de fet, el Cercle d’Infraestructures també és una 

associació no governamental. A banda de parlar amb els partits polítics, a qui sempre els costarà molt 
posar-se d’acord, heu parlat amb la Cambra de Comerç o Foment del Treball o Col·legis professionals? Si 
no és així, penseu fer-ho?   

 
Sr. Riol: —Pensem fer-ho, encara no ho hem fet perquè hem anat al pas que ens donen les 

nostres forces, que són petites, ja que som una associació bastant reduïda, no som el RAC del transport 
públic, però crec que aquest és un tema que interessa a tothom, al món econòmic, empresarial, ja que a 
ningú li agrada que els seus treballadors arribin tard, i als treballadors tampoc ens agrada perdre el temps 
de camí a la feina. Crec que és un pla d’interès nacional, per això he avançat, al principi, que tenia majoria 
parlamentària. La nostra intenció és convertir-lo en una eina de reflexió perquè ens afecta a tots.                


