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Una mica d’història:

Manresa i el Ferrocarril

� El ferrocarril ha estat un element clau per al desenvolupament i la 
connectivitat de Manresa i tota la comarca del Bages.

� La primera estació de Manresa es va inaugurar l’any 1859 amb l’arribada del 
ferrocarril d’ample ibèric des de Barcelona, passant per Terrassa i Sabadell. 
Poc després la línia connectaria Manresa amb Lleida i Saragossa. 

� L’any 1878, la línia va passar a formar part de los “Caminos de Hierro del 
Norte de España”, de manera que l’estació situada al sud de Manresa seria 
coneguda com a “Manresa Nord”.

� La segona línia de ferrocarril de Manresa va ser la línia Manresa – Berga.
� Aquesta línia, construïda per l’empresa “Tranvía o Ferrocarril Económico de 

Manresa a Berga, S.A”, s’allargaria fins a Guardiola de Berguedà i connectava 
amb la línia de “Norte” a l’estació de transbordament de “Manresa Riu”.

� L’any 1924 es va posar en servei la línia Martorell – Manresa que va 
permetre la connexió en via estreta fins al Port i la ciutat de Barcelona, 
constituint el que coneixem actualment com a Línia Llobregat – Anoia 
d’FGC.
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Una mica d’història:

Manresa i el Ferrocarril

Vista de l’estació de Manresa-Riu que, situada a la riba del Cardener, connectava amb 
Manresa – Nord a través d’un pont, com es pot veure a la imatge, i del qual encara resta una 

pila (va ser volat l’any 1939 durant la retirada republicana)
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Una mica d’història:

Manresa i el Ferrocarril

Plànol històric amb un projecte de traçat de la línia de Berga fins connectar amb Manresa –
Norte. El que en el seu origen era una línia que circumval·lava la ciutat acabaria convertida en 

un traçat urbà. Les vies es van mantenir fins a l’any 1965, entre l’estació de Manresa Alta i 
l’estació que hi havia al passeig del Riu; el darrer tren hi va circular el 6 de gener de 1963. 
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Una mica d’història:

Manresa i el Ferrocarril

� Esquema amb 
les línies 
ferroviàries i 
estacions 
actuals a 
Manresa, així 
com l’antic traçat 
entre Manresa 
Alta i Manresa 
Riu que encara 
es pot seguir per 
la trama urbana.
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El servei d’FGC

� FGC presta servei de viatgers a Manresa en el marc de la 
línia Llobregat – Anoia (L-A).

Font: www.trenscat.com

� Es tracta d’una línia d’ample 
mètric que va pertànyer durant 
molts anys a la Compañía 
General de Ferrocarriles 
Catalanes, S. A. Fent popular 
encara avui en dia el nom de 
“Els Catalans”.

� A més del servei de viatgers, FGC opera un servei de mercaderies entre 
les instal·lacions de Súria i Sallent fins a Martorell i el Port de Barcelona.

� La línia no va ser concebuda com una xarxa sinó que 
es compon de diferents ramals impulsats per 
diverses companyies entre els segles XIX i XX que 
s’unirien definitivament l’any 1924 amb la construcció 
del tram Martorell - Manresa



7 de març de 2014 8

El servei d’FGC

Viatgers: les línies

� Els serveis actuals a Manresa es basen en l’esquema derivat de la 
posada en servei dels “Metros Comarcals” el 9 de febrer de 2008.

� L’any 2012 es va millorar l’oferta en hora punta als serveis de rodalia, 
amb 1 tren ràpid (dels 3 trens que hi circulen) per hora i ramal, amb un 
guany de temps de 6’ entre Manresa i Barcelona, recuperant el temps 
perdut a causa de la densitat de circulacions entre Barcelona i Martorell.

� FGC ha fet un important esforç inversor a la línia: soterraments parcials, 
desdoblament fins a Olesa i punts d’encreuament de trens en l’àmbit de 
rodalia.
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El servei d’FGC

Viatgers: les estacions

� FGC disposa de tres estacions de viatgers a 
la ciutat de Manresa:

� Estació de Manresa Alta
� Es tracta de l’estació més important de 

Manresa, es troba equipada amb 3 vies 
passants.

� A la proximitat de l’estació es troba el triangle 
ferroviari de connexió amb els ramals de Súria 
i Sallent així com les instal·lacions ferroviàries 
associades.

� Estació de Manresa Baixador
� És l’estació final de la línia. Té dues vies  amb 

andanes laterals de 114 metres de longitud. 

� Estació de Manresa Viladordis 
� És una estació subterrània inaugurada el juliol 

de 1985. Està equipada amb una única via i 
andana.
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El servei d’FGC

Viatgers: la demanda

� Com s’aprecia a la taula següent, la demanda conjunta de les tres 
estacions de Manresa se situa a l’entorn dels 300.000 viatgers anuals, 
més de la meitat dels quals utilizen l’estació de Manresa Alta. 

Demanda 
Viatges

2005 ---------- 2011 2012 2013

Manresa 
Viladordis 28.323

----------

54.087 52.043 52.635

Manresa Alta 80.582 79.511 70.120 63.937
Manresa 
Baixador

146.869 161.686 144.928 135.322

Total Manresa 255.774 295.284 267.091 251.894

Servei de 
Rodalia

2.485.047
----------

2.675.079 2.488.523 2.480.922

Total Línia 18.117.018 23.036.325 21.284.702 20.879.248



7 de març de 2014 11

El servei d’FGC

Mercaderies

� FGC és un agent clau en la competitivitat del Bages  en proveir un servei de 
transport de mercaderies eficient i sostenible a pa rtir de les mines de Súria 
i Sallent.

� Aquest transport allibera les carreteres del Bages,  en transportar més de 
380.000 t el 2013 es va evitar el pas d’uns 16.000 camions.

� FGC és clau per mantenir la competitivitat i el fut ur de les explotacions.
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Reflexions ferroviàries de futur:

Connectivitat local

� El ferrocarril pot ser un agent eficient per garantir la connectivitat local.
� Però és un mode molt car d’implantar, i cal que la demanda ho justifiqui. 
� Un ferrocarril buit és probablement el mode de transport menys 

sostenible que hi ha!
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Reflexions ferroviàries de futur:

Connectivitat local

� Una opció de connectivitat local és 
l’aprofitament d’infraestructures existents. 

� Entre aquest tipus de projectes 
destaquen els projectes de Tren –
Tramvia, que permeten una penetració 
als nuclis urbans alhora que aprofiten 
infraestructura ferroviària existent.

� L’any 2010 es va aprovar l’estudi informatiu 
relatiu a la implantació del tren-tram al Bages, 
emprant la infraestructura existent d’FGC per 
arribar fins a Súria i Sallent i proposant un 
perllongament en superfície fins a la connexió 
amb Adif.

� Les primeres fases d’implantació resultarien 
molt econòmiques, ja que només requereixen 
material mòbil i permetrien avaluar la resposta 
de la demanda.
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Reflexions ferroviàries de futur:

Connectivitat local

�El tren tram del Bages
� Proposta de traçat per Manresa
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Reflexions ferroviàries de futur:

Connectivitat intermunicipal

� Servei prestat per Renfe i FGC.
� Calen millores infraestructurals per fer competitiu el servei i millorar la 

penetració a la xarxa densa de Barcelona. 
� Variants de Viladecavalls i Montcada � per millorar temps de recorregut en 

Renfe fins a Barcelona.
� Desdoblaments de línia a FGC � imprescindibles per millorar temps de 

viatge.
� Perllongament Plaça Espanya – Gràcia � per millorar la penetració del 

servei ferroviari i el temps porta a porta.

� El gran nombre de serveis impossibilita que es puguin posar trens 
“ràpids”, això fa que les actuacions siguin necessàries tant en termes de 
velocitat com de capacitat.

� Però les infraestructures i els traçats són els que són i imposen moltes 
limitacions.
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Reflexions ferroviàries de futur:

Connectivitat intermunicipal

� FGC ha realitzat un important esforç inversor per millorar a la línia 
Llobregat - Anoia: soterraments parcials, desdoblament fins a Olesa i 
punts d’encreuament en l’àmbit de rodalia.

� Des de la implantació del Metro del Baix Llobregat, l’any 1997, la demanda 
s’ha multiplicat per 2,5.

� Demanda a la línia Llobregat-Anoia (2013): 23 milions de viatges.

� La contrapartida de la millora del servei 
és la densitat de circulacions que fa 
impossible millorar els temps de viatge. 

� Entre Olesa i Manresa la malla està 
molt condicionada pels encreuaments 
entre trens ascendents i descendents.

� L’increment de les circulacions de 
mercaderies a la línia i la seva 
convivència amb els viatgers seran un 
dels principals reptes a mitjà termini.
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Reflexions ferroviàries de futur:

Grans projectes de futur

� En parlar del futur del ferrocarril al Bages, i en particular a 
Manresa, cal fer esment de dos grans projectes:

Projecte Phoenix i Eix Transversal Ferroviari

� Projecte Phoenix
� És com es designa el projecte de millora de l’empresa Iberpotash que 

suposa una inversió de 600 milions d’euros i té l’objectiu d’incrementar 
la producció fins a 1,1 milions de tones.

� El ferrocarril és clau per poder transportar aquesta producció i seran 
necessàries inversions per fer-ho possible i compatible amb el transport 
de viatgers.
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Reflexions ferroviàries de futur:

Grans projectes de futur

� Eix Transversal Ferroviari
� Un ambiciós projecte consistent en una infraestructura d’altes 

prestacions que connectaria Girona i Lleida tot passant pel Bages i 
l’Anoia, entre d’altres comarques.

� Es contemplava la connexió 
ràpida amb Barcelona i el litoral.

� Es tracta d’una infraestructura 
molt costosa només plantejable 
a molt llarg termini. Se n’ha fet 
la tramitació inicial (reserva 
urbanística) però no és 
assumible, ara per ara, a causa 
del context econòmic.
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Reflexions finals

� El ferrocarril ha estat clau en la història de Manresa i ho ha 
de ser de cara al seu futur.
� Podríem dir que Manresa “o és ferroviària o no serà ”.

� La xarxa ferroviària que serveix Manresa té potencial per 
ser un factor de competitivitat que impulsi tot el Bages.

� Hem d’exprimir al màxim les infraestructures i els corredors 
existents i plantejar projectes de millora on correspongui.
� Tanmateix, hi ha un límit en les actuacions de mill ora a partir 

del qual són més eficients actuacions de renovació o de nova 
construcció � calen noves inversions!

� Cal realisme en els plantejaments perquè els projectes 
vegin la llum.
� No ens calen grans catedrals sinó consolidar una xa rxa de base.
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Reflexions finals: el paper d’FGC

�FGC és i vol seguir essent un agent molt rellevant en la 
mobilitat de Manresa i el Bages. 

�Pot jugar un paper clau en tots els àmbits:
� Mobilitat de proximitat: com el projecte de tren – tram.
� Mobilitat interurbana: millora contínua al servei de la línia Llobregat 

– Anoia.
� Transport de mercaderies: donant servei a les principals indústries 

de la comarca.

�L’empresa és conscient que, malgrat l’esforç fet i el llarg 
camí recorregut, encara resten moltes coses a fer i millorar.

� FGC es compromet a treballar conjuntament amb el territori en la 
millora del servei i l’impuls del mode ferroviari com a element clau 
de competitivitat i desenvolupament.
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