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FUNCIONS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

• Generar 
coneixement 
sobre 
desenvolupament 
territorial generat 
per universitats i 
especialització 
intel·ligent. 
 

• Afavorir sistema  
de governança per 
a la Regió del 
Coneixement. 

 

• Formació d’agents 
socioeconòmics. 

• Generar 
coneixement i 
transferència a 
agents. 

• Divulgació: 
observatori en la 
matèria i 
transmissió per 
canals diversos. 

 

• Estructura i funcions dels sistemes 
universitaris. 

• Recerca i innovació: especialització 
territorial intel·ligent. 

• Indicadors 
de recerca i innovació universitats. 

• Impactes 
econòmics, socials i culturals de la 
universitat sobre el territori. 

• Universitat, motor de transformació 
territorial i especialització intel·ligent. 

• Oportunitats territorials de les 
institucions de recerca i innovació. 

 

OBJECTIUS 



Continguts 

1. El ferrocarril, motor de canvi territorial 
2. Tendències dels darrers anys 
3. Estat de la qüestió a l’àrea de Reus 
4. El planejament com a marc d’actuació 
5. Elements d’oportunitat per al territori 
6. Reflexions finals 

 
Justificació: el ferrocarril com a sistema 
integrat dins un sistema de mobilitat 
també integrat. Anàlisi i millores han de 
ser sistèmiques. 

 

 



1. EL FERROCARRIL, MOTOR                                      
DE CANVI TERRITORIAL 



Impuls inicial i criteris d’extensió 

• Producte de la Revolució Industrial. 
L’intercanvi de béns i serveis més 
avançat i ràpid conegut. 

• 1814: disseny Stephenson, per a 
arrossegar carbó. 

• 1820: cursa per empreses i governs 
per connectar i expandir producció. 

• 1830: ja 1.767 km. als EUA. 

• Pel desconeixement del sistema es 
redueix costos, evitant orografia i 
enllaçant nuclis potents. 

 

 

 

• De grups econòmics a 
administració pública. 

• De països 
industrialitzats a 
perifèrics. 

• De línies concretes 
aïllades a xarxes, segons 
dimensió  nodes.  

• De radialitat estatal a 
radialitats regionals. 

• Enllaç amb l’exterior en 
punts molt concrets. 

 



El tren com a factor de canvi 

• En molts casos, l’impacte era la construcció de la línia. 

• Pressió d’elits locals per connectar. Expectatives desmesurades. 

• Factors condicionants:  orografia, morfologia urbana, planificació 
territorial, sistema socioeconòmic. 

• El transport en camió i bus ha estat flexible i competitiu. Es 
recolza en xarxes viàries estatals. 

 

 

 

 

a) Integració de mercats, especialització, noves activitats i relacions. 

b) Organització territorial i xarxes de ciutats. Afavoreix nuclis dinàmics 
(adapten el model de desenvolupament). 

Factor de: 
 



TÈXTIL, 1861 
 

• La indústria tendeix a afavorir unes mateixes àrees.  

• Les branques més tècniques no es descentralitzen. 

• Elevada correlació infraestructures-indústria en general. 

           POBLACIÓ OCUPADA INDUSTRIAL 
 

Indústria i ferrocarril 
LÍNIES FERROVIÀRIES 

 

http://www.google.cat/url?sa=i&rct=j&q=mapa+industrial+catalunya&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://welcomemrmarshall.wordpress.com/2013/02/11/revolucion-industrial-en-cataluna/&ei=MpCJVILyIJHtaIO9gSg&bvm=bv.81456516,d.d2s&psig=AFQjCNHGS79V3dVHKecP6NIzd7RUyZ5h9Q&ust=1418387663718649


2. TENDÈNCIES DELS DARRERS ANYS 



Nous papers i impactes ferroviaris 
• Es generen nous corredors, amb efecte focalitzat en estacions 

(de node a place on passen més coses) i infraestructures 
logístiques. 

• La inversió es polaritza en modes i espais determinats. Moltes 
línies i serveis passen a ser subsidiaris (sense prou integració). 

• Es revaloritza la utilització del ferrocarril en espais 
metropolitans, però amb limitacions per la manca d’inversió i 
insuficient adaptació de serveis. 

• Nous gaps (TAV en detriment d’altres nivells, pèrdua de paper 
de zones poc denses i regionals). 

 

 

 

 

 

 

 



El TAV: factor de canvi d’escala 

• Factor articulador de nous 
espais econòmics i socials més 
amplis. 

• Genera noves centralitats i 
perifèries. 

 

• En alguns casos permet articular 
la mobilitat pública de l’entorn 
(complementarietat). 



 S’adapta més a les condicions socioeconòmiques vigents que a la inversa.   
 
 
 

El TAV mou allò que ja es movia 
 

EFECTES TERRITORIALS EFECTES ECONÒMICS 

• Jerarquització urbana no uniforme. 
Dependència ciutats mitjanes. 

• Reforça concentracions afavorides 
per modes preexistents. 

• L’anunci genera expectatives i 
primers impactes. 

• Després s’integra en un sistema de 
relacions. Cal valorar efectes a llarg 
termini i a diverses escales. 

 

 

 

• Com tren i avió: extensió de mercats, 
polarització d’espais. 

• Avantatge comparatiu: dinamitza 
estructures socioeconòmiques. 

• Operacions urbanes i/o periurbanes 
(p.ex. palaus de congressos). 

• Dinamitza  sectors  específics. Terciari 
superior depèn de més factors. 

• Pot beneficiar l’economia del 
coneixement (oferta universitària, 
relacions, xarxa). 

  

  

 

 

 



La logística com a oportunitat 
• Menors costos de transacció: es 

concentren documentació i 
enviaments. 

• Pot afavorir reducció de costos a 
les empreses. 

• Les perspectives del tren 
condicionen el model ferroviari i 
altres. 

• Camió i tren poden crear un 
sistema complementari. 

 

REQUISITS 

• Demanda suficient. 
• Inversió adaptativa. 

• Confiança de les parts. 

• Resposta al client (en 
quantitat i temps 
d’entrega). 

• Tarifes proporcionades en 
relació al camió.  

• Gestió i personal format. 
 
 En part fa renèixer el ferrocarril com a oportunitat de 

desenvolupament (enllaça amb els factors inicials d’expansió). 



3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ                                          
A L’ÀREA DE REUS 



• Punt de pas del corredor mediterrani (i altres), no optimitzat. 

• Gran contrast de dinàmica socioeconòmica litoral/interior: de 
franja central catalana a zones rurals perifèriques dins l’àrea de Reus. 

• Sistema de ciutats que es densifica a l’entorn de Tarragona i Reus, 
sense un sistema de mobilitat encara integrat. 

Un marc territorial que condiciona la mobilitat 



Estructura de la mobilitat quotidiana 
CAMP DE TARRAGONA TERRES DE L’EBRE 

El transport públic representa el 5,9% dels desplaçaments 
al Camp i el 2,8 a l’Ebre. 
 
 



Balanç de dèficits principals 
• Paper tributari: infraestructures en clau externa. 

• Efecte distorsionador TAV. Perden paper estratègic estacions clau. 

• Absència de serveis logístics i tràfic integrat de mercaderies (unimodal 
i multimodal). 

 • Manca de vertebració i i de servei al viatger en clau territorial: 

⁻ No visió integrada ni adaptada a les necessitats pròpies. 

⁻ Estrangulaments específics. 

⁻ Subsidiarietat, baixa capilaritat. 

⁻ Baix manteniment. Caràcter semiresidual de línies interiors. Risc de 
tancaments a mig termini (p.ex. R-15).  

⁻ Tímida implementació de rodalies i articulació ATM. 



4. EL PLANEJAMENT COM                                        
A MARC D’ACTUACIÓ 



Criteris de planificació d’infraestructures 

• Coordinació entre nivells 
territorials. 

• Priorització d’inversions per 
millorar  connectivitat, vertebració i 
atractiu econòmic. 

• Multimodalitat i 
complementarietat entre mitjans. 

• Equilibri territorial, tendint a 
sistemes integrats. 

• Sentit comú en la planificació dels 
espais d’activitat econòmica. 

 



Plans territorials: una visió integrada 
 

• Els PT parcials incorporen les orientacions d’altres eines de planejament. 
• Es proposa creixements moderats en nuclis que disposen d'estació. 

 
 
 

CLASSIFICACIÓ 

PROPOSTA 



• Connexió TAV i ample UIC. 
• Millora de la capacitat. 
• Connexions per a un sistema logístic. 
 
 

Criteris prioritaris dels plans estratègics 

Finalitzar el corredor de la Mediterrània i configurar estacions estratègiques. 
 
 

Impulsar plans locals de mobilitat i mitjans de baix impacte. 
 
 

Avançar en una gestió integrada de la mobilitat pública al territori. 
 
 

Millorar les xarxes i serveis convencionals. 
 
 

• Millorar línies i material mòbil. 
• Millorar la connexió amb Barcelona (i amb Tarragona des del sud). 
• Aturada Euromed (l’Aldea). 
• Incrementar serveis mitja distància i reduir temps de desplaçament. 
• Millorar serveis regionals. 
• Millora qualitat del servei. 
 
 



5. ELEMENTS D’OPORTUNITAT                            
PER AL TERRITORI 



Estrangulaments a superar en clau de sistema 

• Optimització estacions/node. 
• Estació sud aeroport. 
• Optimitzar enllaç corredors Mediterrani/Ebre. 
• Futur corredor de mercaderies. 
• Nous enllaços i traçats zona Tgn-Reus. 
• Desafectació litoral (i integració al sistema). 
• Millorar enllaç línies interiors al sistema. 

 

PRIORITATS 

ALTRES COSES A SOLUCIONAR 

• Finalització corredor (i enllaços Vila-seca). 
• Definir enllaç amples zona Penedès. 
• Tercer fil/enllaç port i peces logístiques. 
• Millora d’accés estació Camp de Tarragona. 
• Millora línies, parc mòbil i servei a l’interior. 

• Estudi altres modalitats (tren 
lleuger, tramvia) al Camp. 

• Optimitzar els modes en el 
sistema públic. 

• Oferir propostes específiques 
per a zones poc denses. 

• Adaptació a la posada en valor 
amb finalitats turístiques. 

 

ALTRES OPCIONS 



L’Arc Mediterrani com a oportunitat 

• Planificat per equilibrar UE i competitivitat sud. 

• Dificultat de superar radialitats i interessos 
estatals. 

• Possibilitat de consolidar xarxa de transports 
comuns per donar coherència interna. 

• Consolidar una presència activa del Camp i 
l’Ebre en el corredor per a passatgers i 
mercaderies (visió territorial+internacional). 

• Opció de vertebrar la megaregió amb 
metròpolis i nodes mitjans (visió 
interior/exterior des de la Catalunya Sud). 

• FERRMED com a horitzó en mercaderies. 

 

 

 



Potencialitats en l’articulació                                 
i competitivitat del Camp 

• Afavorir el sistema productiu (en especial la 
química) i la internacionalització. 

• Articular un sistema logístic propi, a partir 
de la connectivitat entre peces 
majoritàriament existents. 

• Optimitzar la participació activa en un 
corredor socioeconòmic entre Barcelona i 
Madrid. 

• Aprofitar les possibilitats d’un sistema 
racional d’estacions a l’àrea central. 

• Consolidar les rodalies pròpies i relacionar-
les amb el sistema de mobilitat pública en 
general. 

 

 

 



Potencialitats en relació amb la RM Barcelona 

• Facilitar la integració de mercats laborals a partir de la millora 
dels serveis regionals. 

• Afavorir la complementarietat entre les rodalies. 

• Assegurar el manteniment/reforçament de vincles amb el 
Penedès. 

• Introduir noves modalitats de servei que millorin el paper de 
l’estació Camp de Tarragona. 

• Aprofitar el potencial del turisme (sobretot litoral i urbà) en 
relació a un mercat emissor clau. 

• Optimitzar els potencials a l’entorn del sistema universitari i 
l’economia del coneixement. 

 



Potencialitats la vertebració                      
interior-Camp i amb Aragó 

• Viabilitzar les línies en general (incloent la projecció en mercaderies). 

• Afavorir la integració laboral i les oportunitats econòmiques per als 
residents a l’interior. 

• Facilitar l’afluència als serveis urbans i assegurar la relació amb Reus i 
Tarragona com a ciutats de referència (equivalent a model Pobla de 
Segur). 

• Afavorir la connexió ferroviària amb els serveis d’alta velocitat 
(enllaç a resoldre) i amb el sistema de mobilitat pública del Camp. 

•  Possible incorporació en el sistema logístic del Camp (p.ex. Móra). 

• Incrementar la projecció turística i alimentària de les comarques 
interiors i articular projectes estratègics (p.ex. tren turístic). 

 



El tren com a suport a l’asentament de població 

Sòl residencial mixt 
(urbà i urbanitzable) 

Sòl en un radi 1.000 m 
estació de ferrocarril 

Sòl residencial i mixt 
radi 1.000 m  estació 

Baix Camp 3.550,8 2.199,0 496,2 
Tarragonès 3.969,7 3.014,9 595,7 
Alt Camp 3.480,5 1.715,1 150,3 
Conca de Barberà 465,4 1.100,8 135,6 
Priorat 153,0 684,1 21,0 
Ribera d'Ebre 380,1 1.355,0 154,3 
Terra Alta 161,0 209,7 0,0 
Total àrea infl. Reus 12.160,5 10278,6 1.553,1 

• La superfície en un radi 
de 1.000 m d'una 
estació equival a 
l'ocupada pel sòl 
residencial 
urbà/urbanitzable. 

• Un 19% del sòl es troba 
a màxim 1.000 m d'una 
estació (d’aquest, un 
22% residencials). 

• Ribera d'Ebre, una de les 
comarques on més sòl 
residencial té cobertura 
ferroviària (42%). 

• Diferència segons                 
compacitat i densitat 
residencial. 

Considera MUC (normativa vigent 2009). 



Oportunitats per a l’aterratge empresarial 

• 2/3 de sòl d'activitat es troba en zones molt poblades, a una distància 
màxima de 30 min. per carretera a l'estació de mercaderies més propera.  

• Influeixen els trets i la gestió dels espais i l’estructura econòmica de les 
zones. 

• Cal valorar Logis Penedès i optimització d’espais existents. 

 

Considera MUC (normativa vigent 2009). 



Optimitzar el TAV 
OPORTUNITATS 

• Sorgeixen noves possibilitats i 
usos que poden millorar la 
resta del serveis i l’estructura 
de mobilitat. 

• Estacions principals: nodes 
amb potencialitat 
aglutinadora (estacions 
principals) i de generació de 
nova activitat. 

• Reactivació de la cultura 
ferroviària en general. 

 

 

• Planificació: integrar al model 
urbanístic i territorial, posar en 
valor la centralitat, millorar 
l’accessibilitat. 

• Gestió: gestió coherent dels 
fluxes, desenvolupament de 
projectes a l’entorn de l’estació. 

• Promoció i imatge urbana: 
màrqueting urbà, promoció 
turística, noves centralitats, 
millora de l’entorn. 

 

 

 

MESURES 

Cal redefinir els projectes locals a l’entorn de l’estació CT i dissenyar 
nous mecanismes  de connectivitat en i des de els municipis propers. 



6. REFLEXIONS FINALS 



Ferrocarril i infraestructures 
• No es pot carregar el tren d'un excés de responsabilitat, si no es 

planteja una millora sistèmica. 

• Cal actuar en els diferents nivells i modalitats de manera 
específica i integrada en el sistema, de manera coherent amb el 
desenvolupament local i la cohesió territorial. 

• La potencialitat ferroviària ha de ser fomentada des de l'esfera 
política (inclou recerca i excel·lència de personal). 

• Les infraestructures desenvolupen aquells territoris amb una base. 

• Cada nova infraestructura pot ser un factor de desenvolupament, I 
un factor per a noves fractures territorials. 

• Els nodes han de ser dissenyats prèviament, però hi ha capacitat 
d’adaptació en relació als existents. 

 

 

 

 

 

 



Ferrocarril i equilibri territorial 
• Cal prendre posició activa en relació amb Barcelona i la megaregió. 

• Els vincles humans generen àmbits socioeconòmics sense estructures 
de gestió. La continuïtat d’una àrea d’influència de Reus requereix  
projectes estratègics conjunts. 

• L’eix Tarragona-Reus pot articular una regió amb criteris actuals de 
mobilitat, aprofitant rodalies, estació Bellissens, possible estació sud 
aeroport i sistema ATM.  

• Avançar de territori de pas a regió estructurada implica assumir una 
realitat policèntrica i diversa, amb espais conurbats, rurals i altres. 

• Existeixen models viables per a una readaptació competitiva de 
rodalies i regionals, permetent l’equilibri del territori. 

• Pot ser un element generador d’activitat econòmica en ell mateix 
(p.ex. possible tren turístic i/o optimització de productes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ferrocarril i model de desenvolupament 

• Les infraestructures són fonamentals, però són mitjans al servei 
d’objectius més amplis. 

• Els avantatges o desavantatges comparatius es concreten en funció 
de la intervenció o no dels agents. 

• Només pot ser un element dinamitzador quan hi ha un projecte 
sòlid i més ampli de territori, pactat pels agents territorials: 
estratègies coherents, dinàmiques i amb accions viables. 

• Cal disposar de capacitat tècnica, mobilització dels agents i 
lideratge polític (aplicant una gestió multinivell). 

• El transport públic pot ser un factor de suport a l’economia del 
coneixement. 

 

 

 

 

 

 



Ferrocarril i cohesió social 
• S’ha analitzat poc l’impacte econòmic de regionals, rodalies, mitja 

distància. Podria passar de dèficit a factor d’oportunitat. 

• El transport públic integrat és factor de cohesió social i de qualitat de 
vida, però també de viabilitat per al teixit empresarial propi. 

• Igual com ha existit poca cultura d’habitatge social, ha existit poca 
cultura de predisposició al transport públic. Rendibilitat analitzada en 
clau econòmica. 

• El tren genera externalitats que cap ens privat facilita, en matèria de 
cura per l'entorn, reducció de la congestió i disminució de 
l'accidentalitat. 

• Cal equilibri entre competitivitat per a les zones i empreses més 
competitives  i el servei als ciutadans (fórmules win win). P.ex. 
prioritzar l’accés a espais empresarials. 

 

 



Algunes bones pràctiques 
• Rodalies Badia de Cadis: integra nodes urbans i de 

transport i grans equipaments. 

• Estació intermodal i intercanviador de Donostia-Sant 
Sebastià: hub de mobilitat. 

• Aparcament de bicicletes, estació de Sant Cugat. 

• Línia Pobla de Segur: triplica passatgers amb els nous 
combois (línia renovada, de 4 a 10 expedicions). 

• Estació Antequera ciudad (com a gestió): canalitzarà 
el servei vers  la ciutat, superant l’allunyament de la 
inicial. 

• Vendôme: ciutat mitjana amb política de city 
branding a partir de factors com el TAV. 

• Línies mixtes passatgers-mercaderies (Itàlia, 
Alemanya i altres). 
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