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L’euroregió i el ferrocarrilL’euroregió i el ferrocarril
Barcelona Barcelona –– la Tour de Carolla Tour de Carol

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

llum al final del túnelllum al final del túnel

Organitza:Organitza: El Ripollès existeixEl Ripollès existeix
Patrocina:Patrocina: Consell Comarcal del RipollèsConsell Comarcal del Ripollès
Col·labora:Col·labora: Centre d’Estudis del RipollèsCentre d’Estudis del Ripollès
Ripoll, 26 de maig de 2006Ripoll, 26 de maig de 2006
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ESPANYA-FRANÇA

3 connexions: 

• Portbou – Cerbère
(doble via 
electrificada)
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• Irun – Hendaye
(doble via 
electrificada)

• Puigcerdà –
La tour de Carol
(només viatgers)

• Canfranc
(tancada la part 
francesa)
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Ferrocarril Transpirinenc Oriental
• 160 km de línia (fins Pl.Catalunya)
• Perfil de línia d’alta muntanya
• 2ª connexió internacional catalana
• Rampes més dures de Renfe (4,5%)
• 10a línia regional d’Espanya
• Mínima distància Barcelona - Tolouse
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•• Únic túnel helicoideÚnic túnel helicoide

•• Línia d’alta muntanyaLínia d’alta muntanya

•• Via únicaVia única

•• 42 túnels en 55 km42 túnels en 55 km
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•• Únic túnel helicoideÚnic túnel helicoide
d’Espanyad’Espanya

•• Pendents del 4,5% Pendents del 4,5% 
(les més altes)(les més altes)

•• 2on túnel ferroviari   2on túnel ferroviari   
més llarg de Catalunya més llarg de Catalunya 
amb 3,8 kmamb 3,8 km

•• Manteniment gairebéManteniment gairebé
nul des dels 80’s fins nul des dels 80’s fins 
el 2003el 2003
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Ripoll Ripoll –– Puigcerdà : 6 trens al diaPuigcerdà : 6 trens al dia
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Connexions “internacionals” feblesConnexions “internacionals” febles
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•• La Tour de Carol és el punt de trobada de tres línies de tres amples diferents: La Tour de Carol és el punt de trobada de tres línies de tres amples diferents: 
•• Barcelona Barcelona –– Ripoll Ripoll –– La Tour de Carol (ample ibèric)La Tour de Carol (ample ibèric)
•• Tolouse Tolouse –– Foix Foix –– La Tour de Carol (ample internacional)La Tour de Carol (ample internacional)
•• Villefranche de Conflent Villefranche de Conflent –– La Tour de Carol (ample mètric La Tour de Carol (ample mètric –– Tren Groc de la Cerdanya)Tren Groc de la Cerdanya)

•• Actualment es realitzen molt pocs esforços per agilitzar les connexions entre aquestes línies, Actualment es realitzen molt pocs esforços per agilitzar les connexions entre aquestes línies, 
especialment pel que fa la línia d’ample ibèric, que pertany a l’estat espanyol.especialment pel que fa la línia d’ample ibèric, que pertany a l’estat espanyol.

•• No existeix una lògica d”euroregió” en la programació de serveis d’aquest enllaç internacionalNo existeix una lògica d”euroregió” en la programació de serveis d’aquest enllaç internacional
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Ample ibèricAmple ibèric

Ample internacionalAmple internacional
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Ample internacionalAmple internacional

Ample mètricAmple mètric
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18801880
18831883
19041904

19191919
19221922
19251925
19271927

Inauguració del ferrocarril de Granollers a Ripoll i Sant Joan de les AbadessesInauguració del ferrocarril de Granollers a Ripoll i Sant Joan de les Abadesses
Connexió directa amb BarcelonaConnexió directa amb Barcelona
Conveni francoConveni franco--espanyol per a la construcció de tres ferrocarrils transpirinencs que unissin espanyol per a la construcció de tres ferrocarrils transpirinencs que unissin 
França amb Espanya: per Canfranc, un d’ells entre Ripoll i AxFrança amb Espanya: per Canfranc, un d’ells entre Ripoll i Ax--lesles--TermesTermes
Inauguració del primer tram, entre Ripoll i Ribes de FreserInauguració del primer tram, entre Ripoll i Ribes de Freser
Inauguració del segon tram fins a La Molina i fins a PuigcerdàInauguració del segon tram fins a La Molina i fins a Puigcerdà
Estació unificadora del ferrocarril transpirinenc amb el de Granollers i Barcelona a Estació unificadora del ferrocarril transpirinenc amb el de Granollers i Barcelona a RipollRipoll ..
Nova estació “internacional” a Puigcerdà.Nova estació “internacional” a Puigcerdà.
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19271927
19291929
19651965

19801980
19841984
19871987
19981998
20032003

20052005

20062006

Nova estació “internacional” a Puigcerdà.Nova estació “internacional” a Puigcerdà.
Electrificació de la línia a 1500 Vcc i connexió internacional amb Electrificació de la línia a 1500 Vcc i connexió internacional amb La Tour de CarolLa Tour de Carol
Transformació a 3000 Vcc, voltatge tradicional de Renfe. Transformació a 3000 Vcc, voltatge tradicional de Renfe. 
Fi dels transbordaments a Ripoll entre França i BarcelonaFi dels transbordaments a Ripoll entre França i Barcelona
Clausura del tram Ripoll Clausura del tram Ripoll –– Sant Joan de les AbadesesSant Joan de les Abadeses
Anunci del tancament de la línia per “deficitària”. Mobilitzacions popularsAnunci del tancament de la línia per “deficitària”. Mobilitzacions populars
Proves amb el Talgo Pendular entre Barcelona i la Tour de CarolProves amb el Talgo Pendular entre Barcelona i la Tour de Carol
Pla de modernització de la Generalitat de Catalunya.Pla de modernització de la Generalitat de Catalunya.
El ministre de Foment Cascos i alts directius de Renfe prometen la millora de la línia després El ministre de Foment Cascos i alts directius de Renfe prometen la millora de la línia després 
de molts accidents.de molts accidents.
Primera renovació de via amb materials de qualitat, entre Vic i Borgonyà. Primeres millores a Primera renovació de via amb materials de qualitat, entre Vic i Borgonyà. Primeres millores a 
les estacions de la línia: enllumenat i panells electrònics.les estacions de la línia: enllumenat i panells electrònics.
Renovada la via amb materials de qualitat entre Borgonyà i Ripoll. Renovació total de la Renovada la via amb materials de qualitat entre Borgonyà i Ripoll. Renovació total de la 
catenària de l’any 1929.catenària de l’any 1929.
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ESTATESTAT

••Definitivament es pot afirmar que la línia es troba fora de perill. Les últimes millores han Definitivament es pot afirmar que la línia es troba fora de perill. Les últimes millores han 
suposat un salt sense precedents en la millora de la qualitat i seguretat de la línia. Encara no suposat un salt sense precedents en la millora de la qualitat i seguretat de la línia. Encara no 
s’han millorat el nombre de serveis ni la velocitat comercial.s’han millorat el nombre de serveis ni la velocitat comercial.

•• Els darrers governs estatals, propietaris de la línia, han iniciat renovacions històriques de via.Els darrers governs estatals, propietaris de la línia, han iniciat renovacions històriques de via.

•• Renfe preveu incorporar els trens Renfe preveu incorporar els trens CiviaCivia a l’explotació d’aquesta línia ja que tenen més a l’explotació d’aquesta línia ja que tenen més 

CARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA > Futur immediatCARACTERÍSTIQUES DE LA LÍNIA > Futur immediat
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•• Renfe preveu incorporar els trens Renfe preveu incorporar els trens CiviaCivia a l’explotació d’aquesta línia ja que tenen més a l’explotació d’aquesta línia ja que tenen més 
potència que els actuals, estan dotats d’aire acondicionats, servei de vídeo i menor consum potència que els actuals, estan dotats d’aire acondicionats, servei de vídeo i menor consum 
mitjà.mitjà.

GENERALITATGENERALITAT

•• La Generalitat ha rebutjat incloure la línia Barcelona La Generalitat ha rebutjat incloure la línia Barcelona –– Ripoll Ripoll –– Puigcerdà a la xarxa Puigcerdà a la xarxa 
transeuropea de mercaderies en el transeuropea de mercaderies en el Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya (PI TC)Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya (PI TC)..

•• El PITC únicament preveu desdoblaments puntuals de la via entre Vic i Barcelona.El PITC únicament preveu desdoblaments puntuals de la via entre Vic i Barcelona.

•• La línia té un futur assegurat, però no és tan clar el seu paper dins del territori.La línia té un futur assegurat, però no és tan clar el seu paper dins del territori.
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PLA DE REVITALITZACIÓ DE LA LÍNIA DE FOMENT (2000PLA DE REVITALITZACIÓ DE LA LÍNIA DE FOMENT (2000-- 2010)2010)
•• Inversió: 267,57 MInversió: 267,57 M€€
•• Reducció prevista dels temps de viatge: 25%Reducció prevista dels temps de viatge: 25%

Soterrament Vic (10%)
Nous trens (17%)
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Estacions i altres (9%)

Passos a nivell (3%)

CTC (2%)

Renovació electrificació (4%)

Millora de talusos (5%)

Millores parcials Ripoll- Puigcerdà (4%)

Renovació via Ripoll- Puigcerdà (8%)

Renovació via Vic- Ripoll (10%)

Duplicacions parcials 
Vic - Montcada (28%)
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RENOVACIÓ VIC RENOVACIÓ VIC –– RIPOLL: EXECUTADARIPOLL: EXECUTADA
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•• Catenària d’última generacióCatenària d’última generació
•• Travessa de formigó polivalentTravessa de formigó polivalent
•• Dotació d’enclavaments electrònicsDotació d’enclavaments electrònics
•• Control de circulació per CTCControl de circulació per CTC
•• Senyalització automàticaSenyalització automàtica

•• Panells teleindicadorsPanells teleindicadors
•• Millora de la senyalèticaMillora de la senyalètica
•• Recreixement d’andanesRecreixement d’andanes
•• Mobiliari a les estacions: bancs i papereresMobiliari a les estacions: bancs i papereres
•• Millora de l’enllumenat públicMillora de l’enllumenat públic
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15671
107

4937

Quilometratge
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185’74’
110’

75’36’

Explotació 
actual
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157’65’
95’

62’30’

Explotació 
2010
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5057
58

4061

Velocitat comercial 
actual (km/h)
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6065
67

4774

Velocitat comercial 
2010 (km/h)
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TRENS CIVIATRENS CIVIA

•• Merescuda milloraMerescuda millora
•• Construïts en Construïts en 
alumini (20% mens alumini (20% mens 
de massa al 447)de massa al 447)
•• Vel.màx: 120 km/hVel.màx: 120 km/h
•• Menys costos Menys costos 
•• Menor consum Menor consum 
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•• Menor consum Menor consum 
(30% d’estalvi al 447)(30% d’estalvi al 447)
•• Disponibilitat 98%Disponibilitat 98%
•• Insonoritat interior i Insonoritat interior i 
exteriorexterior
•• Pantalles TFTPantalles TFT
•• Articulats (millora la Articulats (millora la 
inscripció en corba)inscripció en corba)
•• Diàfans, sense Diàfans, sense 
envans ni portesenvans ni portes
•• Millor acceleració Millor acceleració 
que el 447 (46%): que el 447 (46%): 
1,10 m/s1,10 m/s22
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CAL VIGILAR L’ADAPTACIÓ A LA LÍNIA DE PUIGCERDÀCAL VIGILAR L’ADAPTACIÓ A LA LÍNIA DE PUIGCERDÀ
•• Disposar de seients ergonòmicsDisposar de seients ergonòmics
•• Aire acondicionat i calefaccióAire acondicionat i calefacció
•• Portaesquís Portaesquís 
•• Frenada reforçada (pendents més intensos en adherència de Renfe)Frenada reforçada (pendents més intensos en adherència de Renfe)
•• Lavabos amb suficient autonomia per l’anada i la tornadaLavabos amb suficient autonomia per l’anada i la tornada
•• Espai per a bicicletesEspai per a bicicletes

Trens actuals fins a PuigcerdàTrens actuals fins a Puigcerdà
Seients poc aptesSeients poc aptes
usats fins a Ripollusats fins a Ripoll
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Trens actuals fins a PuigcerdàTrens actuals fins a Puigcerdà usats fins a Ripollusats fins a Ripoll

Railfaneurope.netRailfaneurope.netRailfaneurope.netRailfaneurope.net
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El El RipollèsRipollès es troba a la tercera posició en dotació de placeses troba a la tercera posició en dotació de places--quilòmetres per habitant i any en quilòmetres per habitant i any en 
transport públic, superant la mitjana de Catalunya, valorada en transport públic, superant la mitjana de Catalunya, valorada en 44..280280..

VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès
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Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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Pel que fa a les expedicions per any i habitant (oportunitats per a viatjar), els resultats del Pel que fa a les expedicions per any i habitant (oportunitats per a viatjar), els resultats del 
RipollèsRipollès són més aviat discrets i es troben per sota de la mitjana catalana. són més aviat discrets i es troben per sota de la mitjana catalana. 
El motiu és clar: tot i no haver molts trens, aquests tenen força capacitat pel volum de població.El motiu és clar: tot i no haver molts trens, aquests tenen força capacitat pel volum de població.

VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès
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Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès
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Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès
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Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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Rànquing de viatgers diaris a estacions regionals,Rànquing de viatgers diaris a estacions regionals,
excloses les capitals de provínciaexcloses les capitals de província

El El RipollèsRipollès , la Cerdanya i Osona han convertit la línia , la Cerdanya i Osona han convertit la línia 
de Puigcerdà en la 10a línia regional amb més de Puigcerdà en la 10a línia regional amb més 

VIATGERS > Estat del transport públic al RipollèsVIATGERS > Estat del transport públic al Ripollès
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de Puigcerdà en la 10a línia regional amb més de Puigcerdà en la 10a línia regional amb més 
passatge de Renfe a tot l’Estat.passatge de Renfe a tot l’Estat.
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VIATGERS > Propostes de futur > Complir el pacte de l TinellVIATGERS > Propostes de futur > Complir el pacte de l Tinell
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Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)Atlas del Transport Públic de Catalunya. Any 2005 (PTP)
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VIATGERS > Propostes de futur > Serveis cadenciatsVIATGERS > Propostes de futur > Serveis cadenciats

COMPLIR EL PLA DE FOMENTCOMPLIR EL PLA DE FOMENT

•• 11 tren cada hora a Ripolltren cada hora a Ripoll

•• 11 tren cada tren cada 1515’ a Vic en hora punta’ a Vic en hora punta

•• 88 trens al dia fins a Puigcerdà, millorant les connexions internacionalstrens al dia fins a Puigcerdà, millorant les connexions internacionals
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I A MÉSI A MÉS

•• En funció de la demanda, estudiar l’establiment de llançadores entre Vic i Ripoll, i entre Vic i En funció de la demanda, estudiar l’establiment de llançadores entre Vic i Ripoll, i entre Vic i 
Puigcerdà / La Tour de Carol que no necessàriament hagin de sortir o arribar a Barcelona. EsPuigcerdà / La Tour de Carol que no necessàriament hagin de sortir o arribar a Barcelona. Es
tracta de copiar el model del “Metro del Bages” i “Metro de l’Anoia” dels FGC.tracta de copiar el model del “Metro del Bages” i “Metro de l’Anoia” dels FGC.

•• Trens xarter per a escolars, grups escorta, esquiadorsTrens xarter per a escolars, grups escorta, esquiadors
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VIATGERS > Propostes de futur > Més capacitat per m és trensVIATGERS > Propostes de futur > Més capacitat per m és trens
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VIATGERS > Propostes de futur > Turisme i esquíVIATGERS > Propostes de futur > Turisme i esquí

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

• Caldria incrementar la intermodalitatintermodalitat Renfe-FGC. Potenciar la idea de deixar el cotxe a 
Barcelona en comptes de Ribes de Freser o Queralbs per arribar a Núria.

• DescomptesDescomptes al preu del bitllet del cremallera de Núria als usuaris de Renfe entre qualsevol 
estació i Ribes de Freser, per fomentar l’accés sostenble al santuari de Núria des de l’origen.

• Afinar la coordinació horàriacoordinació horària entre ambdues companyies, especialment en casos de retard.
• En dies de demanda i temporada alta, perllongament de tots els serveis des de Ripoll fins a

Ribes de Freser.
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VIATGERS > Propostes de futur > Turisme i esquíVIATGERS > Propostes de futur > Turisme i esquí

• Fomentar l’accés sostenible dels esquiadors a 
La Molina

• Estudiar la reposició o nova construcció del telecadira que 
unia l’estació ferroviària amb les pistes d’esquí
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• Establiment d’una taxa ecològica als que accedeixin 
mitjançant el vehicle privat, tot lliurant de la taxa els viatgers
que arribin en tren

• Promocions combinades FGC + Renfe que incloguin forfait i 
transport ferroviari

• Turisme cultural ferroviari. Trens històrics i paisatgístics com
a nou desenvolupament turístic sostenible 
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VIATGERS > Propostes de futur > Trens basculantsVIATGERS > Propostes de futur > Trens basculants
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•• Nombroses companyies ferroviàries europees exploten trens amb basculació activa, que Nombroses companyies ferroviàries europees exploten trens amb basculació activa, que 
treuen un millor rendiment als traçats més sinuosos en corba sense necessitat de peraltar les treuen un millor rendiment als traçats més sinuosos en corba sense necessitat de peraltar les 
vies excessivament.vies excessivament.

•• El guany en temps de viatge, segons les condicions del vehicle i de la infrastructura, es troba El guany en temps de viatge, segons les condicions del vehicle i de la infrastructura, es troba 
entre el 10entre el 10--20%20%

•• En línies tan sinuoses com la de Puigcerdà seria una opció a tenir en compte per millorar el En línies tan sinuoses com la de Puigcerdà seria una opció a tenir en compte per millorar el 
punt feble dels temps de viatge.punt feble dels temps de viatge.

Tren basculant de Regionals RenfeTren basculant de Regionals Renfe Tren basculant de Grans Línies RenfeTren basculant de Grans Línies Renfe
Titan Titan -- www.tranvia.orgwww.tranvia.org A.Gascón A.Gascón -- www.tranvia.orgwww.tranvia.org
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VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó
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RESOLDRE EL PROBLEMA DE L’AMPLE DE VIARESOLDRE EL PROBLEMA DE L’AMPLE DE VIA

• Continuar amb la instal·lació de travesses polivalentsContinuar amb la instal·lació de travesses polivalents
•• Afinar les connexions horàries a cada banda de la frontera. Actualment l’ample de via diferent Afinar les connexions horàries a cada banda de la frontera. Actualment l’ample de via diferent 

entre Europa i Espanya obliga a un transbordament llarg.entre Europa i Espanya obliga a un transbordament llarg.
•• Foment dels trens “euroregionals” Barcelona Foment dels trens “euroregionals” Barcelona –– Ripoll Ripoll –– Tolouse amb canvi automàtic d’ampleTolouse amb canvi automàtic d’ample
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Canviador d’ample mixte TALGO Canviador d’ample mixte TALGO -- BRAVABRAVA Canviador d’ample a Roda de BaràCanviador d’ample a Roda de Barà

VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó
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•• Cada vegada són menys estranys els canviadors d’ample de via a EspanyaCada vegada són menys estranys els canviadors d’ample de via a Espanya

•• Catalunya disposa de 3 canviadors d’ample: a Portbou, Roda de Barà (mixte) i Lleida (mixte)Catalunya disposa de 3 canviadors d’ample: a Portbou, Roda de Barà (mixte) i Lleida (mixte)

•• Amb la proliferació del ample de via internacional dins del territori estatal, els canviadors Amb la proliferació del ample de via internacional dins del territori estatal, els canviadors 
d’ample s’han fet necessaris més enllà de les fronteres amb França.d’ample s’han fet necessaris més enllà de les fronteres amb França.

Vía LIbreVía LIbre
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•• Atesa l’enorme dificultat Atesa l’enorme dificultat 
de canviar l’ample de via a de canviar l’ample de via a 
tota la línia de Puigcerdà tota la línia de Puigcerdà 
per fomentar el trànsit de per fomentar el trànsit de 
mercaderies, caldrà mercaderies, caldrà 
reclamar provisionalment la reclamar provisionalment la 
instal·lació d’un canviador instal·lació d’un canviador 

VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó
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instal·lació d’un canviador instal·lació d’un canviador 
d’ample per a donar d’ample per a donar 
continuïtat als trens entre continuïtat als trens entre 
Catalunya i França.Catalunya i França.

•• La Tour de Carol és l’indret La Tour de Carol és l’indret 
idoni ja que no caldria idoni ja que no caldria 
construir cap via nova, a construir cap via nova, a 
part de les instal·lacions del part de les instal·lacions del 
canviador.canviador.

Final de Renfe a la Tour de Carol. Final de Renfe a la Tour de Carol. SenseSense continuïtatcontinuïtat..
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VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó

EXPERIÈNCIES AMB MATERIAL MÒBILEXPERIÈNCIES AMB MATERIAL MÒBIL

•• Els trens regionals dièsel (TRD) de Renfe utilitzats a Els trens regionals dièsel (TRD) de Renfe utilitzats a 
Aragó, entre Calatayud, Huesca i Jaca, canvien Aragó, entre Calatayud, Huesca i Jaca, canvien 
d’ample de via gràcies als bogies “d’ample de via gràcies als bogies “BRAVABRAVA ” (CAF) de ” (CAF) de 
l’ample ibèric a l’internacional. l’ample ibèric a l’internacional. 
•• Es tracta de la primera experiència de canvi d’ample a Es tracta de la primera experiència de canvi d’ample a 
trens de mitjana distància o Regionals, antiga titular de trens de mitjana distància o Regionals, antiga titular de 
la línia de Puigcerdà.la línia de Puigcerdà.
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la línia de Puigcerdà.la línia de Puigcerdà.
•• El canvi d’ample automàtic BRAVA ha estat provat a El canvi d’ample automàtic BRAVA ha estat provat a 
60 km/h sense problemes60 km/h sense problemes

TERCER CARRILTERCER CARRIL

•• Una de les solucions que el Ministeri de Foment va Una de les solucions que el Ministeri de Foment va 
aplicar al problema de l’ample de via ibèric fou la aplicar al problema de l’ample de via ibèric fou la 
instal·lació de vies amb tres carrils entre Tardiente i instal·lació de vies amb tres carrils entre Tardiente i 
Huesca. Huesca. 
Tot i ser una solució útil és massa complexa a l’hora Tot i ser una solució útil és massa complexa a l’hora 
de solucionar els aparells de via i requereix d’un de solucionar els aparells de via i requereix d’un 
manteniment massa especialmanteniment massa especial
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VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó

•• Els trens “TRD” dels ferrocarrils Els trens “TRD” dels ferrocarrils 
danesos efectuen connexions danesos efectuen connexions 
internacionals amb problemes internacionals amb problemes 
infrastructurals molt més grans infrastructurals molt més grans 
que els existents entre Espanya i que els existents entre Espanya i 
França.França.

•• Aquest tren, que cobreix la ruta Aquest tren, que cobreix la ruta 
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•• Aquest tren, que cobreix la ruta Aquest tren, que cobreix la ruta 
entre Hamburg (Alemanya) i entre Hamburg (Alemanya) i 
Copenhague (Dinamarca), Copenhague (Dinamarca), 
s’introdueix perfectament s’introdueix perfectament 
encarrilat a les bodegues d’un encarrilat a les bodegues d’un 
ferry per evitar que els viatgers ferry per evitar que els viatgers 
hagin de fer transbordaments per hagin de fer transbordaments per 
canviar de país.canviar de país.

•• Al ferrocarril TolouseAl ferrocarril Tolouse-- Barcelona, Barcelona, 
on la continuïtat de la via és on la continuïtat de la via és 
evident, els viatgers han de evident, els viatgers han de 
transbordar necessàriament (!)transbordar necessàriament (!)
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VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó

Talgo amb locomotora espanyola de RenfeTalgo amb locomotora espanyola de Renfe Talgo amb lo comotora francesa de SNCFTalgo amb locomotora francesa de SNCF
www.trenscat.comwww.trenscat.com
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PORTBOUPORTBOU CERBÈRECERBÈRE

•• La solució tradicional al problema de l’ample de via han estat els trens Talgo, que eviten La solució tradicional al problema de l’ample de via han estat els trens Talgo, que eviten 
transbordaments pel seu canvi d’ample automàtic però havien de ser remolcats per diferents transbordaments pel seu canvi d’ample automàtic però havien de ser remolcats per diferents 
locomotores segons l’ample de via pel qual discorren.locomotores segons l’ample de via pel qual discorren.

•• El fet d’haver de canviar de locomotora a la frontera, fa perdre uns El fet d’haver de canviar de locomotora a la frontera, fa perdre uns 20 20 minuts de viatge i esdevé minuts de viatge i esdevé 
feixuc i car si es planteja a relacions de baixa demanda.feixuc i car si es planteja a relacions de baixa demanda.
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Locomotora Talgo amb canvi d’ample automàtic, com l a Locomotora Talgo amb canvi d’ample automàtic, com l a 
resta del trenresta del tren

VIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi óVIATGERS > Propostes de futur > Connexions Euroregi ó

•• Durant els darrers anys Talgo ha Durant els darrers anys Talgo ha 
dissenyat dues locomotores dissenyat dues locomotores 
capaces de canviar d’ample capaces de canviar d’ample 
seguint el mètode emprat als seguint el mètode emprat als 
cotxes Talgo convencionals.cotxes Talgo convencionals.

www.alfotren.comwww.alfotren.com
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cotxes Talgo convencionals.cotxes Talgo convencionals.

•• La locomotora “Virgen del Buen La locomotora “Virgen del Buen 
Camino” es troba efectuant proves Camino” es troba efectuant proves 
amb èxit des de fa anys, i amb èxit des de fa anys, i 
s’espera una comanda de Renfe s’espera una comanda de Renfe 
d’un tipus semblant.d’un tipus semblant.

•• En l’actualitat, el sistema BRAVA En l’actualitat, el sistema BRAVA 
i Talgo competeixen per feri Talgo competeixen per fer--se se 
càrrec del canvi d’ample. Cada càrrec del canvi d’ample. Cada 
vegada hi haurà més facilitats en vegada hi haurà més facilitats en 
el canvi d’ample automàtic.el canvi d’ample automàtic.
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MERCADERIES > Situació actualMERCADERIES > Situació actual
El transport de mercaderies a Europa suposa un 30% de El transport de mercaderies a Europa suposa un 30% de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle.les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Seguint el creixement actual, es podria reduir un 5,2% Seguint el creixement actual, es podria reduir un 5,2% 
d’emissions netes si es produís un 30% de transvasament d’emissions netes si es produís un 30% de transvasament 
de la carretera al ferrocarril (viatgers i mercaderies).de la carretera al ferrocarril (viatgers i mercaderies).

Els costos socioambientals o externalitats del transport a Els costos socioambientals o externalitats del transport a 
Europa suposen 630.000 milions d’euros anuals a la Europa suposen 630.000 milions d’euros anuals a la 
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Europa suposen 630.000 milions d’euros anuals a la Europa suposen 630.000 milions d’euros anuals a la 
societat, l’equivalent al 7,3% del PIB europeu.societat, l’equivalent al 7,3% del PIB europeu.

A Catalunya el sector del transport és responsable del A Catalunya el sector del transport és responsable del 
40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
Mentre la indústria està incorporant mesures ambientals Mentre la indústria està incorporant mesures ambientals 
com a cost productiu, el sector del transport encara no ha fet com a cost productiu, el sector del transport encara no ha fet 
gran passes: transvasament modal i energies alternatives.gran passes: transvasament modal i energies alternatives.

Les externalitats són del 6% sobre el PIB català associat al Les externalitats són del 6% sobre el PIB català associat al 
transporttransport
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MERCADERIES > Situació actualMERCADERIES > Situació actual

•• El transport de mercaderies, basat bàsicament en el camió és directament responsable El transport de mercaderies, basat bàsicament en el camió és directament responsable 
d’aquest despropòsit. d’aquest despropòsit. 
•• El transport de mercaderies a Espanya per ferrocarril és inferior a la ja prou baixa quota de El transport de mercaderies a Espanya per ferrocarril és inferior a la ja prou baixa quota de 
mercat de l’Europa dels quinze.mercat de l’Europa dels quinze.
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MCRITMCRIT



3L’Euroregió i el ferrocarril BarcelonaL’Euroregió i el ferrocarril Barcelona-- la Tour de Carolla Tour de Carol

MERCADERIES > Situació actualMERCADERIES > Situació actual

•• El creixement de camions cap a la frontera El creixement de camions cap a la frontera 
francesa creix al ritme del 6,5% anual. Si francesa creix al ritme del 6,5% anual. Si 
s’aconseguís reduir fins el 4,5% anual i no s’aconseguís reduir fins el 4,5% anual i no 
s’efectués cap transferència al mode ferroviari s’efectués cap transferència al mode ferroviari 
caldria una autopista de 3 carrils només per a caldria una autopista de 3 carrils només per a 
camions a partir del 2030.camions a partir del 2030.

•• A més existeix cert col·lapse a la xarxa A més existeix cert col·lapse a la xarxa 
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•• A més existeix cert col·lapse a la xarxa A més existeix cert col·lapse a la xarxa 
ferroviària actual utilitzada per al transport de ferroviària actual utilitzada per al transport de 
mercaderies. A Catalunya es restringeix a una mercaderies. A Catalunya es restringeix a una 
sola línia: Barcelona sola línia: Barcelona –– Girona Girona -- Figueres Figueres ––
Portbou Portbou -- Cerbère.Cerbère.

•• Més de Més de 8000 camions diaris8000 camions diaris travessen la travessen la 
frontera carretera per La Jonquerafrontera carretera per La Jonquera

•• Es preveu que el trànsit de mercaderies des Es preveu que el trànsit de mercaderies des 
de Catalunya a Espanya s’iguali amb el trànsit de Catalunya a Espanya s’iguali amb el trànsit 
cap a la resta d’Europa.cap a la resta d’Europa.
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MERCADERIES > Situació actualMERCADERIES > Situació actual
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MERCADERIES > Situació actualMERCADERIES > Situació actual

•• Quines són les dificultats per les quals s’ha desenvolupat tan poc el ferrocarril de Quines són les dificultats per les quals s’ha desenvolupat tan poc el ferrocarril de 
mercaderies a Espanya?mercaderies a Espanya?

•• És un país extremadament depenent de la carretera, donat l’escàs interès estatal i És un país extremadament depenent de la carretera, donat l’escàs interès estatal i 
autonòmic atorgat fins ara al ferrocarril. autonòmic atorgat fins ara al ferrocarril. 
•• El transport per camions es troba fortament dissociat en petites empreses no agrupades El transport per camions es troba fortament dissociat en petites empreses no agrupades 
i per tant, amb escàs interès de transferència cap al ferrocarril.i per tant, amb escàs interès de transferència cap al ferrocarril.
•• El transport de mercaderies depèn bàsicament d’una empresa ferroviària pública estatal El transport de mercaderies depèn bàsicament d’una empresa ferroviària pública estatal 
amb importants problemes de caràcter logístic i sindical.amb importants problemes de caràcter logístic i sindical.

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

amb importants problemes de caràcter logístic i sindical.amb importants problemes de caràcter logístic i sindical.
•• L’incòmode ample de via de “6 peus castellans” dificulta les relacions amb Europa. L’incòmode ample de via de “6 peus castellans” dificulta les relacions amb Europa. 
•• El conjunt de xarxa ferroviària d’Espanya i Portugal, impedeix recorreguts superiors als El conjunt de xarxa ferroviària d’Espanya i Portugal, impedeix recorreguts superiors als 
1.000 km de caràcter transnacional, on el ferrocarril es mostra especialment competitiu.1.000 km de caràcter transnacional, on el ferrocarril es mostra especialment competitiu.
•• Per fer competitiu el ferrocarril en curtes distàncies, possibles en ample ibèric, cal Per fer competitiu el ferrocarril en curtes distàncies, possibles en ample ibèric, cal 
efectuar mesures de caràcter logístic no gaire desenvolupades a l’Espanya.efectuar mesures de caràcter logístic no gaire desenvolupades a l’Espanya.
•• La xarxa ferroviària no s’ha adequat gaire al transport de mercaderies.La xarxa ferroviària no s’ha adequat gaire al transport de mercaderies.
•• La xarxa ferroviària ibèrica es troba fortament utilitzada per trens de viatgers. La La xarxa ferroviària ibèrica es troba fortament utilitzada per trens de viatgers. La 
velocitat de trajecte de les mercaderies és sensiblement inferior a la dels viatgers i això velocitat de trajecte de les mercaderies és sensiblement inferior a la dels viatgers i això 
crea interferències entre els dos serveis. Els mercaderies van apartantcrea interferències entre els dos serveis. Els mercaderies van apartant--se a molts se a molts 
apartadors incrementant el seu temps de recorregut per deixar passar els viatgers.apartadors incrementant el seu temps de recorregut per deixar passar els viatgers.



3L’Euroregió i el ferrocarril BarcelonaL’Euroregió i el ferrocarril Barcelona-- la Tour de Carolla Tour de Carol

MERCADERIES > Transport intermodal bàsicMERCADERIES > Transport intermodal bàsic

•• El transport ferroviari de mercaderies s’efectua bàsicament de dues formes: El transport ferroviari de mercaderies s’efectua bàsicament de dues formes: 

•• Vagons de càrrega complertaVagons de càrrega complerta : el ferrocarril només és competitiu si recorre elevades : el ferrocarril només és competitiu si recorre elevades 
distàncies (>600 km), degut a la dificultosa transferència de mercaderies cap al camió o distàncies (>600 km), degut a la dificultosa transferència de mercaderies cap al camió o 
el vaixell, sempre amb ruptura de carrega a través de grues o sils.el vaixell, sempre amb ruptura de carrega a través de grues o sils.

•• Vagons plataforma de contenidorsVagons plataforma de contenidors : el ferrocarril forma part d’una cadena de transport : el ferrocarril forma part d’una cadena de transport 
on el contenidor, que alberga la mercaderia, es troba tancat entre l’origen i la destinació. on el contenidor, que alberga la mercaderia, es troba tancat entre l’origen i la destinació. 
Els contenidors es manipulen amb grues de diferents tipus.Els contenidors es manipulen amb grues de diferents tipus.

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

Vagons plataforma de contenidorsVagons plataforma de contenidors

Els contenidors es manipulen amb grues de diferents tipus.Els contenidors es manipulen amb grues de diferents tipus.

Vagons de càrrega complertaVagons de càrrega complerta

Renfe.esRenfe.es
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MERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els PirineusMERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els Pirineus

La magnitud del problema
IMD veh. pesats per sentit als Pirineus. Any 2000
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Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (20052005).).
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Conclusions

• Només el 10% es trànsit intern
• El 57% és trànsit amb Espanya

MERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els PirineusMERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els Pirineus

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

• El 33% és trànsit internacional, amb tendència a 
igualar-se amb el de España en els propers 10 anys

• El ferrocarril juga un paper escàs, el 10%
• Les externalitats del transport de mercaderies suposen 

6.500 milions d’euros
• Un percentatge important dels trànsits de carretera 

poden adreçar-se al ferrocarril.
Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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• Les possibilitats del ferrocarril

• Mites: grans càrregues a grans distàncies
• El 50% de les tones-km a la carretera es fan a més de 

300 km de distància on el ferrocarril comença a ser una 

MERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els PirineusMERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els Pirineus

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

300 km de distància on el ferrocarril comença a ser una 
bona opció

• El model USA
• L’aposta per la liberalització
• Externalidades molt baixes
• Allibera capacitat a la carretera (soluciona problemes de  

congestió)

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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Hipòtesis Tones a transferir % de transferència

de transferència càrrega (T) /tren Milions sobre la carretera Trens

277 (tren curt) 98

11%8,17

MERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els PirineusMERCADERIES > Estudi del transport de mercaderies p els Pirineus

Ricard Riol Jurado. Associació per a la Promoció del Transport Públic. 2006

415 (tren llarg) 66

277 (tren curt) 172

415 (tren llarg) 115

277 (tren curt) 327

415 (tren llarg) 218

11%

19%

35%

Baixa

Mitjana

Alta

8,17

14,32

27,14

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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Assignació de transferència al ferrocarril. Hipòtesi baja . 415 ton/tren
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Assignació de transferència al ferrocarril. Hipòtesi media . 277 ton/tren
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Assignació de transferència al ferrocarril. Hipòtesi media . 415 ton/tren
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Tones disponibles
  < -50
  -50 - 0
  0 - 25
  25 - 50
  50 - 75
  75 - 100Assignació de transferència al ferrocarril . Hipòtesi alta . Tren llarg

Circulacions 
disponibles

Localització de 
colls d’ampolla
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MERCADERIES > Propostes de futur > Fase inicialMERCADERIES > Propostes de futur > Fase inicial

• Congelar les ampliacions de carreteresCongelar les ampliacions de carreteres i dedicar 
els recursos exclusivament al transport sostenible de 
mercaderies. El problema es reproduiria de nou.

• Arreglar el que ja tenimArreglar el que ja tenim : eliminar els colls 
d’ampolla. Crear trens de mercaderies sense 
problemes de logística. No importa anar ràpid sinó a 
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problemes de logística. No importa anar ràpid sinó a 
una bona velocitat mitjana. Liberalització ferroviària. El 
transport de mercaderies per ferrocarril ha de ser 
creïble des d’un primer moment, i no necessàriament 
esperar a un macrotúnel que no es construiria fins 
d’aquí 30 anys. Caldria establir un pla distribuït en 
etapes o fases: 

• FASE INICIALFASE INICIAL : Si s’eliminessin les fronteres 
ferroviàries, la xarxa actual tindria capacitat per 
assumir 15 milions de tones addicionals, un 475% per 
sobre del que es transporta actualment. 
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MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 0MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 0

• Prioritari. Ampliar la terminal de Portbou . Arribar a 50 trenes/dia 
(avui són 30)

• Prioritari. Reparar la connexió Canfranc-Oloron , 10 trenes/dia

• Prioritari. Condicionar la connexió Barcelona-Puigcerdà-Toulouse , 
20 trenes/dia + central de intercanvi UIC-ample espanyol.
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Aquestes actuacions suposarien una capacitat addici onal 
de 50 trens més, unes 4 milions de tones

20 trenes/dia + central de intercanvi UIC-ample espanyol.

• Alternativa a la millora de Portbou. Traslladar la terminal de Portbou 
a Figueres instal·lant un tercer carril o

• Terminal de transferència ràpida horitzontal.

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (20052005).).
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MERCADERIES > Propostes de futur > 0> Millorar la l ogísticaMERCADERIES > Propostes de futur > 0> Millorar la l ogística

SENSE LOGÍSTICA EFICAÇ, EL TRANSPORT FERROVIARI PER D.
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Laestaciondeltren.netLaestaciondeltren.net

Railfaneurope.netRailfaneurope.net Raúl MC. Raúl MC. –– www.tranvia.orgwww.tranvia.org
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MERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Eliminar fro nteres ferroviàriesMERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Eliminar fro nteres ferroviàries

CENTRAL DE TRANSFERÈNCIA
RÀPIDA HORITZONTAL DE 
MERCADERIES (ÀUSTRIA)

• Els ferrocarrils austríacs han 
dissenyat un terminal de 
mercaderies que, ocupant l’espai 
de dues vies i una calzada doble 
de 700 m. aporta una gran 
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de 700 m. aporta una gran 
capacitat de transferència idònia 
per estacions com Portbou.

• Pot descarregar un tren de 30 
plataformes a raó d’una per 
minut (mitja hora).

• Ofereix una capacitat 
d’emmagatzematge de 240 
contenidors.

• Funciona de forma 
automatitzada, amb contenidors 
prèviament codificats.
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MERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Foment de ca rreteres rodantsMERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Foment de ca rreteres rodants

SEMIRREMOLC DUAL: CARRETERA / FERROCARRIL
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MERCADERIES > Propostes de futur > MERCADERIES > Propostes de futur > 0 0 > Foment de carreteres rodants> Foment de carreteres rodants
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MERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Foment de ca rreteres rodantsMERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Foment de ca rreteres rodants

• Dues senzilles vies al costat d’un pas a 
nivell serveixen a RAlpin per donar una 
mateixa capacitat de transport que 
l’estació de Portbou. 

• Els camions s’introdueixen fàcilment en 

INSTAL·LACIONS DE RALPIN

Railfaneurope.netRailfaneurope.net
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el tren de plataformes a través de 
rampes que incorpora l’últim vagó. Els 
camioners van per una andana fins un 
cotxe-saló.

• La plataforma de Friburg (Alemanya) 
transporta 3330 plataformes per sentit 
en 111 trens diaris per sentit.

• A la zona dels Alps el 84% de les 84% de les 
mercaderies es transporten en mercaderies es transporten en 
ferrocarrilferrocarril , gràcies a les carreteres 
rodants! 

Railfaneurope.netRailfaneurope.net
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MERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Mercaderies a pocs kmMERCADERIES > Propostes de futur > 0 > Mercaderies a pocs km
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TREN DE MEDIA DISTANCIA

• Experiència pilot de Renfe a 
Galícia, per a recorreguts 
inferiors als 200 km

• No necessita maniobrar, ja 
que té dues locomotores de 
mitja potencia al cap i a la 
cua del tren.

• A línies com Puigcerdà seria 
un sistema ideal per remuntar 
els forts pendents.

251013 251013 –– www.tranvia.org www.tranvia.org 
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• Línia d’altes prestacions Tarragona- Barcelona- Perpinyà. Serà una 
línia d’alta capacitat fins a Perpinyà, però a partir d’aquest punt 
trobarà saturació, si en paral·lel no es prolonga fins a Narbona. 

• ‘Y’ basca. Vitòria-Bilbao-Donostia-Hendaia. Es tracta d’un bon 
projecte, però la xarxa actual, ben gestionada ofereix encara una 

MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 1MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 1
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Si s’arregla el coll d’ampolla de França, aquestes 2 actuacions 
suposarien una capacitat màxima addicional de 200 t rens més, 

unes 25 milions de tones si els trens fossin llargs

projecte, però la xarxa actual, ben gestionada ofereix encara una 
certa capacitat . Tanmateix, en el cas de la hipòtesi alta de 
transferència, la ‘Y’ basca és imprescindible.

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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• Travessa central dels Pirineus. Saragossa-Lourdes . Hauria de ser 
l’opció final. Haurien de solucionar-se simultàniament els colls d’ampolla en els 
accessos, a  França i a Espanya.

• Arc mediterrani. Dues possibilitats .
a) Prolongació de la travessa central de los Pirineus cap al sud: Saragossa-

MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 2MERCADERIES > Propostes de futur > Fase 2
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Si s’arregla el coll d’ampolla de França, aquestes 2 actuacions 
suposarien una capacitat màxima addicional de 640 t rens més, unes

80 milions de tones, si els trens fossin llargs

a) Prolongació de la travessa central de los Pirineus cap al sud: Saragossa-
València-Almeria. Seria la opció més interessant però hauria de situar-se al 
final de la llista de prioritats. Amb trens de 30 vagons la capacitat màxima 
seria 80 milions de tones.

b) Prolongació de la la línia d’altes prestacions des de Tarragona-València-
Almeria. És una opció menys interessant.

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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MERCADERIES > Propostes de futur > Altres considera cionsMERCADERIES > Propostes de futur > Altres considera cions

•• La La liberalització del ferrocarrilliberalització del ferrocarril de mercaderiesde mercaderies és condició imprescindible és condició imprescindible 
per a  que el procés de transferència es dugui a te rme.per a  que el procés de transferència es dugui a te rme.

•• El PEIT que el Govern vol aprovar hauria de preveur e l’adaptació de la El PEIT que el Govern vol aprovar hauria de preveur e l’adaptació de la 
xarxa ferroviària per facilitar que els operadors f essin la seva tasca: xarxa ferroviària per facilitar que els operadors f essin la seva tasca: 
electrificació, apartadors per a trens llargs de 30  vagons i millora de les electrificació, apartadors per a trens llargs de 30  vagons i millora de les 
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electrificació, apartadors per a trens llargs de 30  vagons i millora de les electrificació, apartadors per a trens llargs de 30  vagons i millora de les 
terminalsterminals ..

•• Especialment important es solucionar els Especialment important es solucionar els colls d’ampolla de Portbou e colls d’ampolla de Portbou e 
IrúnIrún . El trànsit ferroviari internacional ha de conteni tzar. El trànsit ferroviari internacional ha de conteni tzar--se i s’han de se i s’han de 
poder canviar els contenidors d’un tren espanyol a un d’ample UIC en 30’ poder canviar els contenidors d’un tren espanyol a un d’ample UIC en 30’ 
amb els moderns sistemes  de grues.amb els moderns sistemes  de grues.

•• França i España haurien d’iniciar una cooperacióFrança i España haurien d’iniciar una cooperació per  aconseguir per  aconseguir 
solucionar els colls d’ampolla detectats.solucionar els colls d’ampolla detectats.

Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).Per un transport de mercaderies que respecti els Pi rineus. Pau Noy (2005).
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Gràcies per la seva atenció!Gràcies per la seva atenció!
•• Més informació de l’Associació i les seves activita ts a la pàgina web:Més informació de l’Associació i les seves activita ts a la pàgina web:

www.transportpublic.orgwww.transportpublic.org
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