Diagnosi i propostes de millora del servei ferroviari de
viatgers al Camp de Tarragona

Albert Pallarès Roig,
Ricard Riol Jurado,
Daniel Pi Noya,
Carlos Montejano,
Xavier Lujan Calvo.

12 de juliol de 2017

Compromís amb el manifest de Vila-seca
10 d’octubre de 2016

Acte unitari i
reivindicatiu del FC al
Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre.
Institucions i entitats.
6 peticions:

Compromís amb el manifest de Vila-seca
10 d’octubre de 2016

•

Pla d’inversions per als regionals i rodalies

Acte unitari i
reivindicatiu del FC al
Camp de Tarragona i
Terres de l’Ebre.

•

Serveis regionals d’alta velocitat amb Barcelona connectant
les zones urbanes

•

Manteniment de la línia Cambrils-Salou-Tarragona i
conversió a tren-tramvia

Institucions i entitats.

•

Planificar l’ample europeu sense perjudicar els passatgers i
encaminar les mercaderies per l’interior.

•

Ampliar el sistema tarifari integrat (no es tracta a l’estudi)

•

Crear l’ATM de les Terres de l’Ebre (no es tracta a l’estudi)

6 peticions:

Estat precari de la xarxa ferroviària
26 trams amb limitacions
temporals de velocitat.
Manca d’instal·lacions i
personal a estacions
(R15).

Material mòbil poc
adequat o molt antic.
Horaris i freqüències
insuficients.

La demanda actual
Principals
Regional
Llarga dist.
Total per
Alta velocitat
Alta Velocitat
convencional
convencional
estacions al Camp
regional (Avant)
(AVE, Alvia...)
estació
(Reg. i R.Exprés)
(Euromed, Talgo)
de TGN
Camp Tarragona
138.000
693.716
831.700
Tarragona
1.673.697
174.238 1.847.935
Reus
747.050
747.050
Salou*
497.487*
497.487*
Torredembarra
490.265
490.265
TOTAL
3.408.499
1.909.040
5.317.539
LD
(Euromed /
Talgo)
174.238
4%
Regionals
MD
3.408.499
77%

AVE
693.716
16%

Avant
138.000
3%

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (2018)
Ample ibèric
Ample europeu
Ample mixt

2018

S’estrenaria la variant i
duplicació de via entre
Vandellòs i l’estació del
Camp de Tarragona
(Perafort) amb enllaç a
Vila-seca.

Alerta!

L’enllaç de Tarragona i Vila-seca amb la nova variant es
faria en via única i enllaçant únicament amb la via
cantó mar de la variant del Corredor Mediterrani, ja
que no hi haurà connexions amb la via del cantó
muntanya fins l’estació de Cambrils Nord.
A la pràctica això provoca una nova via única per a la
major part de trànsits (mercaderies i regionals).

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (2018)

Desviament de l’Euromed
per Perafort
(Camp de TGN)

Nova variant

inicialment en ample
ibèric

Preveuria tancar estacions de
Salou, Cambrils, Montroig i
l’Hospitalet.
(>675.000 usuaris/any afectats)

• Setembre 2016

Manteniment regionals i
mercaderies per estació
urbana TGN

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (2018)
Barcelona

Al 2018 Tarragona es
convertiria en la primera
capital del Corredor
Mediterrani sense estació
urbana de llarg recorregut

Al mateix temps, seria la
primera ciutat que no
connectaria els seus trens
Euromed/Talgo amb el sistema
de Rodalies.

Tarragona
Castelló

València

Alacant

• SetembreMurcia
2016
Cartagena

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (2019)
Ample ibèric
Ample europeu
Ample mixt

2019

Canvi d’ample, d’ibèric a
internacional, entre Castelló
i el nus de Vila-seca,
incloent-hi el ramal de
Tortosa.

2019

Dotació d’ample mixt a les dues vies entre
Vila-seca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i
Castellbisbal

• Setembre 2016
Dotació d’ample mixt a la 2a via
entre València i Castelló

2019

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (2019)

Les actuacions previstes pel Ministeri de Foment (futur)

Anunciada una nova plataforma en via doble d’ample
internacional exclusiva per a alta velocitat des de Valencia a
Castelló.
• És l’ampliació d’infraestructura més urgent al Corredor
Mediterrani?
• 14 Euromeds al dia justifiquen una via exclusiva?
• No caldria estudiar ampliacions de vies als trams on les
Rodalies i mercaderies presenten incompatibilitats?

Propostes de millora

1. Pla d’inversions en xarxa convencional
• Renovació d’infraestructura
ferroviària
• Accessibilitat a estacions.
• Millora de la informació,
il·luminació i serveis.
• Augment de personal.
• Renovació del material mòbil

2. Garantir l’accessibilitat territorial ferroviària

Estacions perifèriques per a viatgers

Estacions urbanes i trens-tramvia

• Dependència exclusiva de l’automòbil
• Genera exclusió social
• Alt consum de recursos econòmics i
energètics en mobilitat motoritzada i
d’espai en aparcaments.

• Redueix la dependència del cotxe
• Model de ciutat i mobilitat inclusius
• Afavoreix un urbanisme més compacte i integració d’usos
• Mantenir connectivitats Cambrils-Salou-Tarragona (tren-tramvia)
• Mantenir estació urbana de Tarragona dins el Corredor
Mediterrani

2. Connexió d’estacions urbanes a línia d’alta velocitat

ús AV 51%

ús AV 70%

ús AV 93%

Actual (via Vilanova)
Enllaç LAV Subirats
Enllaç LAV l'Arboç
Enllaç LAV a Altafulla
Millora línia Vilanova (PTF)

Alta velocitat
Km.
%
0,0
0%
56,9
51%
78,0
70%
100,8
93%
0,0
0%

Línia convencional
Km.
%
85,0
100%
55,6
49%
33,6
30%
7,8
7%
97,0
100%

Km. Total
85,0
112,5
111,6
108,6
97,0

Temps
(minuts)
65-75
54
46
39
>45

2. Connexió d’estacions urbanes a línia d’alta velocitat
El Plan de Transporte Ferroviario (PTF) de 1987, previ a l’alta
velocitat, preveia uns temps de viatge Sants-Tarragona de 45
minuts gràcies a rectificacions de línia i la quadruplicació del
tram Castelldefels-Sants. Per fer-ho viable caldria estudiar la
compatibilitat amb el pla de Rodalies de BCN i reprendre
parcialment el projecte de quadruplicació.
En qualsevol cas aquesta proposta seria de caràcter regional,
més que per l’Euromed i hauria de compartir trànsit amb un
gran nombre de trens de rodalies i mercaderies.

Barcelona

Vilanova

Tarragona

Actual (via Vilanova)
Enllaç LAV Subirats
Enllaç LAV l'Arboç
Enllaç LAV a Altafulla
Millora línia Vilanova (PTF)

Alta velocitat
Km.
%
0,0
0%
56,9
51%
78,0
70%
100,8
93%
0,0
0%

Línia convencional
Km.
%
85,0
100%
55,6
49%
33,6
30%
7,8
7%
97,0
100%

Km. Total
85,0
112,5
111,6
108,6
97,0

Temps
(minuts)
65-75
54
46
39
>45

2. Connexió d’estacions urbanes a línia d’alta velocitat
Enllaç d’Altafulla
Gran millora dels
temps de viatge TGNBCN: de 65-79 minuts
via Vilanova a 39 via
LAV.
Connectivitat EuromedRodalies a Tarragona.

Estació d’intercanvi
Connectivitat EuromedRodalies a les proximitats
de Vila-seca. Caldria
incorporar la millora de la
línia de Vilanova.

Enllaç d’Altafulla
estació
d’intercanvi

2. Connexió d’estacions urbanes a línia d’alta velocitat

Bypass Zaragoza. 660.000 hab. 25 km

Bypass Lleida. 140.000 hab. 15 km

Túnel Girona. 128.000 hab (amb Salt). 7,5 km

Proposta bypass TGN. 130.000 hab. 24,5 km

3. Tranviarització dels trams urbans a Salou i Cambrils
Integració SÍ, supressió NO

Abans i després de la integració ferroviària a la línia Alacant-Benidorm.

Foto JC Salmeron.

3. Tranviarització dels trams urbans a Salou i Cambrils

Servei ferroviari previ. Poques
parades, passos a nivell, efecte
barrera, etc...

Adquisició de material mòbil,
permet fer noves parades sense
perjudici dels temps de viatge
(acceleració / frenada alts)

Adaptació de la infraestructura

Regeneració urbanística

4. Noves estacions
Rodalies-Regionals
• Reus Bellisens
•Creixell

Llarga distància
• Cambrils Nord (en
construcció)
• Salou – Port Aventura
(accés en ample UIC)
• Estació d’intercanvi
Corredor Mediterranilínia Reus-Tarragona.

Reus Bellisens
Estació
d’intercanvi
Port Aventura

Creixell

5. Mercaderies en ample europeu
Perafort - Roda
Rehabilitació parcial de
l’antiga línia ferroviària per
encaminar mercaderies del
Corredor Mediterrani i Port
de Tarragona per no
interferir trànsit amb línia
de la costa, més urbana.

Camp de TGN
Perafort

Enllaços del Port de
TGN i químiques
Garantir les connexions en
ample UIC al Port de
Tarragona i les químiques
amb la nova variant
Vandellòs-Perafort.

Port de Tarragona

Roda de
Barà

5. Mercaderies en ample ibèric
Viaducte a
Picamoixons
Enllaç entre les línies Reus
- Picamoixons i Sant
Vicenç – Valls –
Picamoixons amb un nou
viaducte.
Permet encaminar
mercaderies d’ample ibèric
que circulen via Casp per
línies menys col·lapsades
que la Costa i possibilitaria
enllaçar Valls amb Reus i
Tarragona directament.

Camp de TGN
Perafort

Port de Tarragona

Roda de
Barà

6. Millores del servei i tarifes
Remodelació del servei de
rodalies/regionals
Les línies RT1 i RT2 no s’adapten a les necessitats de
mobilitat. Algunes circulen molt solapades a trens
regionals i la RT2 té molt poc servei.
Combinar RT1 i RT2 amb els regionals de Salou-Tortosa i
Reus-Móra per fer possibles enllaços a Tarragona.
Cal suprimir l’efecte frontera de Sant Vicenç de Calders,
fent efectiva la connexió directa de Tarragona amb
Vilafranca i Vilanova.
Millora de freqüències a les línies regionals.
Fer parada al Prat als trens regionals R14, R15 i R16
ofertant bitllets combinats amb L9 de Metro.
Els ja no tan nous trens 449 també han de cobrir les
principals demandes del sud.

Gràcies
peri propostes
la vostra atenció
Diagnosi
de millora del servei ferroviari de
viatgers al Camp de Tarragona
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