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1. La Costa Brava, un buit a la xarxa ferroviària
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1. Una zona susceptible de generar demanda suficient
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Municipi Població
Sant Feliu de Guíxols 22.097
Santa Cristina d'Aro 5.287
Llagostera 8.647
Cassà de la Selva 10.410
Riudellots de la Selva 2.071
Fornells de la Selva 2.670
Girona 103.369
Celrà 5.561
Flaçà 1.130
Corçà 1.268
Bisbal d'Empordà, la 11.159
Palafrugell 23.244
Palamós 18.135
Platja d'Aro 11.030

Territori més poblat i allunyat del ferrocarril a Catalunya



1. Una zona susceptible de generar demanda suficient
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Font: Registre mercantil

Territori de gran dinamisme econòmic, 
amb teixit industrial i gran pes del 
sector serveis i turístic.



1. La Costa Brava, un buit a la xarxa ferroviària
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Antecedents: els carrilets Girona-Sant Feliu, Olot-Girona i “Tren Pinxo”

Girona – Sant Feliu de Guíxols. Font. Vías Verdes Girona – Palamós. Font. Pedres de Girona

Locomotora n. 4, model A6 al costat del moll de càrrega
de carbó. Al darrere, apareix la Torre de les Eres. Font: 
Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols



1. La Costa Brava, un buit a la xarxa ferroviària
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Font. RENFEFont. Trenscat

▪ Tancaments de tots els Carrilets:
▪ Girona - Olot: 54,8 km (1956)
▪ Girona - St Feliu G: 39,1 km (1969)
▪ Girona - Banyoles: 16,1 km (1956)
▪ Sarrià– Palamós: 47,8 km (1956)

▪ Tancaments en democràcia:
▪ Ripoll – St. Joan A: 10 km (1980)

▪ Bloqueig de l’arribada del ferrocarril a 
Lloret de Mar, municipi català més poblat
sense estació. Tenia reserva de terreny
parcial des de 1994 i ha quedat anul·lada.
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1. No tothom va tenir la mateixa mala sort
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1. No tothom va tenir la mateixa mala sort
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1. No tothom va tenir la mateixa mala sort
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2. El paper del ferrocarril dins la mobilitat
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Volem canviar la 
mobilitat?

Sí
La mobilitat está 
desequilibrada

Incorporar el 
ferrocarril?

Gestionar el sistema 
viari

Transformació de 
carrils

Ampliació viària?

No
Ja estem bé així
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2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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Persones per hora que pot portar un carril exclusiu segons mode de transport



2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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BRT = autopista de bus
≠

BHNS = urbà 2.800 pax/h 

TRAMVIA = espai públic
TRAMVIA = urbà 8.000 pax/h
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MITE 11: Un BRT pot portar la mateixa gent



2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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Consum energètic i emissions de CO2 en zona interurbana



2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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Accidentalitat i perillositat comparades a trajectes interurbans. Espanya 2017



2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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Més cost per vehicle, menys cost per passatger

(semaforitzada)



2. Què aporten els sistemes ferroviaris?
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Més cost per vehicle, menys cost per passatger

Metro FGC Renfe Rodalies Renfe Regionals Autobús
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3. Una anella ferroviària que connecti les principals poblacions
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Generadora d’intermodalitat: Ben connectada amb la resta de modes de transport



3. El tren-tram: un ferrocarril lleuger, integrat i més econòmic
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Ferrocarril al mateix nivell Ferrocarril a diferente nivell Ferrocarril subterrani

5 M€/km
En línies noves exigeix passos 

inferiors / superiors per a creuar.  
En línies preexistents obliga a 

eliminar els passos a nivell.

10-30 M€/km 
trinxera / terraplè / viaducte

100 M€/km
en túnel



3. El tren-tram: un ferrocarril lleuger, integrat i més econòmic
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• Més adaptació al territori.

• Gran acceleració i frenada 
(triplica la del tren, -
3m/s2).

• Velocitats fins a 120 km/h 
en trams interurbans.



3. El tren-tram: un ferrocarril lleuger, integrat i més econòmic
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• Els trens-tramvia 
poden superar 
pendents tres 
vegades superiors 
al ferrocarril 
convencional (del 
2% al 6%).



3. El tren-tram: un ferrocarril lleuger, integrat i més econòmic
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• Es pot integrar als 
pobles i ciutats 
sense efecte 
barrera i millorant 
l’entorn i 
l’accessibilitat.

• Circulació 
adaptada als 
entorns urbans: 30-
50 km/h



3. El tren-tram: un ferrocarril lleuger, integrat i més econòmic
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• Tan integrat com 
l’autobús.

• Pot enllaçar amb 
sistemes ferroviaris 
i per carretera.

• Sense efecte 
barrera.



4. Referències de tren-tramvia a Europa
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El Tren-Tram a Europa – 20 sistemes en funcionament

Existeixen fins a 
30 sistemes més

que s’han estudiat
o s’estan

estudiant ara per 
a la seva

implantació



4. Línia Alacant – Benidorm (FGV)
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Abans i després de la integració ferroviària a la línia Alacant-Benidorm.                                   
Font fotos: Joan Carles Salmeron



4. Karlsruhe (Alemanya): pioners del tren-tramvia
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Avg-898-00.jpg


5. Bibliografia recomanada
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1966: “Condiciones técncias y 
económicas para la renovación del 
equipo y de las modalidades de 
explotación de las vías férreas de 
San Feliu de Guíxols a Gerona-
Gerona a Olot”, per Sofrerail (París)

Font: “El tren de Sant Feliu”, per Carles Salmeron i 
Bosch.



5. Antecedents
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2006: Anella de les 
Gavarres, incorporada al 
Pla Tren 2014
Font: PTP

• RG1: Girona – Figueres
• RG2: Lloret de Mar – Girona (per Maçanet)
• RG3: Anella de les Gavarres

Nova accessibilitat: 100.000 habitants
Anella completa: 200.000 habitants
Estiu: 400.000 persones 
Infraestructura nova: Flaçà – Sant Feliu
Pas tipus tren-tramvia a Palafrugell i al tram
St. Feliu – Palamós



5. Antecedents
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2008: Estudi 
encarregat per la 
Diputació de 
Girona

Font: Most Enginyers SL



5. Estimacions de temps de recorregut

• Velocitat comercial en tram urbà: 18 km/h

• Velocitat comercial en tram no urbà: 65 km/h

• Velocitat comercial en tram ADIF: 75 km/h

• Velocitat punta en tram interurbà: 95 km/h
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Sant Feliu de Guíxols – Girona  
47 minuts

Palamòs– Girona  

55 minuts



5. Règim d’explotació

• Amb un interval de servei de 5 a 23 h i per 
donar freqüències de 15 min hora punta,

• 20’ hora mitjana i 30’ hora vall, cal una 
flota de 18 trens.

• L’ocupació mitjana dels trens serà de 54 
viatgers-km/tren-km una mica superior a

• la del tramvia de Barcelona producte
d’una oferta menor.

• Els trens fan 55 circulacions diàries per 
sentit, 110 entre els dos sentits, amb un

• quilometratge anual de 3,8 milions de 
tren-km.
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5. Traçats paral·lels a la xarxa viària
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Sense efecte barrera addicional

Sense afectar la via verda, sinó potenciant-la 

Ruta Via Verda Girona – Sant Feliu. Font: Viesverdes.cat



6. Adhesions al projecte
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Adhesions aconseguides fins a la data Impuls institucional: mocions aprovades

Formulari Google: 275 persones

Petició a change.org: 1.185 persones

Institucions i entitats adherides: 13, entre elles 
CCOO, PIMEC i Ecologistes en Acció i IAEDEN

Palafrugell
Palamós
La Bisbal

Castell-Platja d’Aro
Santa Cristina d’Aro

Sant Feliu de Guíxols
Calonge i Sant Antoni

Cassà de la Selva
Llagostera

Caldes de Malavella
Consell Comarcal del Baix Empordà

El 14 de juny - Girona

http://change.org/


6. I a partir d’ara, què?

• Estudis tècnics previs de viabilitat
• Decisió política
• Redacció estudi informatiu i 

declaració d'impacte ambiental.
• Selecció de l'operador (amb tota 

probabilitat, FGC)
• Informació pública
• Redacció projecte constructiu
• Licitació obres
• Posta en marxa
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Els primers passos de la tramitació 
administrativa: l’estudi informatiu i la 
declaració d’impacte ambiental

La redacció del projecte executiu i la licitació. 
Les actuacions ferroviàries són ben vistes a 
Europa!



Moltes gràcies per l’atenció

@transportpublic

/promociotransportpublic

www.transportpublic.orgw w w


