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Motivacions pel  treball. 

Primera: 

 Sóc estudiant de nàutica de la Facultat de Barcelona i nascut a Catalunya, per 

aquests motius sempre he tingut la il·lusió que algun dia el port de Barcelona seria la 

meva destinació professional, motiu pel qual em genera un gran interès el seu futur i la 

seva importància dins del món de la nàutica i el comerç marítim. 

 

Segona : 

Després de tres anys a la FNB (Facultat de Nàutica de Barcelona) i pensant ja en 

començar el meu projecte final de carrera, te n’adones que tens predileccions per alguns 

temes més que per altres. En el meu cas l’economia marítima i la logística del transport 

són temes que m’han resultat molt atractius i que volia relacionar en aquest treball. 

Pensant-hi vaig tenir clar que el Corredor del Mediterrani i la seva influència a 

Barcelona i al seu port eren dos temes que podia relacionar en un treball. 

 

Tercera: 

Actualment vivim immersos en un temps de crisi econòmica molt dur al nostre país, 

motiu pel qual, encara que amb menys mesura, el Port també s’hi ha vist afectat per una 

davallada important del comerç, tant en importacions com en exportacions. No és difícil 

pensar que una de les maneres de solucionar-ho sigui invertint en futur. Una de les 

opcions més clares i amb una aparent seguretat i viabilitat és la que ens ofereix 

FERRMED i la seva xarxa de corredors repartits per tota Europa. Per això vaig voler 

valorar i estudiar què passarà pel nostre port, el del Mediterrani. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Part: 

Projecte FERRMED 
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1.Bases d’un projecte de futur. 

 

 El dia cinc d'agost del 2004 a Brussel·les es constitueix i es registra una associació 

sense ànim de lucre anomenada FERRMED. Es tracta d'una iniciativa del món 

empresarial multisectorial per millorar la competitivitat de la Unió Europea a través dels 

estàndards FERRMED. Es basarà en la interconnexió de ports i aeroports amb els seus 

respectius hinterlands1, amb la imposició del Gran Eix Ferroviari de Mercaderies 

Escandinàvia-Rin-Ródano-Mediterrani Occidental i un desenvolupament més sostenible a 

través de la reducció de la pol·lució i de les emissions dels gasos que afecten al canvi 

climàtic. 
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Així doncs, el projecte buscarà millorar el comerç europeu centrant-se en dos punts: 

• Interconnectar ports i aeroports millorant la logística actual, és a dir: en aquest 

moment s’han invertit milions en desenvolupar grans infraestructures de millora en 

els ports i aeroports del país, intentant-los ampliar i fer de referència mundial. El 

problema és que el transport general ha estat lent i de mala qualitat. La major part 

de mercaderies es transporten per carretera (mitjà de transport lent i dificultós), 

cosa que no permetrà fer créixer aeroports i ports tant com pretenien amb la seva 

construcció i ampliació d'infraestructures. 

 

• Aconseguir la fita d’un transport sostenible on es redueixi al màxim la pol·lució 

creada amb el transport de mercaderies. Com tractarem més endavant, la majoria 

de mercaderies són transportades amb camió o furgoneta en alguna fase del seu 

transport, que és el mitjà més contaminant. Per altra banda aconseguir una 

intermodalitat directa vaixell-tren podria arribar a ser una solució perfecta per 

aquest problema. 

 
 

 

 

 

 
 

1 Territori o àrea d’influència. Aquest concepte s’aplica a la regió o districte intern situada darrera un port o riu, on es recullen les 

exportacions i a través del qual és distribueixen les importacions. 

 

 

2. Dur a terme el projecte. Objectius a seguir. 

Tenint clar les dos rutes a seguir, en primer lloc la millora logística i 

d'infraestructures entre totes les formes d’exportació i importació de mercaderies incloent 

la millora dels mitjans que circulen per elles i en segon lloc una aposta per un 

desenvolupament sostenible dels mateixos mitjans. 

El projecte, però, afegeix una tercera part la qual és buscar l'acceptació per part de 

la U.E d'una nova mentalitat d'afrontar el futur del comerç i així poder-se fer més 

competitiu dins del món, és a dir, la unió a conjunta a l’hora de pensar amb el transport de 

mercaderies i que tots els països membres acabin treballant amb la mateixa filosofia. 
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Per assolir les tres principals metes, l'Organització s'ha marcat una sèrie de sub-

objectius i un camí per arribar-hi, dels quals els més importants són: 

• Potenciar la implantació dels estàndards FERRMED als principals eixos de la Unió 

Europea. 

• Millorar les connexions de ports i aeroports amb els seus respectius hinterlands 

amb la Unió Europea. 

• Impulsar el desenvolupament de les connexions ferroviàries per a mercaderies a la 

ret principal de l'eix FERRMED. 

• Millorar la competitivitat general de la Unió Europea a través de la cadena global de 

valor afegit mitjançant l'aplicació dels principis “R+D+4i” 

• Contribuir al desenvolupament econòmic més sostenible. 

 

Per assolir les metes, l'organització ha d’evolucionar i passar a ser un potent 

projecte multisectorial a nivell europeu posant en comú idees, objectius, plans i 

requeriments dels seus membres; alhora de crear grups de treball des de nivells europeus 

fins locals. Per altra banda és una condició necessària la bona elecció de les rutes ja que 

s'ha de tenir clar que s’han d'adequar als nivells tècnics i socioeconòmics de les àrees de 

més influència per poder-les convertir principals i d'allí, si és necessari, extreure rutes 

secundàries a mode de capil·lars. 

 FERRMED també té plans de millora de la ret ferroviària per convertir-la en 

multimodal i que passi a ser una unió o quasi bé part dels mateixos ports o aeroports.   

 És necessari també fer un seguiment del plantejament de cadascun dels governs 

implicats i fer-los treballar com part d'un tot, aconsellant-los i fer-los-hi seguir la mateixa 

ruta i més correcta. 

 

2.1. Estàndards FERRMED  

Són les pautes a seguir que vol promoure l’organització per a qualsevol projecte 

promogut per qualsevol entitat que es vulgui unir a FERRMED o simplement els ciments 

de la creació dels grans eixos Ferroviaris de Mercaderies. Són les següents: 

• Coordinació unificada  a nivell de la Unió Europea sobre l’assignació de fons 

econòmics per al desenvolupament de la ret ferroviària principal i la implantació 

d’Estàndards comuns, és a dir, fomentar la necessitat que els diferents països 

inverteixin amb el mateix objectiu, alhora que treballin amb la mateixa finalitat. 
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•   Xarxa Ferroviària Reticular de la UE  en forma de malla reticular pericèntrica d’alta 

incidència socioeconòmica i mediambiental. Una xarxa de mercaderies i una altra 

de passatgers 

 Considerar tres grans eixos preferencials en direcció nord-sud i tres més en 

direcció est-oest junt amb les seves corresponents línies d’alimentació subsidiàries 

més importants. Això pretén centrar els punts de referència als tres grans eixos, els 

més circulats i amb més nucli de població i fer-les línies hub. Després utilitzar els 

ramals secundaris per connectar totes les zones amb la principal, creant una 

espècie de sistema Hub & Spoke2 global a nivell Europeu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

2 Sistema en que les  majors zones d’influència són les encarregades de recollir, ordenar i repartir les exportacions i importacions, això 

doncs, aconseguir que el mitjà de transport faci el viatge més econòmic i viable possible intentant que sempre vagi ple, Evitant així 

espais buits, reduir costos i disminuint la contaminació per la disminució de viatges realitzats. 

• Ample de via UIC (1435mm) 3. Als ramals principals dels grans eixos disposar de 

línies convencionals amb doble via complerta, electrificades (tensió recomanable: 25.000 

voltis) i amb dedicació preferent o exclusiva per al tràfic general de mercaderies, aptes per 

a trens de 22'5÷25 tones per eix. Alhora, línies paral·leles d’altes prestacions d’ús exclusiu 

o preferencial per al transport de passatgers i de mercaderies lleugeres a gran velocitat. 

En els dos casos, totes connectades amb els principals ports i aeroports. S’ha de tenir en 

compte que la línia ferroviària utilitzada a l'Estat espanyol actualment és la de 1.668mm 

d’ample, fet molt rellevant, ja que per donar forma a part del projecte que ens proposa 
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FERRMED hem d'aconseguir que els trens puguin anar d’Espanya cap a l’exterior sense 

problemes. Per tant, necessitem una inversió més gran que altres països membres 

perquè més del 90% de les vies que tenim no són útils i s’han de construir de nou. 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ample de via UIC; l’ample de via d’una via fèrria és la distància entre les cares internes dels rails: mesura 14cm baix del pla de 

rodadura en alineació recta. El UIC 1.435 mil·límetres, també denominat ample de via normal o ample internacional, és utilitzat al Nord 

d’Àfrica, Alaska, Argentina, Austràlia, Canadà, Xile, Colòmbia, Xina, Corea del Nord, Corea del Sud, EE.UU.,  gran part d’Europa, Iran, 

Iraq, Israel, Japó, Mèxic, Paraguai, Perú, Uruguai i Veneçuela. Dins de “gran part d’Europa”, Espanya només contempla aquest ample 

de vies en les noves construccions d’alta velocitat, fet que produeix un gran endarreriment respecte la resta d'Europa i gran part d’Àsia, 

entre altres, cosa que dificulta el transport per tren cap a l’exterior del país. 

• Galibi de càrrega UIC-C: defineix l’alçada i l’amplada de màxims per a vehicles 

ferroviaris i les seves càrregues per garantir el pas segur a través de ponts, túnels i altres 

estructures. Les classificacions dels sistemes varien entre els diferents països i els 

indicadors poden variar a través d’una xarxa, fins i tot si l’ample de via roman constant. 

L’indicador central europeu, el UIC-C és constituït a Alemanya i molts altres països de la 

Unió Europea, sobretot la part central. Alguns cops, aquests països incrementen l’ample 

per permetre que els trens escandinaus puguin arribar a les estacions alemanyes, però 

ningú té en consideració els del nostre país, cosa que també augmenta el nivell d’inversió. 

Les dimensions màximes són 3'15m per 4'65m. 

• Trens fins a 1.500 metres de longitud i 3.600÷5.000 tones útils, mentre que els 

trens que utilitza RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) per mercaderies 

només arriben als 600 metres de longitud. Molt lluny del que proposa el projecte i molt 

lluny del que serà realment necessari si pensem amb trens que tenint la mateixa 

destinació puguin arribar a carregar a Algecires, València i Barcelona. 

• Pendent màxima de 12% limitant la longitud de las rampes per poder assolir 

sempre una bona velocitat. 
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• Circumval·lacions per a mercaderies a les grans aglomeracions urbanes, és a dir, 

que no passin pel mig de la ciutat, sinó que rodejarien aquests llocs per aconseguir la 

velocitat màxima, tenint en compte les possibilitats. 

• Disponibilitat d’una xarxa de terminals intermodals, polivalents i flexibles amb alts 

nivells de prestacions i de competitivitat, ubicades als ports i amb els principals nodes 

logístics dels grans eixos. Ubicacions perfectament preparades per poder transportar el 

contenidor des del tren al vaixell o viceversa amb el mínim temps possible i poder reduir 

costos causats per demores temporals. 

• Longitud útil d'apartadors  i terminals per a trens de 1.500 metres, ja que si no 

estem preparats, no podem adherir a les nostres línies els trens comentats en els punts 

anteriors. 

• Sistema de gestió i de control unificat a nivell de cada gran eix. 

Sistema ERTMS4 (European Rail Traffic Management System) i banalització total. 

És una iniciativa de la UE realitzada per garantir la interoperatibilitat de las xarxes 

ferroviàries europees, creant un únic estàndard per a tota la xarxa comú. 

 

L'objectiu final és que totes las línies europees formin una única xarxa, i que un tren 

pugui circular lliurement al llarg dels diferents països de la UE, un fet que actualment no 

és possible degut a les diferències d'amplada, electrificació i sistemes tecnològics que 

existeixen entre les xarxes de cadascun dels països comunitaris. 

 

• Disponibilitat d’horaris i de capacitat per a la circulació de trens de mercaderies les 

24 hores del dia i 7 dies a la setmana, ja que és important que els trens s’acostumin o 

s’adaptin als horaris de treball del món marítim i aeronàutic, que acaba sent els 365 dies 

de l’any les 24 hores. 

• Harmonització de les formalitats administratives i de la legislació social. 

• Gestió del sistema de transport compartit entre diversos operadors ferroviaris (lliure 

competència). En aquest transport s’ha d’oblidar el monopoli, que l’únic que aconsegueix 

és frenar el creixement i l’evolució del món ferroviari. 

• Costos competitius i homogenis per a la utilització de las infraestructures tenint en 

compte els avantatges socioeconòmics i ambientals del ferrocarril. S’ha de premiar en 
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reducció de costos, la reducció de contaminació i la viabilitat, fomentant així la indústria i 

no ofegant-la amb taxes. 

• Filosofia de gestió de millora de la competitivitat basada amb els principis R+D+4i5 

• Reduir l’impacte mediambiental del sistema de transport de mercaderies 

(particularment soroll, vibracions i emissions de CO2) com a resultat de la 

reposició/reconversió del vell parc mòbil ferroviari, de solucions infraestructurals —allà on 

siguin necessàries— i d’un increment de la proporció de l’ús del ferrocarril de fins el 

30÷35% del total del tràfic terrestre de llarga distància. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5: Research, Development, innovation, identity, impact and infrastructure, desenvolupat en el proper apartat 2.3. 

• Nous conceptes de locomotora i vagó de càrrega adaptats als estàndards 

infraestructurals FERRMED. Aquí és on precisament la xarxa europea troba importants 

dèficits, especialment amb els de mercaderies, que perpetuen desenvolupament tècnic 

del segle XIX estant ja al XXI, com per exemple l’enganxament de tracció. Això fa que 

siguin màquines antigues amb menys fiabilitat, velocitat i consonància amb el medi 

ambient. Per tant, aquests sistemes s'han de millorar. 
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2.2. Connexió de ports i aeroports amb els seus res pectius hinterlands  

 El hinterland és el territori o àrea d’influència. Aquest concepte s’aplica 

específicament a la regió o districte intern situat darrera un port o riu, on es reben les 

exportacions i a través del qual es distribueixen les importacions. 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta part del projecte FERRMED a nivell europeu, no es busca engrandir els 

hinterlands dels ports, ja que tota Europa està coberta pel hinterland d’algun, sinó que 

s'intenta millorar les connexions interiors de cadascun d’aquests hinterlands perquè dins 

de la mateixa zona terrestre coberta per una determinada zona d’influència siguin un 

major nombre d’empreses les que opten per modificar el mitjà d'enviament de 

mercaderies de carretera a port. 

 De la mateixa manera, intentar aconseguir que dintre la intermodalitat el camió 

tingui un paper cada vegada més baix, ja que reduir-lo a zero és impossible. Pel que fa a 

la connexió per tren amb el port, es vol utilitzar una malla capil·lar de vies amb d’altres que 

facin de punt de trobada i acabin totes als ports i aeroports Hub. 

 Sobretot en els ports, que són els que realment mouen els grans volums de 

mercaderies, augmentarien en gran part els tràfics d’SSS (Short Sea Shipping), 
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demostrada ja la seva gran eficiència respecte les mateixes distàncies recorregudes per 

mitjà terrestre, tant en camps econòmics com ecològics. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aplicació dels principis “R+D+4i” 

 Research, Development, innovation, identity, impact  and infrastructure són els 

fonaments que es volen imposar a la xarxa ferroviària de mercaderies, com a part 

integrant de la cadena global de valor afegit. 

2.3.1.Propòsit 

 Respon als canvis que la globalització demana a la UE per mitjà de EU Locomotive 

Economic Regions (EULER) i que el progrés de la UE passi a través dels factors de 

R+D+4i. 

2.3.2. Fonaments principals 

 Dins dels fonaments principals hi ha la construcció d’una nova associació europea 

no governamental R+D+4i (Project Euro Action Group) basada en el treball d’EULER i uns 

forts pilars que són: 

• Les associacions d’empresaris, mostrant les necessitats que es presenten dia a dia 

a l’empresa respecte a la logística i transport de mercaderies, basant-se en la part 

d’impacte i infraestructura; alhora que sent una base important de la inversió 

dedicada a la recerca, desenvolupament i innovació. 

• Les associacions de professionals, pal·liant el gran abisme que hi ha entre les 

empreses i els centres d’estudis i innovació (clarament sempre parlant amb idiomes 

diferents). Encarregats de transmetre les necessitats de les empreses i col·laborar 

amb els centres de recerca per trobar les millors solucions possibles. Per altra 

banda ocuparan el paper de conduir l’empresa a les ordres dels respectius equips 

de govern. 

• El món acadèmic, orientat totalment a la recerca, desenvolupament i innovació; 

treballant conjuntament els següents nuclis d’investigació: 

o Universitats 

o Escoles de Negocis 
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o Centres de Recerca 

2.3.3. Cicles del projecte  

 L’estructura del projecte descriurà cicles de quatre anys amb les següents parades 

per a cada cicle: 

• Anàlisis de la competitivitat de la xarxa l’EULER6 

• Preparar un Pla d’Acció. 

• Conferència de R+D+4i per aprovar el Pla d’Acció. 

• Pla i declaració final. 

• Publicació de la documentació de la conferència. 

• Seguiment dels estàndards claus del pla d’acció. 

Finalment se seguirà un pla de treball analitzant sis factors d’excel·lència a través de 

diversos indicadors (màxim 50 macro i 15 micro). S’avaluarà la situació de la xarxa 

EULER i s’organitzarà una conferència per a presentar els resultats de l’anàlisi i el futur de 

les mesures de millora del Pla d’Acció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

6  La teoria d’EULER, dins del món del l’Economia, concretament de la microeconomia, busca poder predir el resultat del 

comportament agregat a un grup de persones definit per la seva relació entre els seus membres. La seva aplicació pràctica és el que 

diem anàlisi de les rets socials. 

 L’anàlisi de les rets socials en servirà per aproximar el funcionament i la estructura real de les institucions o grups molt 

consolidats i estables, però no canvis, transformacions socials on els propis fets, la voluntat individual dels actors acabi  generant 

canvis n la mateixa estructura de la ret, no podran explicar el canvi social que tant els ha preocupat sempre. Els físics introductors de la 

dinàmica de rets, ens donaran una nova aproximació. 

 En aquest cas, el de FERRMED, la ret o els individus són les indústries, professionals i grups d’investigació, per treballar 

conjuntament, alhora que desenvolupament individual per bé conjunt. 
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2.4. Contribuir al desenvolupament econòmic més sos tenible. 

“En su conjunto, la navegación marítima comercial emite casi la mitad de emisiones 

contaminantes que la que despiden a la atmósfera los automóviles, de acuerdo con 

un nuevo estudio”7 
 

Així doncs, l’eficiència del transport marítim envers el transport terrestre en termes 

d’emissions de CO2 és extremadament millor per al medi ambient. 

Respecte al camió, però, el vaixell encara emet, relativament, menys CO2, una mica 

més d’un terç per fer el mateix recorregut. 

Per altra banda, com mostra la següent gràfica, el tren és el mitjà més eficient 

reduint més de vuit vegades l’emissió de gasos de CO2 a l’atmosfera respecte el mateix 

trajecte realitzat amb camió: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7  Article del diari digital europapress.es 27/2/2009 amb enllaç de referència a la Webgrafia. 
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 Per altra banda, però, a Europa el transport per carretera és el més utilitzat en 

els països que la componen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en el cas particular d’Espanya, la següent gràfica mostra el transport més utilitzat 

internament tant per a transportar mercaderies com passatgers: 

 

 Per tant, el que vol aconseguir FERRMED és totalment necessari ja sigui conduit 

per ells mateixos o com fruit d’altres plataformes; una idea totalment necessària ha de ser 

reduir l’impacte en emissions de CO2. Està clar que l’opció més vàlida és reduint al màxim 

el transport per carretera i creant una intermodalitat vaixell-ferrocarril. 

 El principal problema d'aquest sistema és que les indústries o els grups de 

transport no donen molta importància a l’ecosistema i la conservació del medi, per tant, 

s’ha d’incentivar el transport equilibrat amb l’ecosistema o sinó sancionar l'activitat  
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contrària. 

En l’entrevista8 que vaig poder dur amb el director de FERRMED, el senyor Seguí, 

li vaig preguntar justament per aquest tema: com es pretenia o s’intentaria que les 

empreses apostessin pel ferrocarril i el vaixell en intermodalitat per tal de fer un transport 

més net. Seguí em va explicar que la preocupació per l’ecologia als països desenvolupats 

és un problema emergent i que agafa molta força —comparant-ho sempre amb els 

subdesenvolupats. 

Per tant, la seva reflexió fou que s’havia d’incentivar la reducció de pol·lució 

mitjançant la reducció d’impostos o viceversa. Textualment em va explicar: 

 

 

 

 

 
 

8 Entrevista complerta als Annex I del Treball. 

 

3. Projecte: Ruta i distribució. 

La xarxa de l'eix FERRMED comprèn la major zona d'activitat econòmica i logística 

incloent-hi els principals ports i aeroports de la UE. Per confeccionar la ruta s'ha dut un 

estudi en profunditat de l'aplicació dels Estàndards FERRMED i un estudi global 

d'oferta/demanda, tècnic i socioeconòmic amb la doble òptica empresarial i 

mediambiental. 

 L'estudi de les rutes busca l'equilibri entre tots els mitjans de transport; s'utilitzarà la 

xarxa ferroviària allí on sigui necessari, però no solaparà mai una ruta marítima que sigui 

més eficient. Per tant, al contrari del que molts pensen o es pot llegir en alguns textos, 

darrere FERRMED hi ha clarament interessos logístics i econòmics i no interessos de la 

indústria ferroviària. 

 La ruta tindrà un gran tronc principal que connectarà: 

1. El nord de Suècia, Finlàndia, Rússia i Estats Bàltics —s'inicia a Estocolm, 

travessa els estrets de Öresund i Fehmarn, connecta tots els ports de l'oest del mar 

Bàltic i el mar del Nord, així com la Gran Bretanya, i s'uneix als principals ports 

fluvials. 

2. El tronc principal des de Koblenz, que es subdivideix en dues rames: 

La branca principal Oest, que transcorre a través de les Valls del Rin i del Ródano passant 
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d'un a l'altre a través de Luxemburg i Metz. Boreja tota la costa mediterrània Occidental 

des de Marcella i Gènova fins a Algecires, s'aproxima a Marroc i Algèria i interconecta els 

eixos Est-Oest més importants de la U.E. El final d'aquest recorregut és el Corredor del 

Mediterrani. 

• La branca principal oest que transcorre a través de les valls del Rin i del Roine 

passant d'una a l'altra a través de Luxemburg i Metz. Voreja tota la costa mediterrània 

occidental des de Marsella i Gènova fins a Algecires, s'aproxima a Marroc i Algèria i 

interconnecta els eixos est-oest més importants de la UE. El final d'aquest recorregut 

és el Corredor del Mediterrani. 

• La branca principal est transcorre en direcció sud per la vall del Rin des de Koblenz 

fins Basel i Berna, i des d'aquí creuant els Alps suïssos fins Milà, Torí i Gènova. 

 

 

 

 

 

A més a més s'uneixen totes les línies incloses al gran eix FERRMED, 

especialment dos canals paral·lels addicionals que són: 

1. Una rama que s'inicia a Sant Petersburg en direcció Tallin, Riga, Klaipeda, 

Kaliningrado, Gdnask, Szczein, Berlín, Nuremberg, Munic, Innsbruck, Verona, Bolonya, 

Livorno i Civitavecchia. 

2. L'altra té sortida a Duisburg, continua cap a Amsterdam i Rotterdam i des d'allí cap 

a Amberes, Brussel·les, París, Limoges, Tolosa i Barcelona (en possible connexió a Lleida 

i Saragossa). 

 

Alhora, l'eix, té en compte totes les interconnexions est-oest que estan situades en 

l'àrea d'influència del gran eix FERRMED: 

• Direcció est: 

o Des de Suècia en direcció Finlàndia i el nord de Rússia. 

o Des d'Holanda, Bèlgica, Luxemburg i França fins Alemanya. 

o Des de França fins Suïssa i Itàlia. 

o Des d'Alemanya, Suïssa i Itàlia fins els països de l'est de la UE. 

o Des d'Algecires/Tànger en direcció Algèria. 

 

• Direcció oest: 
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o Des de Suècia fins a Noruega 

o Des de França fins el Regne Unit. 

o Des de la costa mediterrània occidental fins la costa atlàntica francesa, la 

part central d'Espanya i Portugal. 

o Des de Tànger en direcció Rabat i Casablanca. 

 

Per tant, el concepte del “Gran Eix FERRMED” incorpora una immensa quantitat 

d’àrees que van des de Sant Petersburg a Rússia, passant pel sud de Finlàndia, Estònia i 

acollint molta part de Letònia i la part occidental de Lituània; la ciutat de Kaliningrad 

(Rússia) a la meitat sud de Suècia. Des de l'àrea d'Oslo (Noruega) fins a Dinamarca, la 

major part d'Alemanya, la fracció nord-est de Polònia, els Països Baixos, Bèlgica, 

Luxemburg, el sector sud-oriental de la Gran Bretanya, la major part de França i Suïssa, 

Lichtensein, Àustria occidental, el nord-est d'Itàlia, Andorra, la part est i meridional 

d'Espanya i finalment el nord de Marroc i Algèria. 

 

 

                                                                               Mapa del Projecte Ferroviari FERRMED 

 

4.Estat de l'art i camí a seguir. 

 El 12 de gener del 2011 al parlament Europeu a Brussel·les es va organitzar un 

acte amb l'objectiu de proclamar el manifest sobre la posició de FERRMED envers el que 

es refereix al disseny de la Xarxa Ferroviària Principal Europea, la inclusió de diverses 

línies transeuropees importants que ara no ho són, com per exemple, el Corredor del 

Mediterrani i l'aplicació dels ja esmentats Estàndards FERRMED en aquestes línies per  

poder millorar el transport ferroviari i connectar-lo amb els principals ports i aeroports, 

alhora que augmentar-li la importància respecte als altres mitjans de tràfic terrestre. 

 El manifest, resumidament9, parla del fet que FERRMED està d’acord amb les 

pautes de treball que s'ha proposat seguir la UE a nivell de desenvolupament del transport 

i connexions intermodals. Considera que s'ha de donar força a les xarxes principals (Core 

Network) i que han d'agafar vital importància per al transport, tant en el mercat interior 

com en els països veïns . 

És importantíssim que els ports i aeroports hub es trobin connectats amb la 

principal. 

La xarxa principal ha de ser reticular i policèntrica, incloent-hi els corredors de 

major impacte socioeconòmic i intermodal amb dues línies paral·leles a cada corredor: 
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una d'alta velocitat per a passatgers i una de trens convencionals per a passatgers i 

mercaderies d'idèntica prioritat. 

Per aconseguir aquest propòsit, Ferrmed s'ha volgut unir a la UE amb uns 

estàndards comuns molt competitius i amb una total interoperabilitat per augmentar 

notablement la capacitat i la rendibilitat de la xarxa, alhora que recomanen una 

implantació dels Estàndards propis (FERRMED) a nivell europeu. 

 

 

Amb tot això pretenen assolir una rendibilitat (Economic internal Rate of Return) del 

11'1%, passant de 266 mil milions de t-km l'any 2005 a 524 mil milions de t-km l'any 2025, 

alhora que reduir el CO2 de 145 milions de tones de l'any 2016 a l'any 2025. 

Per assolir tots aquests reptes es necessària una coordinació global de la UE, amb 

estructures definides de Mega-Regions i corredors principals i un organisme líder a nivell 

de la UE; tenint en compte la coordinació de l'assignació de fons econòmics per al 

desenvolupament de la xarxa ferroviària principal i la implantació d'estàndards comuns. 

La majoria de corredors principals, afortunadament, ja han estat declarats projectes 

prioritaris, fet que facilita molt la feina. Però l'associació FERRMED vol incorporar els que 

encara no han estat declarats dins la llista. Un exemple serien els que connecten els 

nuclis més importants d’Europa, principalment els països de l'est i l'Europa mediterrània. 

 

 

 En el cas d’Espanya, però, el dia 15 de març del 2012 el Congrés dels Diputats va 

rebutjar (amb 175 vots en contra i 19 a favor) una moció presentada per un partit 

nacionalista català sobre fer prioritari el Corredor del Mediterrani. Per tant, en aquest 

moment el nostre país està rebutjant la proposta de FERRMED. D’altra banda, uns dies 
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abans, el 16 de febrer del 2012, el Diari del Port presentava un article sobre la conferència 

realitzada envers el Corredor del Mediterrani a València on els personatges directament 

afectats per la situació qualificaven el corredor de “Vital, imprescindible y urgente”. 

Finalment i com a primer pas per aconseguir i dur a terme el projecte tal com 

reflecteixen tant el manifest FERRMED com els seus estàndards, s'ha de desenvolupar un 

pla d'acció ferm i amb força. En aquest apartat l'associació intenta realitzar diferents 

estudis com un “Estudi Argumental” o “Estudi global d'Oferta/Demanda, Tècnic,  

 

Socioeconòmic i Mediambiental” 

En segon lloc, vol promoure el projecte FERRMED i incorporar nous membres per 

ser una associació multimodal potent. Per aconseguir-ho ha de presentar i defensar el 

projecte davant les institucions públiques i privades, ja siguin europees, nacionals o locals. 

El següent pas és participar en grups de treball de les administracions rellevants 

amb el propòsit d'aconseguir els objectius acordats i obtenir la inclusió dels ramals 

principals del Gran Eix ferroviari de mercaderies FERRMED als programes de transport 

prioritaris nacionals i europeus. Paral·lelament és faran actes com les “FERRMED 

conferences” o el Fòrum FERRMED. 

I, per últim, aconseguir la implantació progressiva dels estàndards FERRMED a 

tota la UE, incloent-hi les convenients connexions amb els ports i aeroports principals, així 

com la lliure competència i fomentar l'execució de nous mètodes i conceptes de transport 

ferroviari. 
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5.Influència socioeconòmica. 

 El projecte FERRMED permetrà connectar les àrees més importants de la UE a 

través de la intermodalitat en el transport i la interconnexió de xarxes; alhora que integrar 

totes les regions europees dins del mateix pla de desenvolupament i societat. Per tant, 

serà ideal per al desenvolupament econòmic, logístic i ecològic del transport de 

mercaderies. 

Un exemple podria ser la branca principal oest, que va des dels Països Baixos i la 

vall del Rin fins a Algecires, la qual connectaria directament 90 milions d'habitants (un 

20% de la població de la UE) que suposaria un 21% del producte interior brut. 

En segon lloc, aquest eix també tindria una influència indirecta sobre 230 milions de 

persones, que passarien a suposar un 51% de la població de la UE i un 61% del producte 

interior brut. D’aItra banda, també influiria sobre uns 60 milions d'habitants del nord 

d'Àfrica. 

En resum, tot el sistema FERRMED permetrà connectar la societat europea amb 

Àsia i Amèrica per mitjà de dos grans portes al mar del Nord i al Mediterrani, alhora que 

desenvolupar el Short Sea Shipping10 entre el sud d'Europa i el nord d'Àfrica. 

Per tant la regió Mediterrània europea ha de sofrir un gran desenvolupament tant 

econòmic com social i cultural. 

• Econòmic: s ’ha d’oblidar el negoci instantani i apostar per la inversió i l’I+D com a 

eines per a un futur més ric i pròsper. Al mateix temps s’ha d’aprendre a reduir costos 

augmentant la qualitat del servei; aquest darrer punt sembla difícil però la logística del 

transport ens ho permet. 

Per altra banda, dins del canvi econòmic les dades favorables sobre la 

quantitat de gent que indirecta o directament afavorirà —alhora que el fort impuls al 

producte interior brut— suposa en temps de crisis una forta injecció de moral al 

ciutadà. 
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10 Transport marítim a curta distància què s’entén pel transport de mercaderies i passatgers per mar entre  ports situats en territori de 

la U.E. o entre ports propers situats a països no europeus, com el nord d’Àfrica. Inclou tant comerç nacional, internacional o serveis 

feeders.  

• Social i cultural : tot i que des de la creació de la UE s’ha intentat aconseguir la 

seva unió econòmica i social, ara més que mai la població i els equips de govern han de 

treballar per aconseguir-la; en un projecte tan gran i tan important per a tots els països del 

continent s’ha de pensar en grup. No és pot permetre que per diferents motius o 

ideologies un país endarrereixi el projecte comú, tal com està passant en el cas 

d’Espanya. Per tant, el canvi social i cultural ha d’anar enfocat a sentir-nos tots i cadascun 

de nosaltres europeus i no ciutadans de països més petits. 
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Segona part: 

Corredor del Mediterrani 
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1.Introducció 

  

El Corredor del Mediterrani, dins del projecte FERRMED, és un corredor ferroviari 

que discorre principalment de manera paral·lela a la costa mediterrània: a l’est de la 

Península Ibèrica i a l'oest del mar Mediterrani. 

 El terme s’utilitza per descriure diverses línies diferents al mateix corredor: 

• Pel seu tipus: 

o Alta velocitat 

o Línia convencional 

o Línia de mercaderies 

• La seva situació: 

o En servei 

o En construcció del projecte 

o En planificació 

o El seu àmbit 

o Tram petit (Barcelona – València) 

o Tram gran (Gènova – Rotterdam) 

 

Allò realment important d'aquest projecte és que totes aquestes línies estan unides 

entre si, compartint diferents trams, ciutats i estacions amb una finalitat comuna. 

 El corredor englobarà la major concentració de població i activitat econòmica a 

Espanya pel fet de passar per quatre comunitats autònomes de gran importància com 

són: Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i Andalusia; i les onze províncies 

corresponents1. 
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11 De Nord a Sud: Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Múrcia, Almeria, Granada, Màlaga i Cadis. 

Tot aquest marc geogràfic englobaria un 18% de la superfície total de l’Estat 

espanyol i prop d’un 40% en població i en PIB nacional, com mostren les figures 

següents. 
                                                                                                        Grans nuclis de població a Espanya 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   18% de la superfície total del país 

 

Alhora conté un 49% del tràfic total de mercaderies per mitjà terrestre a Espanya, al 

contrari del corredor central, que analitzarem més endavant. 

 Aquesta situació enllaça cinc de les deu àrees metropolitanes de major població del 

país: 

1. Barcelona 

2. València 
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3. Màlaga 

4. Alacant–Elx i Múrcia–Cartagena 

Que alhora contenen els tres ports més importants de l’estat en transports de TEU’s 

com són: 

• Algecires 

• València 

• Barcelona2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 De nord a Sud: Girona, Barcelona, Tarragona, Castelló, València, Alacant, Murcia, Almeria, Granada, Màlaga i Cadis. 

2Dades extretes del Diari del Port dossier 011 Terminals de contenidors. 

 

Així doncs, el corredor del Mediterrani, cobrint 1.300km entre Algecires i la frontera 

Francesa, es convertiria i passaria a ser el principal corredor de caràcter transversal 

d’Espanya amb quatre puntals: 

• Un sistema viari amb un grau de desenvolupament consolidat, ja que actualment és 

el que té més mercaderies de l'estat, però necessitem que es desenvolupi perquè la major 

part puguin viatjar amb ferrocarril. 
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• Un sistema ferroviari en plena transformació; les vies i els trens han d’anar d’acord 

amb les necessitats. 

• La major part dels principals ports de l’Estat espanyol: Barcelona, Tarragona, 

València, Cartagena i Algecires, junt amb altres de menor grossor. Els grans ports poden 

tenir més importància i els petits sofrir un fort creixement, ja que qualsevol d'aquests amb 

suficient calat podria rebre mercaderies si es trobés ben enllaçat amb el corredor. 

• Aeroports amb un gran volum de tràfic: Barcelona, València, Alacant i Màlaga, 

encara que amb menor mesura, perquè el 90% de les mercaderies al món són mogudes 

per mar. 

Així doncs, la gran importància del Corredor del Mediterrani recau en el fet que 

constitueix un important sistema territorial i logístic. La potenciació i l'articulació del 

corredor permetrà millorar la seva competitivitat i aconseguir la màxima eficiència en el 

seu funcionament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xifres econòmiques 

 Fixant-nos en termes econòmics —que acaba sent un dels motius principals que 

pot fer decantar la balança—, segons Joan Amorós, secretari general de FERRMED, ha 

xifrat en 25.700 milions d’euros perquè el corredor sigui una realitat entre 2020 i 2025, 

mentre que l’ex Ministre de Foment, José Blanco, la va xifrar en 51.300 milions; gairebé el 
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doble. 

Això ens pot fer pensar en vàries hipòtesis: la primera és un error de càlculs involuntari 

d’un dels dos organismes, cosa poc provable; la segona, per part del govern espanyol, és 

voler posar una trava subtil perquè la població no desitgi el projecte i no demani 

aconseguir-lo; la tercera és que, el govern espanyol fent l'acte de no declarar-lo prioritari, 

no consideri la subvenció que rebríem per part d’Europa, cosa que acaba sent un gran 

error, com ja analitzarem a l’apartat Estat de l’art del corredor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ruta i infraestructura 

 El Corredor del Mediterrani vol unir tota la vessant mediterrània de la Península 

amb el sud de França i amb la resta d'Europa. 

 La ruta que seguirà l’eix es subdivideix en cinc trams, de nord a sud, que són: 
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• Frontera Francesa – Tarragona. 

• Tarragona – València. 

• València – Múrcia. 

• Alacant – Almeria. 

• Almeria – Algecires 

 

3.1. Des de la frontera francesa fins Tarragona: 

 Actualment, entre la frontera i Tarragona existeix una línia convencional i una d’alta 

velocitat que uneix Madrid–Barcelona–sud de França, pel qual no hi ha prevista la 

construcció d'una altra línia. Tot i això, falta per aclarir la continuïtat de l’ample europeu3 de 

mercaderies en alguns trams en els quals la línia d’alta velocitat no permet la circulació de 

trens de mercaderies. Així doncs, la connexió entre Madrid–Barcelona–frontera francesa i 

el corredor del Mediterrani es realitzarà en un nus al sud de l’estació de Tarragona. 

 

3.1.1. Perpinyà – Figueres 

 El tram que connecta les xarxes dels dos països és una concessió privada a 

l’empresa TP Ferro. Aquesta línia d’alta velocitat es troba activa des de l'any 2010 tant per 

a mercaderies com per a passatgers. 

 Aquesta línia disposa de connexions a Port Bou i a Cervera per al transbord de 

mercaderies entre les línies espanyola i francesa. 

 

3.1.2.Figueres – Barcelona 

 La línia es troba finalitzada en gran part, a falta dels trams urbans a les 

aglomeracions de Barcelona i Girona. Existeix continuïtat a l’ample europeu, ja que als 

trams no finalitzats existeix una connexió al tercer carril amb les línies convencionals. 

Aquesta connexió només es utilitzada per trens de mercaderies i finalitza al port de 

Barcelona. Per aconseguir que arribi al port es troba en construcció un nou túnel i la 

mateixa estació de la Sagrera. 
 

 

3Ample Europeu: 1 435 mm 

3.1.3.Barcelona – Tarragona 

 Les línies amb ample europeu i ibèric4 és troben finalitzades però sense connexió 

entre elles a la comarca de Tarragona. Aquest tram d’alta velocitat Madrid–Barcelona–

frontera francesa no és apte per a la circulació de trens de mercaderies. 
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4Ample Ibèric: 1668mm 

3.2.Tarragona – València 

 En aquest tram es troba finalitzada la major part de la línia d’ample ibèric plantejada 

al 1987, quedant per acabar la de l’entorn de Tarragona. 

Nus de Tarragona 

És el tram més complex i que ha estat definit més recentment. Les estacions en la 

línia d’ample europeu (Camp de Tarragona) i ample Ibèric (Tarragona) estan situades a 

10km entre si, sense que actualment hi hagi connexió entre ambdues. La solució escollida 

finalment és la creació d’un ramal perpendicular que uneixi les dues línies amb una 

estació intermèdia situada a Reus i Tarragona, al costat de l’aeroport de Reus sota el nom 

Tarragona-Central. Està previst, donat que actualment el corredor del Mediterrani es troba 

en ample Ibèric i la LAV Madrid–Saragossa–Barcelona–frontera francesa amb ample 

europeu. Les mercaderies d’ample fix podran continuar per la línia convencional sempre 

que el corredor segueixi l’ample Ibèric. 

Tarragona–Vandellòs 

 Actualment aquest tram és un greu problema, ja que suposa un important coll 

d’ampolla5 entre València i la frontera francesa amb via única. Les obres es troben molt 

avançades segons l’article publicat pel Ministeri de Foment el 24 d’abril del 2011 on 

s'explica que sobre pressupostos publicats al B.O.E. es destinen 205M d’euros a la 

connexió del corredor del mediterrani. Cita textualment: 

«Completar la doble vía del corredor del Mediterráneo entre Valencia y Tarragona, eliminando 

el único tramo actualmente en vía única entre Vandellós y Tarragona6» 

La nova traça s’adapta per al tràfic mixt de viatgers i mercaderies, amb travessies 

preparades per a ser modificades a l’ample europeu. 

Vandellòs–València 

 El tram va ser renovat en la seva major part en alguns trams de construcció 

d’importants variants. És una via doble electrificada a 3kVcc en ample ibèric. Els trams 

renovats disposen de travessa polivalent per a permetre un senzill canvi a ample europeu. 

La zona on es va produir el major canvi va ser en el tram que creua el riu Ebre perquè 

antigament la via es desviava fins a Tortosa, separant-se del recorregut per la costa. 
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5 És La diferència entre la freqüència d’entrada i de sortida. Sol ser més gran la freqüència d’entrada. 

6(http://www.seap.minhap.gob.es/es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones/catalunya/actualidad/notas_de_prensa/notas/2011

/01/2011_01_24a.html ) 

 Data de consulta: 2/5/2012 

 

Existeixen dos subtrams que aprofiten completament la infraestructura ja existent: 

el Castelló–Moncofa amb velocitat limitada a 160km/h i el Cabanyal–Sagunt amb la 

velocitat limitada a 200km/h i travessies polivalents. 

 La saturació degut al tràfic de rodalies entre València i Castelló ha provocat que 

estigui previst desdoblar part de la línia mitjançant la construcció d’una línia d’alta velocitat 

València–Castelló, construcció que necessitarà una inversió de 1.328 M d’euros. 
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3.3. València – Múrcia 

 En aquesta zona passa a ser clau el nus de la Encina, on s’uneix el corredor del 

Mediterrani amb el corredor Madrid–Llevant i on s’inicia el pla del 1987. Pertany 

consecutivament a la línia d’alta velocitat Madrid–Llevant. En la major part d’aquest 

recorregut està plantejada una doble línia, una d’ample ibèric i l’altra europeu, les dues 

amb alta velocitat. 

 

3.3.1. València 

 En el cas d’aquesta ciutat es preveu la construcció d’un túnel per tal que les vies 

ferroviàries passin per sota, aconseguint que l’estació València-Nord deixi de ser fons de 

sac i tingui continuïtat per un costat cap a Almeria i Madrid, i per l’altre cap a Barcelona. A 

més a més, també es crearia una nova estació subterrània anomenada València-Central. 

 

3.3.2. València – nus de l'Alzina 

 Aquest tram es troba en construcció com línia d’alta velocitat en ample europeu. 

Entre Xàtiva i el nus de l'Alzina la línia discorrerà per la plataforma que actualment es 

troba en servei amb ample ibèric. El que s'està fent és construir una nova línia paral·lela 

que en part aprofita els trams de línia convencional que va ser abandonada durant 

l’anterior remodelació. 

 El tram a migrar, que mesura 41'2km admet actualment 220km/h i quan sigui migrat 

a l'ample internacional permetrà —amb algunes modificacions— circulacions a més de 

300km/h. Tota la línia d’ample internacional, tant en el tram reaprofitat com en el de nova 

construcció, és apta per a mercaderies i per a passatgers. 

 

 

3.3.3. Nus de l'Alzina – Alacant/Elx 

 El tram té forma d' Y perquè el Corredor del Mediterrani no passa per Alacant i això 

fa necessària una ramificació. Actualment, és via única però es troba en construcció una 

línia d’alta velocitat d’ample europeu paral·lela per permetre l’arribada de trens d’alta 

velocitat Madrid–Alacant. 
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3.4.Alacant – Almeria 

 Aquest tram no pertany a la concepció original del Corredor del Mediterrani tot i que 

sí que es troba recollida en algunes planificacions futures del corredor i, en qualsevol cas, 

forma part de l’eix ferroviari que recorre el Mediterrani espanyol. 

 La línia actual, que arriba fins a Àguiles, és una línia única no electrificada que no 
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ha estat remodelada. La connexió amb Andalusia de la línia convencional no es realitzava 

amb Alberia, sinó amb Guadix. La línia va ser clausurada al 1985 entre Almendricos i 

Gaudix, restant en ús la travessa de la regió de Múrcia. Com a corredor amb ample 

europeu és a la seva vegada el tram de la línia d’alta velocitat Madrid–Llevant, que es 

troba en construcció. 

 

3.4.1.Elx – Múrcia 

En l’actualitat funciona com una línia sense electrificar en via única. Es troba en 

construcció amb una nova línia d’alta velocitat de via doble d’ample europeu mixta. De 

moment es desconeix si la construcció de la nova línia comporta el desmantellament o el 

manteniment de l’anterior. 

 

3.4.2.Múrcia – Almeria  

Connecta Andalusia i les seves línies ferroviàries amb la resta del Corredor del 

Mediterrani així com la LAV (Línia d’Alta Velocitat) Madrid–Llevant. La longitud del tram és 

de 184'3km (108'1km a la província d’Almeria i 76'2km a la regió de Múrcia). Serà de tràfic 

mixt i apta per a velocitats màximes de 300km/h. Es troben en construcció diversos trams. 

 Al primer subtram s’utilitza la infraestructura de la línia Múrcia–Llorca–Àguiles 

existent fins la localitat de Pulpí adaptant-la a les altres prestacions mitjançant 

duplicacions de via i rectificant el traçat mitjançant variants com les de Librilla, Alhama de 

Múrcia, Totana i Serra Cabrera. A Pulpí la línia s’allunya de la línia Múrcia–Llorca–Àguiles 

cap a Vera, rodejant la Serra d’Almagro per a connectar després amb la carretera N-340 i 

paral·lelament a aquesta conduir cap a la capital Almerienca. 

 Disposarà de dues estacions intermèdies a Llorca i Vera-Almanzor. 

 

 

  

 

 

 

3.4.3. Almeria – Algecires 

 S’ha plantejat en diverses ocasions i es troba actualment en estudi continuar la 

connexió pel Mediterrani fins el port de l'Abadia d’Algesires, completant la unió ferroviària 

dels principals ports mediterranis espanyols sense que existeixi una opció clara sobre la 

seva construcció definitiva o no. Existeixen dues alternatives a les propostes: una que 
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consisteix en la remodelació de línies ja existents per l’interior i una altra que es basa en 

la construcció d’una nova línia per la costa. 

 

3.4.4. Almeria – Màlaga – Algesires  

Es planteja com la construcció d’una nova línia entre Almeria i Màlaga i com la 

finalització del corredor de la Costa del Sol7 entre Màlaga i Algesires. Ha estat criticat en 

el seu tram Almeria–Màlaga degut al fet que és una zona muntanyosa molt complicada 

per a la construcció d’infraestructures, pel qual requereix una obra molt complexa i amb 

costos desorbitats. Entre Màlaga i Algesires el corredor de la Costa del Sol es troba en 

construcció en alguns trams i sense definir-se la connexió definitiva entre Estepona i 

Algesires. Tampoc s’ha iniciat la construcció d’altres trams essencials. 

 

 
 

7 El corredor de la Costa del Sol és un projecte d’infraestructura ferroviària impulsat per la Junta d’Andalusia per connectar una de les 

zones amb més alta densitat de població (més de 1.000 habitants/km2). Va des de Nerja fins a Algesires. 
http://www.geotren.es/blog/corredor-de-la-costa-del-sol-tramo-fuengirola-estepona/  Data de consulta 02/05/2012 

3.5. Almeria – Granada – Algesires 

 Aquesta opció té com a avantatge un cost molt menor i un aprofitament de les línies 

que ja estan construïdes, tot i que realment necessitin una gran remodelació. Alguna part 

de les vies utilitzades serien les de l’eix ferroviari transversal d’Andalusia, que discorre 

entre el corredor d’Almeria i Bobadilla. Al primer terç: Almeria–Granada està planejada la 

construcció d’una línia mixta amb una velocitat màxima de 250km/h, amb rampes que 

poden limitar un tren de mercaderies. El tram va acabar la fase d’estudi informat, encara 

que no ha entrat dintre la declaració d’impacte ambiental. Entre Granada i Bobadilla l’eix 

ferroviari transversal d’Andalusia, només com a línia exclusiva de passatgers, pel qual es 

desconeix el futur com a corredor de mercaderies. 

El tram Bobadilla–Algesires es troba en remodelació entre dus fases: una amb una 

nova línia de construcció entre Bobadilla i Ronda, i l’altra amb l’adaptació de la resta del 

recorregut. Degut a qüestions mediambientals, el tram Roda–Jimena de la Frontera no pot 

ser desdoblat, condemnat a ser via única. 
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4. Rutes Alternatives. 

 Des que FERRMED va proposar el Corredor del Mediterrani com a part del seu 

projecte, tant per motius polítics com econòmics, s’han proposat rutes alternatives dins la 

Península per substituir l’eix ferroviari proposat i canviar-lo per segones opcions. 

 Tot i que aquest treball no contempla més que la construcció del Corredor del 

Mediterrani per a benefici del Port de Barcelona i per un tema de lògica estatal, és 

necessari conèixer quines són les rutes alternatives per més endavant poder entendre el 

moment polític i l’estat de l’art pel que passa el corredor, ja que si s’arriben a construir les 

infraestructures no viables poden acabar sent inversions perdudes, com ha succeït amb 

els aeroports de Lleida i Castelló8. 

 

4.1. Corredor central 

 És un projecte de corredor ferroviari de passatgers i mercaderies que recorreria de 

nord a sud la Península Ibèrica i hauria d'estar finalitzat per al 2031, sis anys més tard que 

el Corredor del Mediterrani, sis anys claus per al desenvolupament de l’economia del país 

que encara endarrerien més el nostre estat respecte les grans potències europees. 

4.1.1. Recorregut 

 El corredor ha tingut diferents rutes al llarg dels anys. Al 2004 s’iniciava a 
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Saragossa i acabava a Sines i Algesires, bifurcant el corredor al Manzanares. Aquest 

corredor estava principalment pensat per a mercaderies i s’estudiava la Travessia dels 

Pirineus per connectar la Península amb Europa. En canvi, al 2011 es tirà endavant el 

corredor Atlàntic–Mediterrani i la connexió a França es realitzaria per la costa Mediterrània 

i no pel mig dels Pirineus. El primer tram del projecte utilitza la línia d’alta velocitat 

Madrid–Saragossa–Barcelona–frontera francesa. El recorregut de mercaderies se separa 

a la comarca del Penedès, continuant per la línia convencional Barcelona–Madrid via 

Casp. A partir de Madrid funciona amb línies d’alta velocitat fins a Sevilla per a passatgers 

i via convencional per Despeñaperros per a mercaderies. A Andalusia el corredor acaba 

als ports de Sevilla i Algesires formant part de l’eix ferroviari transversal d’Andalusia, que 

serveix per a comunicar els dos ports. 

 

 

  

 A la imatge s’observa clarament que el corredor passa per l’aeroport de Lleida o 

ciutats com Jaén o Ciutat Reial; es tracta de localitats i aeroports amb un molt baix 

rendiment mercantil, sense possibilitats de lluitar amb Europa. 

 

4.2.Corredor Atlàntic 

El Corredor Atlàntic, des del punt de vista del Govern Espanyol, pretén ser una 

alternativa al Corredor del Mediterrani oblidant la costa Mediterrània i centrant-se en 
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l’Atlàntica. En l’entrevista realitzada al senyo Seguí, però, ell m’explicava: 

Per tant, el que el govern espanyol ha fet ha estat ampliar la ruta del Corredor 

Transversal per convertir-lo en Atlàntic, i s’ha passat de tenir un gran complement del 

Corredor del Mediterrani a una forta alternativa que pot fer perillar la seva execució. 

Per això cal remarcar la paraula “alternativa”, ja que si s’inverteix en un el govern ja 

ha remarcat que no s’invertirà amb l’altre. 

4.2.1.Ruta  

  

 

 

 Com s’observa en la fotografia el Corredor Atlàntic neix des de Madrid, que al 

coincidir amb la ruta de Corredor Central la converteix en ciutat Hub. 

 En direcció nord-oest de la Península es bifurca en dos ramals: 

1. Direcció Portugal:  servirà de nexe d’unió entre els dos països; d'aquí 

s'establirà connexió amb la resta d'Europa. És aquest un dels motius pels quals 

FERRMED vol que aquest corredor sigui prioritari juntament amb el del Mediterrani, 

perquè és l'única manera de no aïllar Portugal. 

2. Direcció nord d’Espanya:  arribant a les comunitats autònomes de Castella i 

Lleó i La Rioja, però sobretot al País Basc, Cantàbria, Astúries i Galícia; FERRMED 

el que pretén és unir al nou circuit de vies ferroviàries la segona zona econòmica 
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més important del país a la Mediterrània, ja que queda clar que perquè funcioni el 

projecte s’han de tenir en compte totes les zones importants econòmicament 

parlant. 

 

 

 

5. Moment socioeconòmic 

Com s’ha vist en el primer capítol del treball, FERRMED pretén que totes les parts 

de la seva xarxa ferroviària siguin prioritat dintre els pressupostos i projectes que du a 

terme cada país que s’ocupa d’aquell tram. 

 El Diario del Puerto8, durant el mes de març de l’any 2011 publicava una 

presentació del Ministeri de Foment del Govern Espanyol on s’afirmava, textualment: 

«El Corredor del Mediterráneo es una prioridad en los presupuestos del Govierno.» 

Com es pot veure, en aquell moment només hi havia bones paraules per al 

projecte, com observem seguidament: 

«El Corredor del Mediterráneo tiene una gran importància estratégica a nivel nacional 

e internacional.» 

I prometia: 

«Mejora de accesos ferroviarios a los puertos mediante acuerdos con las autoridades 

portuarias.» 

                                                                                

Així doncs, tot i el moment de crisi que estava vivint el país des de feia ja 3 ò 4 

anys, no semblava impedir que es volgués invertir en aquest projecte, ja que tothom era 

conscient que aquest projecte, justament, era una de les principals possibilitats per sortir 

de la crisi. 

 Gairebé un any més tard i després d’un canvi de govern a l’estat, el qual té una 

ideologia radicalment diferent a l’anterior i una notable diferència en la seva forma de fer 

país, el 15 de febrer del 2012, el diari Ara, a la seva publicació digital explicava9: 

«El govern espanyol vol reactivar el corredor ferroviari que creua el Pirineus.» 

En aquest moment la ministra Ana Pastor per calmar els ànims deia que aquest 

nou projecte no restaria fons a les aportacions econòmiques per als altres dos corredors  

 

(l’Atlàntic i el Mediterrani), però no deixava entreveure a quin li donarien prioritat. 

En la mateixa roda de premsa i segons el mateix diari, la ministra intenta explicar 

que vol repartir de manera equitativa les vies per l’estat. Anteriorment, en aquest mateix 
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treball s’ha nombrat que els nuclis amb més alta població estaven sota la ruta del 

Corredor del Mediterrani, motiu pel qual, donar la mateixa prioritat als dos corredors pot 

resultar un gran error, ja que el rendiment entre les dues és clarament diferenciat. 

 Només un mes més tard, però, el 15 de març del 2012 el diari el País a la seva 

edició digital10 informa que el Govern, al Congrés dels Diputats, tomba l’esmena 

presentada per alguns partits per a prioritzar les infraestructures del Corredor del 

Mediterrani i diu: 

«El PP niega al Corredor del Mediterráneo la prioridad de la legislatura el el Congreso» 

Mentrestant, els altres partits creuen que perquè creixi el país és necessari que es reformi 

la política d’infraestructures,contribuint al creixement econòmic i a la creació de feina. 

 Paral·lelament, declaracions d’altres partits polítics sobre el tema titllen la decisió 

de greu irresponsabilitat o de traveta per a l’evolució del país, ja que des de nuclis 

economistes opositors s’opinava que l'única manera de lluitar contra els ports d’Europa 

del nord era que s’enllestís aquest tram del projecte FERRMED quan abans millor. Per 

tant, era i és important que el govern es postuli i ho declari prioritari per a poder rebre la 

subvenció i començar les infraestructures tan aviat com sigui possible. 

 Només uns dies després d’aquesta acció del govern, el 22 de març, Expansión.com 

publica en titular:11 

«Los 27 dan prioridad a los Corredores del Mediterráneo y del Atlántico, pero no al 

Central.» 

Quan parla d' “els 27” fa referència als Ministres de Transport de la UE, els quals 

acorden donar prioritat a varis projectes que han d’estar acabats per al 2030 i que en el 

cas d’Espanya beneficiaran el Corredor Atlàntic i Mediterrani. 

Per altra banda, l'única ministra que va botar en contra va ser la ministra de 

transports espanyola, la senyora Ana Pastor, dient: 

«El actual gobierno de España no puede compartir la propuesta actual al quedar excluidos 

itinerarios principales y vertebradores de nuestro país.» 

Així doncs i com s’ha pogut observar, hi ha dos fronts d’opinió oberts sobre la  
 

 

8 http://www.diariodelpuerto.com/pdf/Estudio%20Tecnico%20del%20Corredor%20Mediterraneo.pdf  Data de consulta: 21/7/2012 
9 http://www.ara.cat/societat/FERROVIARI-CORREDOR_MEDITERRANI_0_646735460.html Data de consulta: 21/7/2012 

10 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/03/15/valencia/1331818712_457163.html Data de consulta: 10/8/2012 

11 http://www.expansion.com/2012/03/22/empresas/transporte/1332422122.html Data de consulta: 17/8/2012 

importància que pot tenir aquest projecte: 1) l’opinió del govern espanyol i 2) l'opinió de la 

resta d’entesos en la matèria. 

No és difícil de comprendre, en aquest cas, que la decisió del govern és ideològica, 
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ja que no neguen tenir els diners per fer un dels dos corredors sinó que lluiten per imposar 

la proposta il·lògica, obviar els estudis d’Europa, FERRMED i els diferents ministres de 

transport dels estats membres, treient conclusions pròpies. 

Conclusions que fan pensar amb arrels nacionalistes on alguns sectors de l'Estat 

no accepten que Madrid i el centre del país no sigui protagonista i ho siguin comunitats 

autònomes com Catalunya, País València i País Basc; però allò que demana el moment 

socioeconòmic del país és una forta inversió en la creació i unió dels Corredors Atlàntic i 

Mediterrani i no la tristesa econòmica que produiria el Central. 

 

 

 

 

 

 

6. Estat de l’art 

 En l’actual context el Corredor del Mediterrani té un greu i principal problema: la 

incertesa. Una incertesa motivada per les baralles polítiques i socials (vistes a l’apartat 

anterior) que poden repercutir en la velocitat d’execució del projecte o, fins i tot, en la 

possibilitat de la seva execució o un final negatiu que podria portar el país a ser aïllat 

comercialment d’Europa, o al menys en part. 

Vivim en un moment on clarament el factor econòmic és més que mai 

importantíssim per dur a terme qualsevol projecte i sobretot un d’aquesta envergadura. 

Les subvencions tant privades com públiques són totalment necessàries per dur a terme 

qualsevol idea. Per aconseguir-les, però, s’ha de presentat el projecte com una idea clara 

i concisa, amb fonaments i pilars per dur-lo a terme, sobretot quan darrera de les 

subvencions hi ha peticions o propostes com les de FERRMED. Aquest és el primer 

puntal on pesa el llast de la incertesa, ja que si no es defineix amb facilitat i velocitat 

potser arriba el dia que la Comunitat Europea tanqui l’aixeta i el país es vegi incapaç de 

construir les vies de manera autònoma. 

Per altra banda, dintre del comerç globalitzat del segle XXI, la competitivitat que 

pugui oferir un port o aeroport pot decantar el seu futur, ja que en moltes ocasions un cop 

creades les vies comercials i firmats els contractes pot resultat complicat trobar-ne de 

nous, normalment a llarg termini. Amb Europa desenvolupant-se logísticament i sent el 

nostre país un dels més lents en aquest tema (comparant-nos amb Alemanya, França o 

els Països Nòrdics) la indecisió podria acabar-se fent palesa l’hipotètic dia que la resta de 
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països membres tinguin enllestits els seus corredors i, per tant, les seves zones 

comercials, motiu pel qual, el comerç mundial pugui preferir anar a descarregar als ports 

del Mediterrani francès abans que l’espanyol, per exemple. 

No és difícil d’entendre, doncs, que el moment del Corredor del Mediterrani   

plantejat només sobre paper, perquè no hi ha infraestructures construïdes a excepció de 

les que es van edificar fa anys i que ara es volen reaprofitar per al corredor, com podrien 

ser les línies d’ample ibèric que segueixen el litoral català, que serien utilitzades per al 

tràfic interior, i així es podrien descongestionar les vies noves. 

 Així doncs podríem dir que l’estat actual del projecte no està ben definit. Per una  

 

banda podríem pensar que és molt bo tenint en compte el desenvolupament, disseny i 

decisió dels màxims òrgans europeus i una forta majoria de locals (gran nombre de partits 

de l’oposició, comunitats autònomes, gremis d’enginyers12...) que permetria tirar el 

projecte endavant amb velocitat i eficiència si s’aprovés; però per altra banda es troba en 

un moment força greu fixant-nos en els termes burocràtics, els quals són sempre els que 

tenen l'última paraula i alhora els que sempre solen anar més lents. 

 Finalment i per concloure, és difícil d’imaginar el futur observant l’actual estat de 

l’art, però és molt fàcil establir unes guies de bona conducta i responsabilitat del país 

perquè tot vagi avant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 Annex IV, pàgina 21 
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Tercera part: 

Influència socioeconòmica al Port 

de Barcelona. 
 

 

 

 

 

1. Introducció  

Per estudiar el desenvolupament del Port de Barcelona gràcies a l’arribada del 
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Corredor del Mediterrani i la possibilitat que hi passi, com qualsevol estudi on realitzem 

una recerca de respostes sobre un futur teòric imaginat d’un projecte o succeïment —com 

és el nostre cas—, s’ha de conèixer el passat i tindre’l molt en compte, ja que ens pot 

proporcionar les rutes o possibles pautes d’un possible futur. 

En el nostre cas, per poder familiaritzar-nos amb aquest passat, hem d’aprofundir 

en l’estudi del moviment de les diferents mercaderies que ha tingut el Port de Barcelona 

en els últims anys. 

Una bona eina per dur a terme aquesta tasca són les Memòries* del Port de 

Barcelona. 

Des de l’any 2006 fins l’any 2011, amb un total de sis memòries, han estat 

utilitzades per extreure’n dades de comerç i així poder dissenyar les gràfiques que podrem 

veure a continuació i que utilitzarem per observar i analitzar els punts forts i dèbils del 

Port. 

Amb aquestes dades s’intentarà reflexionar sobre els avantatges que pot oferir el 

Corredor a més de la possibilitat d’algun desavantatge futur, si s’escau. També s’han de 

plantejar els dèficits tan logístics com de comerç i la situació que pugui tenir el Port del 

Barcelona, raonant si hi ha cap possibilitat d’alleugerir-los o fins i tot eradicar-los amb el 

pas del corredor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Memòries cedides pel Port de Barcelona en format electrònic (CD), també consultables al següent web: 

http://www.portdebarcelona.cat/home_apb?p_p_auth=cWlcwqE3&p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&

_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch 

 

2. Evolució dels darrers anys 

 Fins l’any 2006, en gran part, els indicadors econòmics marcaven encara una 
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tendència alcista, ja que fins i tot aquell any va créixer el P.I.B. de Catalunya un 3'6%, tres 

dècimes per sobre del 2005. 

Alhora, el mateix any, les empreses exportadores catalanes declaraven un millor 

nivell d’activitat des de l’any 2001 perquè les exportacions augmentaven un 11% i 

significaven un 27'45% del total de l’exportat a Espanya. 

 Aquest panorama ens mostrava que l’economia catalana era un dels motors 

principals de l’Estat dintre del qual el Port de Barcelona hi tenia un rol molt decisiu, ja que 

fins i tot estant en plena expansió per falta d’espai seguia consolidant tràfics amb una 

tendència contínua de creixement que datava des de més d’onze anys enrere. 

 Per altra banda, la influència d’empreses logístiques al Port va suposar que el tràfic 

creixés un 5'8% total, arribant a ser de 47.657.520 tones mogudes l’any. Això va situar 

Barcelona en un creixement per sobre de la mitjana de tràfic de la resta de ports 

espanyols, que fou estat del 4'7%. 

 S’ha de tenir en compte però que dintre d’aquest espectacular creixement van tenir 

molta influència les inversions de les empreses TCB i TerCat creant les seves terminals, 

fent possible un creixement de quasi el 12% en el transport amb contenidors i així poder 

assolir la xifra de 2.318.239 de TEU, que va suposar un fort impuls a l’estadística de 

mercaderies mogudes. 

 El tràfic de vehicles també va ser uns dels grans motors del port, sector en el qual 

va créixer un 10'9% sobretot gràcies a les terminals d’Autoterminal i Setram que van fer 

un gran esforç important trobant solucions d’alçada, incrementant l’espai i assumint el 

tràfic de creixent. 

 

  

 

Però després d’anys de creixement i enriquiment de la ciutat, des del punt de vista 

econòmic va iniciar-se la fallida, suposant una desacceleració respecte els anys anteriors i 
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pronosticant un futur poc temptador per als que venien. Tot i això, el Port encara va 

augmentar els treballadors un 3% respecte els anys anteriors, sobretot per la 

modernització de la demanda interna i de la construcció de les ampliacions. 

Alhora, el repunt dels preus del petroli a finals d’aquell any i els elevats increments 

del preu d’alguns productes alimentaris van suposar un creixement anual d’un 3'8%, una 

dècima menys que l’anterior i, per tant, es va marcar la tendència lleugerament 

descendent del P.I.B., petita però significativa dintre la història més recent. 

 Tot i estar entrant al principi del malestar de l’economia de l’Estat, l’evolució de 

tràfic va seguir anant a l’alça encara que més lleugerament essent d’un 7'8% i va suposar 

50.046.105 de tones. Els tràfics de contenidors va ser de 2'6 milions de TEU amb un 

increment del 12'6%, superior als altres ports de l’Estat (any de consolidació de les noves 

terminals). Els tràfics de vehicles i passatgers també van augmentar respectivament un 

11% i 13'4%. 

 L’any següent, el 2008, el Port es va caracteritzar per un notable creixement de 

passatgers (12'8%) però es va estancar amb el nombre total de tones, ja que només va 

créixer un 0'82%, és a dir, un creixement gairebé nul. Alhora va tenir un important 

creixement de la quota ferroviària de mercaderies, principalment en contenidors i vehicles, 

cosa que dóna a pensar en tendències per a futures sortides i entrades de mercaderies; ja 

que en aquell moment ens anàvem conscienciant del valor del transport ecològic, 

l’encariment del petroli i la possibilitat de millorament de les vies amb un projecte que 

estava sonant. 

 Paral·lelament, les trenta terminals del port van manipular un total de 51'8 milions 

de tones. Això va suposar el petit creixement esmentat anteriorment, molt important si 

tenim en compte el descens a nivell global de la majoria de ports tenint en compte que ja 

estàvem dins la gran crisi econòmica iniciada l’any 2008. Es tractava d'una situació alhora 

preocupant perquè tot indicava que no tardaria en contagiar-se. 

 Referint-nos a la petita millora comercial, és sabut que va ésser marcat per casos 

de gran creixement d’alguns productes com el granel líquid, alguns exemples del qual són 

el gas natural o productes petroquímics. Aquest tràfic va créixer un 10% arribant a 12'1 

milions de tones i salvant la davallada d’altres com la càrrega contenitzada que va sofrir 

un descens de l’1'6% situant-se als 2.569.549 milions de TEU; altres sectors com el de la 

càrrega a granel es va mantenir amb 34'9 milions de tones. 

  

Per últim, dins l’any 2008, possiblement buscant alternatives al deteriorament del 

creixement del Port, com ja hem esmentat anteriorment, es començaven a sentir rumors 
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del projecte FERRMED i per això dintre les seves memòries, els encarregats del Port de 

redactar-les, ja parlen per primera vegada sobre el pla d’acció, citat textualment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fent un resum dels últims anys, les mercaderies gairebé sempre oscil·laven sobre 

els 50 milions de tones transportades, però amb l’arribada del 2009 al Port li va ser 

impossible frenar o continuar-se aïllant de l’impacte de la crisi econòmica mundial. Per 

això aquell any el seu comerç no va arribar —per poc— als 43 milions de tones, sofrint un 

impacte decreixent de més de 7 tones i suposant una reducció del 17% del comerç anual 

respecte l’anterior, ja que el comerç real acaba convertint-se en 41'8 milions de tones, 

perquè s’hi inclou la pesca i l’avituallament. 

 També és necessari tenir en compte que 28 de les 48'1 tones van ser comerç 

internacional —exportacions i importacions—, que són les que mouen realment 

l’economia del país i que només van suposar una reducció del 8% a la zona de hinterland, 

nou punts per sota de la general, per tant, molt més lleu que el comerç nacional i el total. 

Però el curiós va ser que la corba del descens d’aquell any es va anar ressituant 

poc a poc fins al mes de desembre, quan el trànsit havia crescut un 6'1% respecte el mes 

de gener, tot i que la crisi seguí avançant. La petita recuperació va ser gràcies al comerç 

de granel, com l’anterior, però els vehicles i els contenidors van seguir sofrint la forta 

davallada a la qual ja eren sotmesos, fent-se d’una importància històrica i van passar a 

ser un dels deures pendents del Port per als anys següents. 

 Això es reflecteix clarament a les dades, on mostren que el tràfic a granel va 

augmentar un 11'8% fins arribar a un total de 3.921.099 tones gràcies a l’evolució positiva 

dels cereals; les farines amb 597.983 tones suposen un 10'3% més que l’any anterior; del 

ciment i clíniquer amb 705.123 tones van augmentar un 7'4%. En canvi, el granel líquid, 

amb 11.755.823 tones va decréixer un 2'9%. 
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 En el transport de contenidors, sempre pensant en mesures equivalents a 20 peus, 

l’any 2009 van representar un 30% menys, amb només un volum d’1'8 milions. Les 

exportacions, però, van ser les que millor van resistir la crisi en detriment de les 

importacions i el cabotatge. 

 

  Per últim, els vehicles van sofrir un descens del 39% i només se’n van 

manipular 438.597, menys de mig milió. 

 Un any després, seguint aquesta pauta, el Port va decidir apostar per un dels seus 

punts forts aferrant-se així a una de les opcions més clares per frenar la seva recessió, la 

qual va ser el comerç internacional, amb un creixement molt notable dels fluxos del 

comerç. Les exportacions dels contenidors, per exemple, van augmentar un 21% i les 

importacions un 19%, el qual van ser dades esperançadores, ja que encara que no es 

recuperés el perdut, el comerç es veia reforçat sobretot gràcies a la consecució del 

comerç hinterland. 

 Mirant el volum total de mercaderies, van ésser de 43'9 milions de tones, un 2'4% 

respecte el 2009. Un 65% d’aquesta càrrega van representar un 65% del total del tràfic 

del Port que va créixer 6 punts (6%) amb un total de 27'7 milions de tones manipulades. 

 La força de diversos mercats va fer que el Port pogués anar resistint. Els principals 

d'aquests mercats són: l’Extrem Orient i Japó (que va incrementar la seva càrrega un 

18%); el Mediterrani Oriental, el Mar Negre i el Pròxim Orient (+14%); Itàlia i França 

(+34%); Amèrica del Sud (+25%); el sud-est asiàtic (+16%) i Amèrica Central. Altres 

petites potències com podria ser el Carib (+20%) també han fet que experimenti 

creixements significatius, tot i que en termes absoluts els volums de càrrega que el Port 

intercanviava amb aquest eren i són més modestos que els casos anteriors. 

 Les terminals de contenidors van manipular 1.935.733 TEU, una xifra que va 

suposar un augment de més de vuit punts respecte l’exercici anterior. Això va ser gràcies 

a ser un Port Hub2 i de la distribució per França3. 

Per altra banda, Xina es consolida al Port en el comerç de contenidors, amb un 

24% del total; un 31% de les exportacions i un 18.5% de les importacions 

 També, a diferència dels últims anys, els granel sòlids i líquids van tenir 

comportaments molt diversos lligats a factors mol definits amb la situació general. Però en 

general van créixer respecte l’any anterior tot i que seguint per sota de les majors de les 

forces de comerç, no assolint els percentatges del 2008. 

 
 



                                              Albert Ferré i Pons   Facultat de Nàutica de Barcelona 

51 

 

 

 

 

 

1.Un hub o concentrador és un conducte que permet canalitzar el cablejat d’una ret i poder ampliar-la. Això significa que aquest 

concentrador rep una senyal o mercaderia i l’envia als diferents ports de rebuda repartida. El valor és que siguin rebudes diferents 

senyals i ben distribuïdes per ports de destí.  

2 Problemes al Port de Marcella van fer que el de Barcelona amplies el seu hinterland pel sud de França. 

 

 
Memòria anual 2011, Port de Barcelona 1 

 
Memòria anual 2011, Port de Barcelona 2 

Finalment, l’any passat (2011) i tal com afirmen les memòries cooperatives del port, 

ha estat molt decisiu per perquè els resultats de tràfic assolits han seguit la tendència de 

millora de l’any anterior. Al ser la primera infraestructura de transport del país, el Port és 

un dels termòmetres més fiables de l’evolució de l'economia. L’increment del 7% de la 

càrrega amb contenidors d’exportació és una clara mostra eloqüent de l’estratègia 
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adoptada per les empreses del país per fer front a la crisi, ja que el mercat intern està 

greument afectat. Per tant, l’objectiu prioritari del port ha estat ajudar a posicionar 

aquestes empreses i els seus productes dins del comerç internacional de la manera més 

competitiva possible, oferint millor qualitat en el servei i unes cadenes logístiques més 

eficients. 

 Per aquests motius durant el 2011 el Port ha invertit en la construcció 

d’infraestructures 105 milions d’euros destinats principalment a l’execució d’obres 

d’infraestructura com l’ampliació del port perquè hi anessin a parar terminals com la nova 

de TerCat i així poder arribar a ser el port del Mediterrani amb més referència 

internacional. 

Així doncs i de manera molt resumida, acabem de presentar la situació del Port 

durant aquests últims anys. Sense poder mai deixar de recordar que els ports són els 

indicadors de les economies del seu país, per tant, en gran mesura, també ha sigut un 

resum del desenvolupament del país al llarg dels últims anys. 

 

 
Relació P.I.B i fletaments 1 

  

El major llast del Port de Barcelona ha sigut el moment econòmic d’Espanya, i a 

l'inrevés, alhora que de la resta d’Europa. Per altra banda la força del comerç asiàtic ha 

estat una ajuda, ja que no s’ha trobat en la situació de crisi, sinó just al contrari, està 

creixent any rere any. Però queda clar que tot i el que s’està fent, per reconduir el Port i 

donar-li força calen grans inversions i idees. 
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2.1.Evolució en dades del comerç dels últims anys. 

Ara seguirem analitzant les dades del Port més profundament i no de manera tant 

general com en l’apartat anterior per tal de poder aconseguir extreure'n una millor idea de 

les possibilitats i de les mancances que ofereix i/o té; seguidament raonarem si realment 

serà viable la construcció del corredor i plantejar-nos quins sectors pot impulsar i quins no. 

En els últims apartats del projecte estudiarem com pot influir el Corredor del Mediterrani a 

la vida i forma de treballar de la ciutat, al Port i als seus habitants. 

 

2.1.1. Distribució de mercaderies segons el tipus de vaixell 

 Aquestes primeres dades mostren quins tipus de vaixells acostumen a venir al Port 

de Barcelona, indicador clar del tipus de mercaderies en el qual s’especialitza i, per tant, 

una bona forma de pensar en els tipus de trens que majorment seran necessaris al 

Corredor al moment que faci parada per la ciutat. 

 Dins aquest grup de gràfiques, que aniran des de l’any 2006 fins al curs del 2011, 

per cadascun dels anys es mostraran dos tipus de gràfiques amb significat semblant. La 

primera sempre estarà orientada en mostrar els tipus de vaixells separats per nombre i la 

segona, en canvi, estarà pensada per a dividir-los segons tones de registre brut (GT, 

Gross Tonnage). En els dos casos, però, es mostrarà el nombre total separant-ho per: 

estrangers, nacionals i els sumatori dels dos. 

 



                                              Albert Ferré i Pons  

 

Any 2006  
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 El primer any que analitzem no és difícil d’observar que el Port de Barcelona 

treballa sobretot amb Ro-Ro de Mercaderies, Mixt

molts fluxos a hidrocarburs. Un cop desenvol
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El primer any que analitzem no és difícil d’observar que el Port de Barcelona 

Ro de Mercaderies, Mixt3, Portacontenidors i Passatge, quedant 

molts fluxos a hidrocarburs. Un cop desenvolupat el treball en pensarem el motiu.
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El primer any que analitzem no és difícil d’observar que el Port de Barcelona 

, Portacontenidors i Passatge, quedant 

upat el treball en pensarem el motiu.
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Any 2007  

 

 

 
1A diferència dels Ro-Ro de Mercaderies, els mixtes també transporten passatgers i els seus mitjans de transport.

 

Any 2007  

 

 Durant el 2007 crida l’atenció com creixen els Ro
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Durant el 2007 crida l’atenció com creixen els Ro-Ro mixtes i els 
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Ro de Mercaderies, els mixtes també transporten passatgers i els seus mitjans de transport. 

 

Ro mixtes i els Portacontenidors 
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a nivell internacional. Cada vegada el Port de Barcelona rep menys mercaderies portades 

per vaixells de bandera pròpia; tema que, tot i que no entra al treball, és molt preocupant 

pels que estudiem o treballem dintre l’àmbit de la nàutica.

 

Any 2008  

Any 2008  
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       Any 2010  
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Observades les gràfiques hem de passar a l’anàlisi de les mateixes. 

El primer que s’observa de manera evident és la força que té el Port de Barcelona 

amb Ro-Ro mixtes per tradició a més dels Portacontenidors. Això denota la forta 

especialització del Port, distanciant-se de vaixells com podrien ser els de càrrega general, 

més difícils de transportar i transbordar, tant entre vaixells com transbordaments 

intermodals, i així adaptant-se a un comerç modern: minimitzant temps de planxa (laycan), 

automatitzant el procés amb màquines, assegurant les mercaderies sense ser obertes des 

de l'exportador fins a l’importador, etc. 

Si ens fixem en el comerç d’hidrocarburs o químics a granel, però, el Port de 

Barcelona n’és molt dèbil tal com mostren les gràfiques tan en els vaixells tancs com en 

els petroliers. El mateix succeeix amb els frigorífics, a granel també. No estan inclosos, 

però, els contenidors refrigerats, els quals viatgen amb els vaixells especialitzats per 

aquest tipus de transport. 

 El motiu principal d’aquest repartiment segons el tipus de càrrega s’atribueix al fet 

que els dos grans ports de l’economia catalana, Barcelona i Tarragona, s’han acabat 

especialitzant en mercaderies completament diferents, de manera que no s’acaben mai de 

fer la competència. Pels dos ports, alhora, ha de passar el Corredor del Mediterrani però 

no pels dos és igual de fàcil defensar el projecte. 

La majoria d’hidrocarburs a granel s’extreuen d’un port per mitjà de canonades per  

portar-ho a indústries petroquímiques de les rodalies, com és el cas del Camp de 

Tarragona. Per tant, la quantitat de mercaderies que es podrien extreure amb tren (com 

podria ser el camió) es redueixen notablement, per tant, es redueixen els arguments per a 

fer pressió. En canvi el Port de Barcelona, com hem comentat abans, s’ha especialitzat en 

mercaderies rodades i en contenidors, les carregues dels quals, sobretot la segona, no 

s’entenen sense una bona sortida ferroviària4. 

Per tant, la seva intermodalitat pot facilitar i realment facilita els arguments 

necessaris per fer entendre que el projecte ha de fer parada a la ciutat. Si les 

comunicacions són bones i s’hi treballa a fons, és a dir, creant una xarxa ferroviària amb 

cara i ulls acompanyada per uns bons sistemes mecànics i logístics dintre del Port perquè 
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el transbordament del vaixell al tren sigui el més ràpid i eficient possible, s’atrauran les 

grans empreses que hagin d’escollir zona de càrrega o descàrrega pel nord-oest del 

Mediterrani. 

Mirant-ho encara molt per sobre, és possible que si el Corredor del Mediterrani es 

convertís en una realitat, la possibilitat de rebre mercaderies rodades o conteinearitzades i 

poder-les enviar a tota velocitat, podria ampliar el ventall de negoci del port afavorint els 

ingressos i el seu desenvolupament com a empresa, cosa que pot representar una falta 

de nou personal importantíssima per als habitants de les ciutats que el rodegen, i per als 

professionals del món de la nàutica. 

El tercer punt fort, és el transport de persones. Tot i que posteriorment també serà 

analitzat de manera individual, cal pensar que el Corredor del Mediterrani no serà un 

efecte directe de cara al seu desenvolupament, perquè és una infraestructura que es vol 

utilitzar únicament per a mercaderies. Però, per altra banda, si descongestionem les vies 

d’ample ibèric gràcies a les d’ample europeu que es crearan per fer el corredor, cap la 

possibilitat que millori el transport relatiu a les persones i que d'aquesta manera Barcelona 

també sigui un lloc elegit per a agafar un vaixell. 

De moment i a falta de concretar, en el moment socioeconòmic on vivim, en plena 

recessió mundial i decreixement en les vendes del Port de Barcelona, la seva recuperació 

passa per poder estendre el seu braç, és a dir, el Hinterland. Oferint als clients el transport 

de les seves mercaderies de la forma més ràpida, neta i moderna que es pugui, oferint 

unes garanties de qualitat òptimes. 
  

 

 

4.Referint-nos a ports com els de Rotterdam o Singapur, entre altres. 

2.1.2. Distribució de càrregues per països 

 Al món marítim hi ha tres grans rutes comercials: 

• L’est d’Àsia amb la costa oest d’Amèrica (tan del Nord, Central com Sud) i la 

possibilitat de passar pel Canal de Panamà o creuar el cap de Hornos per a venir 

cap a Europa. 

• Costa est Americana amb Europa: podent arribar a Europa del Nord, 

Portugal (en menor mesura) o passant per l’estret de Gibraltar per fer parada al 

Mediterrani o sud-oest asiàtic. 

• Mercaderies provinents d’Àsia amb destí al Mediterrani passant pel canal de 

Suez o el Nord d’Europa passant també per l’estret de Gibraltar. 

Així doncs, no es difícil de veure que concretament a la segona i la tercera, i més 
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indirectament a la primera, la Península Ibèrica està al centre de moltes de les grans rutes 

comercials. Per tant, si s’impulsa bé podria atreure molts països perquè descarreguessin 

als seus ports i que el darrer tram del viatge fos amb tren. Ho hem d'entendre així sempre 

que parlem de distàncies curtes, com les que podrien suposar mercaderies que anessin a 

zones del sud o centre de França —o fins i tot nord d’Itàlia— es descarreguessin a 

Barcelona; ja que no és lògic pensar, com em va dir el senyor Seguí, que puguem 

aconseguir mercaderies que vagin destinades a l’Europa del Nord. 

Per això, a continuació mirarem els països que més han importat i exportat al Port 

aquests últims anys, després pensarem amb els països que tenen el PIB amb més 

creixement de cara el futur perquè moltes vegades està relacionat amb les exportacions i 

el comerç, i per últim pensarem si alguna ruta que tinguin ja establerta es pot substituir 

amb una que tingui el port com a destí. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1. Països amb més influència 

Les principals economies mundials també han variat molt durant els anys pel que fa 

al transport marítim. El creixement asiàtic i de l’orient mitjà provoca que un port com el de 

Barcelona tingui nous aliats, nous països que han triat el port de la ciutat per a 

descarregar les seves mercaderies amb la creença de trobar noves oportunitats i 

horitzons per a emprenedors i empreses que vulguin treure subministraments o productes 

cap a l’estranger, alhora de rebre peces i productes d’aquells països amb molta indústria. 

A les següents taules, mostraré els deu països amb més importació i exportació 

País Embarcades País Desembarcades 

Espanya  5.062.621 Espanya  3.845.095 

Israel  1.914.134 Itàlia  3.482.071 
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Estats Units  1.071.305 Brasil  2.004.870 

Xina 732.090 Xina 1.995.902 

Turquia  724.253 Qatar 1.705.222 

Algèria  677.806 Estats Units  1.181.422 

Marroc  562.442 Equador  1.134.779 

Brasil  369.852 Aràbia Saudita  1.068.062 

Grècia  343.801 França  795.020 

Mèxic  284.620 Antilles 

Neerlandeses 

612.921 

Any 2006  

País Embarcades País Desembarcades 

Espanya  5.279.178 Itàlia  4.837.538 

Itàlia  2.441.182 Espanya  4.225.301 

Ucraïna  923.004 Xina 2.712.101 

Estats Units  852.388 Brasil  2.536.797 

Algèria  804.899 Regne Unit  1.744.730 

Xina 765.492 Estats Units  1.668.950 

Marroc  598.901 Noruega  1.119.872 

Emirats Àrabs  519.178 Índia  863.727 

Grècia  465.331 Egipte  823.287 

Índia  412.859 França  672.216 

Any 2007  

 
 
 
 
País Embarcades País Desembarcades 

Espanya  4.718.745 Itàlia  4.980.658 

Itàlia  2.639.342 Espanya  4.272.741 

Algèria  1.195.983 Xina 2.806.207 

Xina 877.073 Brasil  1.846.235 

Marroc  735.424 Estats Units  1.684.704 

Turquia  724.002 Qatar 1.646.753 

Estats Unita  704788 Nigèria  1.191.486 

Emirats Àrabs  544.251 França  916.222 

Tunísia  393.389 Algèria  826.909 

França  378.996 India  704.027 

Any 2008  
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País Embarcades País Desembarcades 

Espanya  3.910.757 Itàlia  4.268.082 

Itàlia  2.260.336 Espanya  3.238.986 

Algèria  1.127.631 China  1.871.232 

Xina 822.509 Estats Units  1.778.013 

Emirats Àrabs  551.680 Qatar 1.726.192 

Marroc  549.718 Brasil  1.429.656 

Turquia  521.928 Algèria  1.021.286 

Estats Units  446.510 Nigèria  938.314 

Brasil  445.825 França  796.546 

Tunísia  422.584 India  550.685 

Any 2009  

 
País Embarcades País Desembarcades 

Espanya  3.550.156 Itàlia  4.495.928 

Itàlia  2.245.690 Espanya  2.921.719 

Algèria  1.419.364 Xina 2.282.363 

Xina 787.931 Qatar 1.916.697 

Turquia  656.518 Estats Units  1.446.588 

Brasil  635.975 Nigèria  1.427.929 

Marroc  625.798 Brasil  1.290.875 

India  365.515 Algèria  995.717 

França  356.869 India  570.584 

Tunísia  339.841 França  523.766 

Any 2010  

 

País Embarcades  País Desembarcades  

Espanya  3.765.844 Espanya  3.362.428 

Itàlia  2.334.455 Itàlia  3.321.093 

Algèria  1.546.642 China  2.332.984 

Emirats Àrabs  923.052 Qatar 1.651.042 

China  858.861 U.S.A 1.602.063 

Brasil  630.364 Brasil  1.177.033 

Marroc  599.443 Nigèria  945.739 

U.S.A 433.664 Algèria  851.426 

Aràbia Saudí  367.859 Egipte  767.225 

Índia  314.123 Filipines  640.924 

Any 2011  
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Exposades les gràfiques, el primer que s’observa és que el comerç nacional 

sempre està en primer lloc. Això és lògic si pensem amb les Illes Balears o amb les 

Canàries, ja que s’han d’abastir tant de matèries primes, combustibles i aliments, entre 

altres; i després amb grans comerços nacionals a grans tonatges que surti a compte que 

viatgen per mar. 

Al Port de Barcelona, però, en principi no li importa si les mercaderies són 

nacionals o internacionals, ja que cobra les mateixes taxes per a qualsevol vaixell, sigui la 

bandera que sigui o país del qual vingui5. 

 Com a conclusió d'aquest fet podem dir que el fet que el major comerç sigui el 

nacional no és la millor idea per al desenvolupament d’un país, però per al Port, en 

principi, no és cap problema. 

 De totes maneres, s’ha de tenir en compte que el transport nacional és limitat i tot i 

que ha anat augmentat aquests darrers anys demostrant l’alternativa que suposa el vaixell 

al camió, no seguirà creixent per sempre més. Per tant, si el Port es vol situar al 

capdavant ha de fixar-se com a objectiu lluitar pel comerç internacional. 

 Dintre el comerç internacional, sumant les tones de pes mort descarregades i 

carregades al port els darrers anys, és a dir, importades i exportades, la quantitat de les 

primeres és molt major. Podem posar com a exemple les dades de l’any 2008: més de 24 

milions de tones descarregades i només una mica més de 12 milions carregades6. 

 
 

5 Informació donada per via telefònica pel departament de taxes a la mercaderia de l’autoritat Portuària de Barcelona. 
Telèfon d’informació del port: 93 298 60 00 

6 Fixant-nos amb els 10 primers, els que mostren les gràfiques. 

 

Tot i això, com hem vist en apartats anteriors les economies d’un Port i el seu país 

estan estretament lligades, i aquí és on la igualtat entre el comerç nacional i l'internacional 

s’agafa amb pinces, alhora que no és igual d’important l'exportació que la importació. 

 Per tant, perquè el Port es faci gran s’ha de pensar de portes cap endins i portes 

cap enfora. És a dir, el port no només s’ha de presentar a si mateix, sinó a si mateix dintre 

d’un país suposadament atractiu per a l’exportador i importador, amb garanties que el seu 

producte es tracti amb professionalitat i eficiència. Així doncs, mirant les dades exposades 

anteriorment, es podrien extreure una sèrie de conclusions per millorar-les amb l’entrada 

del Corredor del Mediterrani tan a nivell de país i ciutat com a nivell de port: 

1. El comerç nacional : s’està recuperant, aconseguint el seu màxim l’any 2007 amb 

9.504.479 tones i reduint-se en gran part a partir del 2008. Ara es troba sobre els 7 
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milions de tones (7.128.272) però encara molt lluny que els millors registres —que 

molt difícilment és podran recuperar mentre el país estigui dintre de la crisi mundial. 

Aquí el corredor ens pot donar dues petites alternatives: la primera, pensant en el 

Port, és comunicar-lo tan bé que les poques mercaderies que es moguin dintre del 

país per camió es puguin moure simulant un short sea shipping nacional, podent 

resultar més econòmic (combustible i temps) i ecològic, sempre que es faci 

correctament la suma vaixell i tren, deixant de banda el camió com a únic mitjà de 

transport. La segona alternativa és que el corredor pot proporcionar al país i a la 

ciutat molts llocs de treball tan directes com indirectes, una necessitat per reactivar 

la nostra economia. 

2. Zona del Mediterrani : en els llocs capdavanters de les gràfiques hi apareixen 

països mediterranis com Algèria o Marroc, però l’únic amb una vertadera força és 

Itàlia, país on el short sea shipping està més instaurat comparant-lo amb el nostre, i 

que ha anat creixent amb força aquests darrers anys. Un dels motius d’aquest 

creixement ha estat causat per la bona situació geogràfica entre Itàlia i Barcelona, 

una línia recta molt lògica per executar aquesta modalitat de transport. En canvi, 

països com els del nord d’Àfrica o França, els surt més a compte passar per l’estret 

les seves mercaderies i enviar-les amb camió a la zona dels Balcans que no pas 

haver d’esquivar el país Italià si van amb vaixell. Per tant, per aconseguir aquest 

comerç, el que ha de demostrar el Port de Barcelona és estar ben comunicat. Tan 

ben comunicat que resulti impossible pensar amb el transport amb camió, fent del 

short sea shipping i del tren els punts forts del Corredor del Mediterrani i la manera 

lògica per portar i treure mercaderies del país cap al Mediterrani, per mitjà de 

xarxes capil·lars amb origen als punts forts del Corredor del Mediterrani, i així fer de 

Barcelona un port clau per al sud de França i el nord d’Espanya, fent entrar amb 

força països com França, Grècia i Egipte, entre d’altres. 

3. Fer créixer les empreses del país a l’exterior: com es veu a les gràfiques, 

potències com Xina, EE.UU., Qatar o Brasil ens ofereixen els seus productes en 

gran quantitat però nosaltres n'exportem poc cap a ells. Tot i que està clar que com 

a potència el país no té com competir amb aquests, és lògic que tinguin molt més a 

donar que a rebre, estem en un país on hi ha molta petita empresa que no sap com 

sortir cap a l’exterior, sobretot amb productes alimentaris d’alta qualitat. Així doncs 

una xarxa de trens econòmica, eficient i de fàcil accés, sumat una bona promoció 

de port i país podria augmentar les exportacions cap als nous rics. Per tant, el que 

es pot buscar amb el corredor és facilitat i abaratir el preu del transport del producte 
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perquè les petites empreses hi puguin arribar i fer créixer entre totes el potencial 

del nostre país. 

4. Augmentar més les importacions internacionals:  aquest és l’únic punt on no 

juguen país i port junts. El país rep unes importacions X segons demanda, però el 

port ha de lluitar perquè entrin a través seu i no per un altre mitjà que li faci la 

competència. Tenir la possibilitat logística del corredor facilitat de connectar-se amb 

el centre d’Espanya, Andorra i el sud de França, donant-li la possibilitat de competir 

amb València (tot i que ells tenen l’avantatge de la posició geogràfica) i amb 

Marsella, on tindrem nosaltres l’avantatge de posició sobre el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3. Mercaderies tradicionals i de forta influència 
 

El Port de Barcelona, com assenyalen molts experts, tradicionalment ha sigut un 

port de mercaderies de luxe, o si més no cares. 

Dins de l'assortit han estat els cotxes, les persones (en forma de creuers o ferris) i 

mercaderies específiques dintre de contenidors. 

Aquestes tres, doncs, són les tres que analitzarem amb més profunditat: les 

especialitzades i cares que poden suposar estar pendents de la modernització interior del 

port i de les seves comunicacions per seguir-lo fent port de destí o marxar cap a altres 

més preparats. 

2.1.3.1. Unitats de vehicles en règim de mercaderia 

Tot i ser un dels factors més afectats per la crisi econòmica, han estat donant uns 
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ingressos al Port molt importants. Fàbriques importants prop del Port com SEAT de 

Martorell i terminals com Autoterminal lluiten tan dins la importació com l’exportació per fer 

possible una forta competitivitat a

fet del Port de Barcelona una referència en aquest tipus de mercaderies tan dèbils avui en 

dia. 

El següent gràfic mostra el deteriorament del comerç de cotxes els darrers anys:

 

 

 
 

Vista la gràfica anterior, aquest sector rep la forta davallada l’any 2009 i des de 

llavors intenta recuperar-se. 

 Per altra banda, en aquest sector com en totes les mercaderies del Port és més 

gran la importació que l'exportació, cosa lògica perquè només tenim una marca 

exportar. Per tant, de cara a l’exportació tenim poc a fer, ja que la fàbrica de SEAT està  

molt ben connectada al Port; potser amb el projecte del corredor se’n podria abaratir una 

mica el preu del transport però es creu que no influiria massa amb la 

tracta d'una situació on qui té un paper important és la pròpia fàbrica, intentant aconseguir 

més clients a nivell mundial, i només llavors seria on el port tindria alguna cosa a 

demostrar estant o no preparat per assumir la pujada d’ex

 Cal dir, però, que el Corredor del Mediterrani vinculant

i sortint una mica del treball 
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Per altra banda, en aquest sector com en totes les mercaderies del Port és més 

gran la importació que l'exportació, cosa lògica perquè només tenim una marca 

exportar. Per tant, de cara a l’exportació tenim poc a fer, ja que la fàbrica de SEAT està  

molt ben connectada al Port; potser amb el projecte del corredor se’n podria abaratir una 

mica el preu del transport però es creu que no influiria massa amb la venda de cotxes. Es 

tracta d'una situació on qui té un paper important és la pròpia fàbrica, intentant aconseguir 

més clients a nivell mundial, i només llavors seria on el port tindria alguna cosa a 

demostrar estant o no preparat per assumir la pujada d’exportacions amb eficiència.

Cal dir, però, que el Corredor del Mediterrani vinculant-se amb les rodalies de SEAT 

i sortint una mica del treball —no té res a veure amb el port—, la podria ajudar per 
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anterior, aquest sector rep la forta davallada l’any 2009 i des de 

Per altra banda, en aquest sector com en totes les mercaderies del Port és més 

gran la importació que l'exportació, cosa lògica perquè només tenim una marca per 

exportar. Per tant, de cara a l’exportació tenim poc a fer, ja que la fàbrica de SEAT està  

molt ben connectada al Port; potser amb el projecte del corredor se’n podria abaratir una 

venda de cotxes. Es 

tracta d'una situació on qui té un paper important és la pròpia fàbrica, intentant aconseguir 

més clients a nivell mundial, i només llavors seria on el port tindria alguna cosa a 

portacions amb eficiència. 

se amb les rodalies de SEAT 

, la podria ajudar per 
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comerciar per Europa enviant cotxes a través del corredor, i així, potser poder remuntar i 

deixar de banda els ERO i totes les dinàmiques que està portant els darrers temps. 

 Per altra banda, la importació serà difícil que augmenti a l’Estat Espanyol a curt 

plaç, ja que tot marca que la crisi econòmica encara ha de durar uns anys, però amb 

l’arribada del corredor, i si tenim en compte allò que hem apuntat a l’apartat segon del 

treball on s’explicava que la suma del Corredor del Mediterrani i l’Atlàntic era la proposta 

més lògica, Barcelona podria ampliar el seu hinterland de cotxes cap al centre d’Espanya, 

sud de França i fins i tot Portugal, sempre que es realitzi un bon treball. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

2.1.3.2. Càrrega amb contenidors 

2.1.3.2.1. El transport per contenidors al món 

 Serà casualitat o no (al meu parèixer no) que els grans ports d’influència mundial, 

és a dir, els que mouen més diners, són els que alhora s’han especialitzat amb el 

transport de contenidors. 

 El World Port ranking l’any 2008 va fer el següent llistat: 

1. Port de Singapur, República de Singapur 

2. Port de Shanghai, República Popular de Xina 

3. Port de Hong Kong, República Popular de Xina 

4. Port de Shenzhen, República Popular de Xina 

5. Port de Busan, Corea del Sud 

6. Port de Rashid, Dubai, Emirats Àrabs Units 
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7. Port de Ningbo, República Popular de Xina 

8. Port de Guangzhou, República Popular de Xina 

9. Port de Rotterdam, Holanda 

10. Port de Qingdao, República Popular de Xina 

11. Port d’Hamburg, Alemanya 

13. Port d’Antwerp, Amberes, Bélgica 

19. Port de Bremen, Alemanya 

És fàcil de veure que la majoria són asiàtics i sobretot Xinesos. Es tracta d'un 

continent molt gran amb països molt grans amb ports de referència situats molt bé 

estratègicament per la seva geografia. Alhora, països que han triat una opció tecnològica 

molt moderna, fent el transport de contenidors un sistema ràpid, econòmic, eficient i 

precís. 

Per a competir amb aquestes potències i fer créixer els nostres ports hem de 

treballar tots a una, fer d’Europa un gran país al menys amb tema de comerç. Tots els 

estudis diuen, i és una realitat, que la comunitat europea es va fundar per aquest motiu, 

però que encara no s’ha dut a terme a gran escala perquè en la realitat els països van de 

forma molt independent. 

Tornant a mirar el top 10, el primer port europeu està en novena posició i és el més 

especialitzat amb transport de contenidors d’Europa i té en comú amb la resta dels que 

entren al top 20 que estan al nord del continent. El nord, però, no és el millor mirant la ruta 

que han de fer els vaixells que vinguin d’Àsia passant per Suez o arribant des dÀfrica. 

Per tant, si Europa vol pensar en gran, una de les coses que proposa el projecte 

FERRMED és la de treballar tots junts, contemplant portes d’entrada situades a altres 

llocs del continent. Aquí és on Barcelona podria agafar importància com a porta d’entrada 

al sud d’Europa, cosa que ajudaria que evolucionés molt la ciutat, el territori i l’estat cap a 

un model socioeconòmic millor. 

 Finalment, queda per dir que aquesta reflexió mirant cap a termes tant grans i 

generals podria donar una gran importància que passés el Corredor del Mediterrani per la 

ciutat, però no deixa de ser una idea molt romàntica del que podria suposar el projecte, 

molt difícil d’assolir perquè estaria elevant el Hinterland del Port a unes cotes 

inimaginables que els experts titllen com gairebé impossibles. 

 L'opinió de molts, inclús els alts càrrecs de FERRMED, és que el corredor ha de 

suposar un fort increment al moviment de contenidors de Barcelona, en importació cap al 

centre d’Espanya i sud de França, però sobretot augmentar les exportacions, ja que una 

empresa que només pugui omplir un contenidor o mig, pot arribar a contemplar la 
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possibilitat d’enviar-lo en vaixell cap a l’exterior amb velocitat i baixos costos perquè el 

tren podrà arribar a més llocs sense els problemes actuals. 

 Així doncs, de moment i com tot el treball des de la suposició, al no estar ni creat, 

és molt difícil assegurar el futur, anirem a analitzar el tràfic de contenidors al Port. 

 

2.1.3.2.2. Dades de càrrega i descàrrega de contenidors de 20 peus a majors 

 En les següents gràfiques veurem el moviment de contenidors els últims anys, si és 

positiu o negatiu i ens plantejarem el futur del Port de Barcelona amb aquest tipus de 

mercaderies gràcies al Corredor del Mediterrani i les noves terminals que s’estan creant al 

Port. 

 

 
Any 2006  

 
 

 
 

Vistes les dades, la clara descendència de comerç és notable tant a nivell interior i 

exterior. Està clar que ho podríem atribuir sempre, com als apartats anteriors a la força de 

la crisi econòmica mundial, però el que no és normal és la forta davallada els anys 2009 i 

2010 ja que el Port de Marsella estava sempre amb problemes i vagues de treballadors, i 

el fàcil hagués estat rebre nosaltres les seves excedències. 

En canvi, la confiança no va ser total i moltes van anar a parar al Port de València, 

molt més separat que el de la ciutat. 

Per tant, el futur del contenidors, a part de que el país i l’economia és recuperi, per 

fer més atractives les instal·lacions als ulls de l’importador i exportador de la manera més 

clara possible, és a dir, i amb perdó de l’expressió, europeïtzant-lo o el que és el mateix, 
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adaptant-lo a les noves tendències comercials del món globalitzat.

 

 

La sort, però, ha sigut que el dia 27 de setembre del 2012 

Hutchison ha inaugurat la seva terminal capaç de moure 2.3 milions més de TEUS a l’any

que juntament amb antigues ampliacions com la de TerCat, demostren que la seva aposta 

és clara pel Port Català, i aquí és on ell ha de de demostrar qualitat logística i visió 

empresarial. 

Així doncs, l’arribada del corredor, com en els altres casos, suposa eficiència, 

reducció de costos i velocitat, característiques imprescindibles per a fer d

les mercaderies pròpies i aconseguir, així, remuntar la mala tendència que està portant el 

últims anys. 
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La sort, però, ha sigut que el dia 27 de setembre del 2012 el grup empresarial 

ha inaugurat la seva terminal capaç de moure 2.3 milions més de TEUS a l’any8 

que juntament amb antigues ampliacions com la de TerCat, demostren que la seva aposta 

clara pel Port Català, i aquí és on ell ha de de demostrar qualitat logística i visió 

Així doncs, l’arribada del corredor, com en els altres casos, suposa eficiència, 

reducció de costos i velocitat, característiques imprescindibles per a fer d’un port destí de 

les mercaderies pròpies i aconseguir, així, remuntar la mala tendència que està portant el 

 



                                              Albert Ferré i Pons   Facultat de Nàutica de Barcelona 

71 

 

 

 

 

8 http://www.ara.cat/societat/nova-terminal-port-Barcelona-xifres_0_781721953.html Data de consulta: 3-12-2012 

2.1.3.3 Passatge. 

  

 Als inicis de l’estudi em vaig plantejar que seria del tràfic de passatgers, tan en 

creuers com en Ferrys amb l’arribada del Corredor del Mediterrani obtenint respostes 

d’experts com la següent: 

 

 Amb aquestes respostes i els estudis realitzats per diferents experts de fàcil cerca 

per la xarxa, tot semblava —i de fet és així— que el corredor fos únicament per a 

mercaderies. 

 D’altra banda, però, cal fer incís en un punts i analitzar-los, ja que si ens hi fixem 

bé, pot no ser tot blanc o negre. 

 A la península ja existeix un “corredor del mediterrani”. Com expliquem al principi 

del treball la costa Mediterrània catalana, valenciana i andalusa està resseguida per unes 

vies de tren d’ample ibèric, però que tenen diversos inconvenients: 

• El primer, és la lentitud de les mercaderies o la majoria de trens, ja que per 

encreuaments i escassetat de vies un tren es pot veure obligat a circular a 30km/h, 

velocitat baixíssima si el que és pretén és perdre el mínim de temps de viatge, ja 

sigui per oci o sobretot per negocis. 

• Per altra banda, també és clar que la connexió de l’actual frontera entre Catalunya i 

França és pèssima, cosa que en molts casos t’obliga a fer un transbordament 

produint una bona demora temporal. 

 Així doncs, aquests dos aspectes que entorpien la càrrega i motius (entre altres) 

pels quals el corredor del Mediterrani es vol portar a terme, de rebot, pot alleugerir el 

viatge dels passatgers, m’explicaré: creades les línies d’alta velocitat i ample UIC,  

juntament amb els nous trens, es descongestionaran molt les vies que ja existeixen, cosa 

que facilitarà els viatges en tren per la península i alhora serà més fàcil accedir al sud de 

França i a la capital de l’estat per mitjà de trens d’alta velocitat. O si més no, en el cas de 

l’AVE Barcelona-Madrid, fomentar-lo. 

 Seguidament, observarem les dades en transport de passatgers del Port durant els 

últims anys, com fins ara, des del 2006 fins al 2011 i reflexionarem sobre si realment pot 

haver-hi una manera d’influir i, per tant, d’augmentar el ventall d’arguments sobre el pas 

del Corredor del Mediterrani pel Port de Barcelona. 
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2.1.3.3.1. Passatgers amb destí Barcelona 

 Les següents gràfiques ordenades per anys mostraran —utilitzant sempre el mateix 

patró per a tots els anys—: la primera, el nombre de passatgers que transiten el Port de 

Barcelona per línia regular; la segona, el nombre de passatgers que transiten en Creuer. 

La segona i la tercera, en canvi, mostren els ports més importants d’origen i destí 

nacionals i internacionals. 

Any 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2007  
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Any 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2009 
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Any 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vistes les gràfiques, el primer que s’observa és que la davallada del 2009 va ser molt més 

fluixa que en les altres mercaderies, gairebé ni es va notar; en canvi, la pujada en els anys 

de crisi ha sigut més que notable, cosa que crida l’atenció 

 Barcelona, sense lloc a dubte és una de les ciutats més influents del Mediterrani a 
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nivell de cultura, negocis, tecnologia i innovació, per tant, és molt lògic que any rere any 

vagin fent parada més creuers amb passatgers que volen gaudir de la ciutat, o ferris amb 

passatgers pendents de les novetats que pot oferir. 

 Barcelona, com hem explicat abans, té unes línies de mercat molt lògiques, gairebé 

exclusives, només compartides amb València. Però com va dir Germà Bel durant la seva 

entrevista, cada port té unes possibilitats i una de les més òbvies de Barcelona és l’aposta 

per creuers i passatge. 

 La majoria del passatge, però, arriba des de les Illes Balears o Itàlia amb destí, 

sobretot, Barcelona ciutat. 

 La idea feliç seria que amb l’arribada del Corredor del Mediterrani es 

descongestionés les vies actuals, ja que la mercaderia circularia per les de l’ample UIC i 

alta velocitat, i poder crear un sistema de transport públic amb cara i ulls que permetés 

una eficiència real a l’hora de confiar-hi per a processos influenciables per demores 

temporals. 

 Al mateix temps, Catalunya és un gran país amb un ampli ventall de possibilitats 

turístiques tant culturals com gastronòmiques. Per tant, un bon servei de transport públic 

podria deixar crear un producte de qualitat per l’arribada de vaixells a Barcelona amb la 

finalitat de conèixer tot el país i no només la ciutat, per tant, podria suposar un producte 

que pogués atreure més gent de l’habitual, ja que amb visitar-la un sol cop no sol ser 

suficient, cosa que suposaria un canvi social i econòmic amb més o menys mesura per a 

gent d’arreu del país. 

 Per alta banda, si els preus ho permetessin, la connexió amb el centre de l’estat i la 

frontera de França i Andorra podrien cridar l’atenció a habitants de zones on el creuer o 

el ferri no és tan tradicional, aconseguint que vinguessin a embarcar al port de la ciutat. 

3.Resum per mercaderies: Possibles avantatges i inc onvenients lligades al pas del 

C.M. 

  

Punt forts 

 

 

Punts febles 
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Contenidors  

• Màxima velocitat en el 

transbordament i 

repartiment de 

mercaderies 

• Ampliació del seu 

Hinterland i competir 

directament amb 

Marsella 

• El corredor també passa 

 per València, i per  

posició geogràfica pot  

suposar ser un gran  

competidor. 

 

 

 

 

Vehicles 
 

• Pot arribar a suposar, 

treballant-ho bé, la porta 

d’entrada de tots els 

vehicles asiàtics que 

vulguin entrar a Espanya 

i el sud d’Europa. 

• El mal moment de la 

           indústria espanyola  

           de vehicles a nivell  

           d’exportació pot resultar  

           una manca d’arguments  

           per lluitar pel C.M. 

 

 

 

Passatgers 

• L’alliberació de les vies 

existents pot fer un 

sistema de transport 

públic de qualitat. 

• Pot ser una opció 

          oblidada, ja que  

          actualment no es  

          contempla. 

 

 

 

 

4. Mitjans de transport utilitzats 

4.1. Introducció: grans ports europeus com a exempl e 

   

El port de Rotterdam no és el que té més tràfic d’Europa i està dins el Top 10 de 

ports mundial. Això és a causa de les grans apostes innovadores i una gran visió de futur 

per part dels seus tècnics, sumat a unes fortes inversions del govern holandès, govern 
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que ha confiat en ells. Tot això ha acabat convertint aquest port, juntament amb el 

d’Hamburg, Amberes i Liverpool en forts motors europeus i grans contribuents del P.I.B. 

del continent. 

Alhora, res d’això seria possible sense el Corredor Central Europeu, corredor que 

va suposar una gran innovació en aquell moment i que actualment mou un 50% de 

l’activitat econòmica europea i abasteix un 18% del territori. 

Després de l’especialització d’aquest corredor, des de l’any 2000 el Port de 

Rotterdam ha augmentat el seu comerç una mitjana del 16% per any, fins arribar-se a 

moure un 74'24% de les mercaderies que passen pels Països Baixos. 

N’hi ha que podrien atribuir tota aquesta bonança a la sort, pensant que estaven al 

lloc adequat en el moment adequat. No negarem que aquest factor pot influir, però el que 

sí que podem afirmar —perquè s’ha demostrat que s'han complert— són les apostes de 

futur que feien en aquell moment, que eren les següents: 

• Ampliar noves terminals i millorar-les tecnològicament. 

• Automatització del transbordament de mercaderies. 

• Ampliar les connexions al port des de l’exterior. 

• Especialitzar-se amb un tipus de mercaderies segons la demanda i àmbit 

cooperatiu. 

• Ampliacions per a ampliar la capacitat de recepció de mercaderies. 

• Millorar les comunicacions via ferroviària i via aèria. 

• Logística: ampliar la gamma de serveis d’alta qualitat i importants serveis de 

valor afegit, especialment per a la indústria de l’àrea d’influència. 

A la vegada buscaven incrementar la capacitat de la flota multimodal amb equips de  

càrrega i descàrrega per al port i incrementar la superfície de sortida i entrada enlloc de la 

superfície d’emmagatzematge d’estoc, ja que el que interessava era que les mercaderies 

passessin a la màxima velocitat per la porta d’entrada i sortida del port i no romandre-hi 

molt temps al seu interior. 

 Per altra banda, Rotterdam, va fer front comú amb el seu port i va donar-li tal suport 

que va suposar que no només el port es trobés ben connectat, sinó la ciutat sencera 

convertint-se amb una de les millors connectades mitjançant el tren, havent-hi rutes 

directes amb Haarlem, Schiphol, Amsterdam, París, Brussel·les, Amberes, entre altres. 

Sent totes d’alta velocitat i garantint que una mercaderia pugui viatjar de Paris a 

Rotterdam en gairebé tres hores. 

 Així doncs, amb aquestes polítiques d’evolució van cridar l’atenció de molts altres 
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ports perquè aconseguiren —impulsats gràcies al tren— fer-se un port més atractiu, 

pioner a Europa i sostenible; motiu pel qual, ports com el d’Hamburg el va imitar i arribant 

a moure 69'9 milions de TEUs, que significaven un creixement del 88% i un total del 61% 

de la seva càrrega moguda. 

 Europa doncs, ha marcat unes tendències d’evolució i futur, recolzant-se amb uns 

certs puntals, un dels quals ens interessa molt, que és l’adaptació del port i de les seves 

entrades i sortides al tren. Per tant, ens tocarà analitzar com està treballant Barcelona i si 

segueix el camí correcte per encarar un futur il·lusionador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Entrada i sortida de mercaderies al Port de Ba rcelona 

 

 

 Aquesta gràfica, mostra els mitjans de transport més utilitzats pel Port de 

Barcelona. 

 No és necessària aquesta gràfica per intuir el resultat: només cal anar un dia a 

passejar pel Port per observar la quantitat de camions que hi circulen i l’aire tan carregat 

que s’hi respira. 

 Tot hi això, la gràfica ho reflecteix amb nombres i permet observar el gran domini i 

la gran desigualtat entre mitjans. Deixant de banda allò transportat per canonades que és 

un mitjà molt especialitzat, el comerç terrestre domina de manera preocupant al ferroviari. 
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 Es podria argumentar, per altra banda, que els darrers anys el transport per tren ha 

sofert un notable creixement, ja que s’ha multiplicat per 2'5 amb només dos anys (2009-

2011) però segueix sent del tot insuficient. 

 Quan llegeixes les memòries corporatives del Port, que són la seva font de 

transmissió d’assoliment de reptes i futurs projectes, asseguren que l’aposta és forta, que 

Barcelona és un port que vol apostar per un transport més eficient i sostenible, però per 

altra banda, quan llegeixes els programes electorals dels partits que es presenten per 

l’alcaldia de la ciutat o el govern de la Generalitat, molts pocs inclouen l’adaptació del país 

al tren. Justament és d'aquest fet del que es queixa FERRMED i molt possiblement motiu 

pel qual coixeja i no aconsegueix créixer fins arribar al domini aquest tipus d’entrada i 

sortida de mercaderies. 

 Per altra banda, el que el Port anomena “altres mitjans”, un dels quals és l’avió, 

s’ha reduït a zero els últims anys. Això denota una clara falta de comunicació i treball 

conjunt entre els aeroports que rodegen el port; és un dels problemes que també vol 

solucionar FERRMED, fent que el corredor arribi tan als ports com als aeroports. 

 Finalment, la conclusió que se’n pot extreure és que el camí que s’està seguint per 

part del Port és el del marcat pels ports europeus, cosa que s’està fent a nivell intern, però 

no a nivell de ciutat i país. S’ha d’arribar a un consens que agilitzi els tràmits de 

construcció i subvenció de vies ferroviàries i aconseguir treballar conjuntament i no per 

separat. 
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Part Quarta: 

CM, una alternativa no només per 

als grans ports 
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1. Port de la Martinenca i Port dels Alfacs.  

 Tot i estar estudiant a la ciutat de Barcelona, sóc originari de les Terres de l’Ebre, 

concretament d'Amposta. 

 Aquest és el motiu pel qual he decidit —encara que es desviï del tema central del 

treball que és la influència del Corredor del Mediterrani al Port de Barcelona— fer un breu 

incís de com podria influir el Corredor del Mediterrani als ports de la zona, que són: el Port 

dels Alfacs (Sant Carles de la Ràpita) i el Port de la Martinenca (Alcanar).  

 Per fer això hem vaig posar en contacte amb Oriol Ferré, Director del projecte de 

desenvolupament econòmic local Montsià Actiu, per a que m’expliques que opina ell de 

que passi el Corredor de Mediterrani per les nostres terres. 

 La opinió més important, és que segons ell, unes terres normalment oblidades, ara 

poden ser connectades pel corredor i així poder aprofitar algunes de les seves bones 

infraestructures, sobretot la de la Martinenca, preparada per a poder donar entrada a 

vaixells de 15 metres de calat, per tant, està molt més preparat que molts ports del 

panorama Català per poder iniciar una nova línia de meraderies. 



                                              Albert Ferré i Pons   Facultat de Nàutica de Barcelona 

82 

 

 Alhora, a les Terres de l’Ebre, tenen un alt potencial en cultiu agrícola de qualitat, 

olis, cítrics i arròs. Productes els quals, tot i rebre diversos premis i denominacions 

d’origen, pel baix poder adquisitiu de la zona encara no s’han pogut obrir a l’exterior i 

donar-se a conèixer, la qual cosa representa una forta frenada dintre la evolució dels 

mateixos. 

 Per tant, allí com a la resta de la nació, veuen amb molts bons ulls l’arribada del 

C.M., ja que tal com mostra l’entrevista després inclosa als Annexos, l’esperança d’una 

població a pertànyer al mapa econòmic Català és grandíssima. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Quinta: 

Conclusions 
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1. Primera reflexió. 

 Quan et planteges dur a terme un estudi sobre un projecte com el Corredor del 

Mediterrani et sembla tenir clares les conclusions abans d’escriure’l, és a dir, penses que 

és un projecte precís i perfecte, que ha de ser una espina dorsal per al futur del país i del 

Port de la ciutat, i res dolent pot sortir d’aquest. 

 Realment a grans trets és així, ja que la idea d’oferir llocs de treball, millorar la vida 

econòmica dels ports que acull, ajudar a desenvolupar un món sostenible i per últim 

contribuir indirectament amb el PIB d’un país en plena decadència, no ofereix possibilitat 

de discussió, tot és positiu. 

 Però el que vas observant al llarg del treball és que el problema inicial, el “què” i 

l’“on”, no tenen discussió possible. Ha de ser un corredor ferroviari que ressegueixi tota la 

costa mediterrània del país sumat a un que ressegueixi la costa atlàntica, ja que el central 

no és més que un projecte abocat a la ruïna, sense sentit ni arguments, només recolzat 

per una minoria reforçada per idees polítiques i ideològiques i no pas per idees 

econòmiques. 
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 Així doncs, el punt negatiu que he trobat a com s’està desenvolupant el projecte és 

el punt del “quan”: 

 En primer lloc, tot apunta que tardarem més anys dels previstos en sortir de la crisis 

econòmica, cosa que s’accentua quan observes que les úniques solucions que ofereix el 

gremi polític són ajuts per a comprar cases i cotxes, les mateixes accions que ens han dut 

al moment en el qual ens trobem. 

 Qualsevol acció ha de ser ràpida, tal com demana FERRMED al seu discurs, dates 

i compromisos són necessaris perquè la implantació sigui ràpida i sobretot el més 

necessari és que tot el país treballi junt i es posi d’acord sobre les necessitats que té cada 

port. 

 Tot va evolucionant i hi ha països que tenen clar que la base del seu funcionament i 

del seu creixement passa en gran part per la vida dels seus ports. Els ports del 

Mediterrani juntament amb els de la resta d’Europa —però tenint en compte sobretot la 

seva situació geogràfica— estan duent a terme una carrera frenètica per ser la màxima 

referència i ampliar els seus hinterlands en detriment del dels ports veïns. 

 Giaiotauro (Itàlia), Pireos (Grècia), Marsella (França), Gènova (Itàlia), Tànger 

(Marroc), juntament amb València, Algesires i Barcelona, aspiren a ser referències a nivell 

europeu dins la zona Mediterrània. 

 Com s’ha anat veient al llar del treball, Barcelona té molt nom i molts bons 

arguments per a lluitar per les posicions de prestigi, però necessita, com ha estat en el 

cas de Rotterdam i Hamburg, la plena confiança i ajuda del seu país, perquè la Comissió 

Europea, per part de FERRMED, ja ha assegurat la seva ajuda tan prompte el país 

comenci a moure’s. 

Així doncs, no tot és positiu quan es tracta de temps, ja que si els altres països 

construeixen els seus corredors abans que el nostre, es guanyaran el tràfic. Pot tenir 

conseqüències negatives per al Port de Barcelona, podent arribar a significar que el dia 

que s’hagi acabat de construir el corredor aquí, no sigui més que una altra infraestructura 

en desús, endarrerida en el temps, innecessària i sense possibilitats de reflotar el Port i 

com a conseqüència l'economia general. 

 

2. Conclusions sobre el projecte que ens presenta F ERRMED 

• Modernització:  projecte innovador i pensat per a l’Europa del segle XXI i 

camí al XXII, fomentant idees summament contemporànies com tecnologia, 

velocitat, ecologia, innovació i eficiència. 

• Globalització:  o més ben dit “europeïtzació”, ja que som un continent de 
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països molt petits en relació a potències com Amèrica, Xina, Corea o Rússia, i 

necessitem treballar tots a una, amb les mateixes idees i projectes. Això és el que 

fomenta FERRMED. 

• Subvencions:  l’ajuda econòmica que ofereix l’organització és més que útil i 

d’una necessitat extrema per dur el projecte avant, és a dir, sense aquesta no seria 

possible que països com Espanya o Itàlia poguessin construir els seus corredors. 

Ells ho saben i per això l’atorguen. 

• Error del tot o res:  l’únic problema que he contemplat després de llegir 

alguns articles i parlar amb algun expert és l’ambició una mica exagerada del 

projecte per als països més fluixos de la UE. La subvenció només s’atorga si el 

país accepta absolutament tots els requeriments que demana FERRMED. Potser 

un projecte escalonat, fruit del consens, on l'aportació inicial del país no fos tan 

gran i anant a buscar primer el més important i els següents anys amb els països 

recuperant-se la resta, ajudaria a arribar amb més velocitat a l’acord. 

 

 

 

 

 

 

3. Conclusions sobre el Corredor del Mediterrani 

• No hi ha alternativa:  com s’ha pretès demostrar en la segona part del 

treball, no hi ha alternativa possible al Corredor del Mediterrani per varis motius: 

1) L’alternativa del Corredor Central, amb les dades damunt la taula, no té cap 

mena de sentit. Comparant els dos corredors actuals es veu clara l’escassetat de 

mercaderies que es transporten pel central i les zones de baixa població que 

avarca amb comparativa amb el del Mediterrani. 

2) Acull els ports més importants del país i els ajudarà al seu desenvolupament. 

Fet molt important perquè des dels temps dels grecs fins a l’actualitat, de les 

poques coses que no han canviat han sigut que els països amb grans ports són 

econòmicament més forts que la resta. 

3) No hi ha cap ruta que afecti positivament tanta quantitat de població a l’estat. 

4) El país només rebrà la subvenció per aquest projecte. 

• No ha d’entrar en guerres inútils:  la del Corredor Central està guanyada 

pels arguments exposats anteriorment i amb l’Atlàntic s’ha de fer front comú i 
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agilitzar els tràmits enlloc de boicotejar-lo, ja que FERRMED ha assegurat que hi 

haurà subvencions per als dos. 

• S’ha de declarar projecte prioritari : és un dels punts més importants i 

urgents, sense això no hi ha subvenció europea, per tant, no hi ha projecte. 

• Els polítics ho endarrereixen : com s’ha estat recalcant durant tot el treball, 

l’eterna discussió política sobre quin corredor és millor, si el projecte entra als 

pressupostos de l’estat o si realment és viable, només fa que endarrerir i entorpir la 

seva execució. 

• Gran recolzament d’associacions : no només FERRMED, sinó grups 

d’empresaris, enginyers, economistes i gran quantitat de partits polítics i ciutats 

recolzen el projecte, motiu pel qual és ben normal creure cegament amb la seva 

viabilitat. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusions sobre l'evolució socioeconòmica del Port i la ciutat 

• Apropar-lo a Europa:  una bona connexió del Port per via ferroviària 

l’aproparà molt més als seus semblants europeus, aquells que estan creixent any 

rere anys tot i el mal moment econòmic. 

• Impuls a unes grans idees : el Port està treballant bé, pensant en el futur, 

modernitzant-se i especialitzant-se, però li falten ajudes de l’exterior. És necessari 

que un port no s’acabi al moll, sinó que arribi a tota la seva zona d’influència i més 

enllà, que el Port vagi des de la zona de sortida del producte, de la porta de la 

fàbrica, fins al vaixell. Aquesta idea la té el port, però l’impuls que li pot donar el 

Corredor del Mediterrani ajudarà a portar-la terme. 

• Atracció de nous clients:  si s’aconsegueix evolucionar el Port i deixar-lo 

tan ben comunicat com vol FERRMED, tot fa pensar que pot aconseguir nous 

clients tan dins del seu Hinterland, que alhora s’ampliaria, com del seu Foreland. 

• Ser referència al Mediterrani : amb velocitat de projecte i tancant-ho tot bé, 

pot arribar a ser port de referència del Mediterrani amb contenidors i roll on roll of i 
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càrrega mixta. Pensar amb el negoci dels hidrocarburs seria molt agosarat, ja que 

el Port de Barcelona no s’ha especialitzat mai amb aquests productes, i al meu 

parer, no té la necessitat de fer-ho. 

• Llocs de treball:  no només es crearan llocs de treball temporals els anys 

que durin les construccions de les vies i dels corredors, sinó que un port que creixi 

any rere any, s’especialitzi i lluiti per estar entre els més importants d’Europa 

necessitarà més mà d’obra, tan especialitzada com no especialitzada, cosa que és 

una gran notícia per als professionals del sector i alhora per a qualsevol habitant de 

la seva zona d’influència. 

• Un aire més net i un transport més sostenible i eco nòmic:  la 

problemàtica de la contaminació als aires del Port i la ciutat cada vegada és més 

gran. El tren ajudarà a contribuir en la reducció dels gasos CO2 i en ser una energia 

més barata que els hidrocarburs, reduirà notablement els costos del transport, i a la 

vegada els del producte. Per altra banda, també es reduiran els embussos en les 

proximitats del Port, aspecte molt positiu per als habitants de la ciutat de Barcelona. 
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Annex I 

Entrevista a Jacinto Seguí: 

-Fet un anàlisi de les memòries de les memòries del Port de Barcelona he observat que 
després d’uns anys de forta expansió el Port a sofert una forta baixada de mercaderies, 
degut en gran mesura a la crisi global. També s’ha de dir que la pendent s’ha reduït una 
mica els dos anys anteriors sobretot dintre del comerç de cotxes i contenidors. En aquest 
cas i aquesta situació com creu vostè que l’arribada del Corredor del Mediterrani lligat 
amb l’arribada de mercaderies de tota Europa pot donar una espenta real al Port de la 
nostra ciutat o pel contrari pot passar de llarg, i portat més mercaderies a altres Ports com 
podrien ser el de València. 
 
-Comencem pel principi, el Port de Barcelona és bàsicament un Port amb Hinterland local, 
nosaltres pensem, parlem del nord de França, centre d’Espanya... Però el Hinterland del 
Port és, jo diria, un 90% és una distància inferior a 100 Km. És a dir català i català fins a 
Tarragona en molts casos. 
O sigui que de moment és un port local, no un port Hub sempre fixant-nos amb el tràfic del 
Port. Alhora està clar que tampoc és un port de transbordament ja que no està 
geogràficament ben situat i com diuen el Francesos “la géographie est tout” i el Port de 
Barcelona està lluny de l’estret de Gibraltar i no és lloc de pas per als vaixells que venen 
de l’Orient Mitjà i és dirigeixen cap a Amèrica o el Nord d’Europa. 
Bé, doncs així m’has preguntat quina influència que porta aquí el Port de Barcelona.    El 
problema del Hinterland és el cost i sobretot el temps. Que triga la mercaderia del possible 
Hinterland  en arribar al Port i del Port al possible Hinterland. I bé, el transport Ferroviari 
en aquests moments és un transport molt ineficaç tot i que hi ha alguns exemples aïllats 
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que no ho són. Però en general no hi ha un gran flux de mercaderies per ferrocarril. 
El Port de Barcelona, com tu dius l’any 2009 va tenir una forta davallada i s’ha recuperat 
en part els  anys 2010 i 2011. Per altra banda l’any 2012 no va bé, és a dir, el primer  terç 
d’aquest any ha tingut una caiguda respecte l’any anterior. Evidentment l’any 2011 els 
primers mesos van ser una mica atípics perquè molts contenidors que havien d’anar a 
Marsella van venir aquí a Barcelona. Però de totes maneres diguem que al ser un Port 
local i no de transbordament i diguem que té un Hinterland molt reduït, doncs sempre és 
un termòmetre i és una conseqüència de l’activitat econòmica del seu hinterland. 
La producció industrial ha baixa una mica, les importacions també han baixat perquè la 
gent no té facilitat financera per comprar i al final de la pel·lícula això es tradueix amb un 
menor volum de mercaderies. 
I com és pot arreglar tot això? Bàsicament ampliant el Hinterland, no n’hi ha més. També 
millorant la economia del país, però clar, el Port aquí no en pot fer rés. O sigui, el que pot 
fer el port és facilitar, augmentar o apropar el Hinterland a base de que el transport de 
mercaderies de producció al Port o del Port a les zones de producció sigui més barat. 
Per aconseguir això nosaltres, amb FERRMED, sempre hem estat defensant el tema del 
corredor FERRMED i a Espanya, particularment, el corredor del Mediterrani precisament 
per facilitar aquest tràfic de mercaderies. 
Així que això, diguem, és una mica la situació del Port de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Mirant les memòries, els països que més exporten i importen sempre acabaven sortint 
Xina, Brasil, Itàlia i sobretot Espanya, comerç interior. Però tot era en descàrrega i no de 
càrrega. Jo suposo que aquí és on podríeu influir amb el projecte: 
 
-El Port de Barcelona un avantatge que té molt important, encara que per alguns és un 
desavantatge, és que  el tràfic bucal és a dir, que no és de transbordament és molt 
important. I l’exportació és el que ha pujat aquest any, o sigui, ha pujat més l’exportació 
que la importació i això vol dir que les empreses que volen subsistir, com el mercat interior 
espanyol està fer una “porqueria” el que fan és dedicar la producció a vendre fora, és a dir 
a l’exportació. 
Aquí a Catalunya, el Hinterland i l’exportació marítima tenen l’origen amb els entres de 
producció que tenen molt a prop perquè clar, portar un contenidor que s’ha fer a una 
indústria Francesa com pot ser Lió costa molts de diners per portar-lo fins a Barcelona, és 
més fàcil portar-lo fins a Amberes o a Rotterdam. De moment, per tant, la gran barrera 
que tenim és el cost del transport. 
 
-Així doncs, el tren abaratirà el cost del transport i per tant, donarà competitivitat a Port? 
 
-El tren a Europa tradicionalment ha tingut un enfocament molt diferent que a Estats Units. 
Allí el tren ha tingut sempre un enfocament bàsic de transport de mercaderies. Per altra 
banda aquí sempre ho hem enfocat de cara a un transport sòlid de passatgers. Les 
mercaderies a Estats Units és transporten en unes línies, entre comentes, cutres; és a dir, 
molt barates i fluixes d’infraestructura. Línies molt barates amb una capacitat de càrrega 
important, però no aptes per a grans velocitats, fins a 120 km/h.  
A Europa, per altra banda, a part de l’AVE, el TGB i totes aquestes històries són línies 
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fetes per passatgers, molt més cares del que necessitaria el transport de mercaderies. És 
a dir, per mercaderies no és necessita un Ferrari, si no que amb un 600 n’hi ha prou. Per 
aquesta raó hi ha moltes limitacions a Espanya i a Europa en general.  
A part de l’ample de via, el problema principal és que com són línies fetes per a persones, 
el transport de passatgers té prioritat sobre el transport de mercaderies, i això, al final de 
la pel·lícula, acaba repercutint amb que la velocitat mitja dels trens és entre 15 i 17 km/h, 
no molt més que un senyor que va corrent. Això, és clar, no és perquè el tren vagi així de 
lent, sinó és perquè s’atura moltes vegades per deixar pas a altres trens de passatgers. 
Per això neix la idea d’un corredor ferroviari per a mercaderies. Perquè si hem de 
mesclar-ho sempre guanyaran els passatgers ja que seran els que portin pressa. 
 
-Llegint els seus estàndards, vostès expliquen en un punt, des del meu punt de vista molt 
important dins tot el que està passant ara, vostès demanen que els diferents trams del 
projecte FERRMED, siguin prioritaris dins de cada país. En cas del Govern Espanyol, fa 
uns anys el va fer prioritari, però actualment, des del gener del 2012 el Govern ha dir que 
sí, que es farà, però que no el pot marcar com a prioritari i que no li pot donar dates. Clar, 
això què pot ser una decisió en temps de crisi per no gastar tant pot suposar, en un futur, 
que caigui el comerç i interior i sobretot Europeu respecte altres països que hagin apostat 
per l’eix ferroviari, i que per tant, la no inversió acabi sortint més cara que la pròpia 
inversió. Vostè que n’opina sobre el tema? 
 
-Jo t’explicaré una mica la història del procés de priorització dels Corredors a la zona 
Europea. L’any 2002 és va fer la declaració de corredors prioritaris. Això no serveix ni per 
sortir a la premsa sinó per a que la Unió Europea, amb tots els projectes transfronterers, 
que afecten a més d’un país, subvenciona les inversions. En el cas d’una inversió 
d’estructura ferroviària, subvenciona entre un 20% i un 50%, és a dir, posa una quantitat  
 
de diners molt important. I l’any 2002 és van declarar línies prioritàries a Europa i en el 
cas del Corredor del Mediterrani és va declarar només prioritari des de Barcelona fins a la 
Frontera i a la resta rés.  
Precisament per aquesta raó vam fundar nosaltres FERRMED. Pensem que el 
Mediterrani des de fa segles ha estat el motor econòmic i resulta que no té unes bones 
comunicacions per ferrocarril. 
El 19 d’Octubre de 2011 la Comissió Europea va fer la declaració de Corredors Prioritaris 
Europeus. Amb aquella declaració, després de tota la declaració i tot l’estudi de tots els 
països, estava el Corredor del Mediterrani pràcticament igual que el que FERRMED havia 
demanat. També estava el corredor transversal (Portugal, Madrid, Frontera Francesa). 
Aquests dos, i només aquests dos són els que és van declarar corredors prioritaris, i no 
n’hi haurà cap més fins l’any 2020. O sigui, tot això que es diu d’altres corredors a la Unió 
Europea no és poden fer, com és lògic, no cada dia els governs és poden anar inventant 
nous corredors. 
Per tant, només els declarats prioritaris per la U.E. seran els únics susceptibles a rebre 
fons europeus. 
Per altra banda tota la discòrdia del Corredor Central i altres acaben sent temes politics ja 
que no tenen cap viabilitat. 
 
-Jo m’he estat mirant articles, i tots conclouen que es pobríssima la mercaderia que 
circula per l’eix central. És cert? 
 
-Sí, i a més si diguessis: “es que el corredor del Mediterrani i de l’Atlàntic estan saturats, ja 
convindria ampliar o posar-ne un altre”. Però el Corredor de l’Atlàntic o del Mediterrani 
tenen de 30 a 50 circulacions per dia, per donar un exemple. I això és molt o poc? 
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Podriem pensar... Doncs a Lió en passen uns 550 per dia, 11 vegades més. Per tant, fins 
que estiguin totalment saturats els corredors que hem esmentat anteriorment passaran 
200 anys o més, si es que algun dia arriben a saturar-se. 
Per tant el que no hem de fer es invertir més en infraestructures noves o coses que no 
funciones sinó invertir i millorar en les que ja tenim i fer-les millor. 
O sigui que la situació és aquesta: els corredors prioritaris estan declarats, a la unió 
europea no són més que aquests, i evidentment quan és va fer la declaració del 19 
d’octubre també hi havia un paràgraf que deia que s’estudiaria la viabilitat d’un corredor 
central per a l’any 2050 i clar, això és sinònim de que de moment no compta per a res. 
La comissió europea només donarà diners per als corredors que siguin prioritaris, ara bé, 
si l’estat membre de la Unió Europea no inverteix, ella no dona subvenció, està clar.  
 
-Ara ja, fixant-nos més en Barcelona, pensant que juntament amb València i Algeciras són 
els més importants d’Espanya i sobretot de l’Espanya Mediterrània, creu que la situació 
geogràfica del de Barcelona, al ser el que està mes mal situat en la ruta Est-Oest però 
alhora el que està més prop de França per poder rebre mercaderies d’aquell país. Per 
tant, creu que el Corredor del Mediterrani ens pot influir el que podem augmentar la nostra 
exportació per la proximitat a la frontera però disminuir la importació perquè és decideixi 
descarregar a València o Algeciras, i per tant, perdre per un lloc el que guanyem per un 
altre? 
 
-No. Tothom i pensa en que el corredor es molt “macu” i que pot arribar fins París, però 
bé, els de París també podrien treure mercaderia al Port de Barcelona, o més ben dit li ho 
podrien treure els Ports del Nord. 
Els ports no són un lloc de producció aïllat, de l’estil: “Faré un port aquí molt bonic, barat, i 
vindran les mercaderies”. No, neixen perquè hi ha una indústria, un comerç i com a  
 
conseqüència neix el port. Evidentment Algeciras té una importància geogràfica definitiva 
perquè està al pas obligatori per qui navegui pel Mediterrani juntament amb Suez, però té 
el desavantatge de que el seu Hinterland és molt pobre amb població, amb indústria i 
producció. Per això més del 90% del negoci d’Algeciras és en transbordament i molt poc 
amb comerç local. Per altra banda és una distància molt important fins i tot per al tren la 
que separa Algeciras de Barcelona, per tant em fa pensar que no és un competidor de 
mercaderia local, és a dir, que la fàbrica que tingui la mercaderia a Mataró o Vilanova i la 
Geltrú o a Lleida no anirà a Algeciras a exportar. 
 
-Això esta clar, però a mi el que em fa por és que un vaixell que abans anés a Barcelona a 
descarregar i que la seva ruta fos Asia-Mediterrani-Nord d’Europa, ara aprofiti les bones 
comunicacions per descarregar-ho a Algeciras ja que el tren anirà molt més ràpid que el 
vaixell. Podent ser una mercaderia que vagi a Barcelona però que finalment no entri per 
Barcelona i això repercuteixi en que el Port de la ciutat deixi de créixer. 
 
-El transport marítim és més econòmic que el transport terrestre entre 8 i 10 vegades, 
depèn. Tu pots fer molts quilòmetres per mar a preu d’uns pocs per terra. Motiu de 
l’existència de tants de ports, es clar. Per tant pensar en un Hinterland major a 400 km o 
500 km, sempre que hi hagin ports, és impossible, tot i l’econòmic que pugui ser el 
transport ferroviari. Bàsicament el port de Barcelona ha tingut l’avantatge que el Port de 
Marsella ha tingut problemes. Nosaltres no podríem tenir cap volum ni podríem tenir optar 
a tenir grans volums de França si el Port de Marsella funciones bé. El que passa és que el 
Port de Marsella ha tingut vagues, problemes,caríssim... i clar la gent que està prop el 
porta a Barcelona que és més segur, varat i còmode que el de Marsella que mai saps si 
sortirà o no sortirà la teva mercaderia.  
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Això és una mica la situació. Els corredors estan pensats per a que favoreixin tots els 
ports, no per a que el de Rotterdam pugui robar mercaderia al de Barcelona, ni al de 
Gènova ni a cap. Ja que per molt que funciones perfecte serien massa quilòmetres 
terrestres tot i la gran volta que ha de pegar un vaixell des del Mediterrani fins el nord 
d’Europa. Així doncs és una tonteria aspirar a menjar-se el Hinterland d’un altre port 
llunyà.  
 
-Per tant vostè creu que on podem créixer és cap al Sud de França i interior d’Espanya?  
Si hi ha una bona comunicació ferroviària, que les mercaderies amb aquestes 
destinacions descarreguin a Barcelona? 
 
-Correcte, això sí. Els ports espanyols estan relativament bé pel que fa a instal·lacions 
portuàries, però estan relativament malament pel que fa a connexions  portuàries, 
terrestres, especialment en tren. Rotterdam, el port més important d’Europa treu un 30% 
de les mercaderies amb tren, Barcelona, un 7.5. 
 
-Pensant amb això, i amb els estàndards de l’organització a la que pertany, dins al segle 
XXI el que busquem a part de la millora logística és aconseguir un transport més 
sostenible, una millora ecològica. Creu que això ajudarà a créixer el projecte, a que tingui 
més fàcil acceptació? Alhora, tothom qui ha anat pel Port de Barcelona ha notat l’aire dur i 
brut què és respira. Reu que el canvi serà tant significatiu que pot millorar les condicions 
laborals de qui treballi allí? 
 
-Jo penso que sí. Això cada vegada és valora més sobretot en els països desenvolupats. 
En els subdesenvolupats no hi te massa importància i la gent encara es gasta pocs diners 
en fer que la seva indústria sigui menys agressiva amb el medi ambient; i com he dit  
 
abans cada vegada se li dona més importància. 
Està arribant un moment en que al transport estigui inclòs dins els costos. No només el 
cost del combustible o la cotització dels mitjans de transport; un camió pot tenir costos 
d’accidents, mediambientals... Perquè al final si contamines molt la medicina pública ha 
de gastar més diners, un seguro... I al final acaba sent una gran despesa. I al final els 
països posen taxes per a que el mitjà de transport no només pagui el cost directe, sinó 
també l’indirecte. 
És a dir, no pots pensar poso gasoil i vaig a Madrid. No, vostè contamina, té accidents, hi 
ha  una inversió en la carretera pública i gratuïta, etc. I en això és quan si per un cantó és 
millora el sistema de transport ferroviari i per l’altre cantó el transport per camió se li posen 
els costos reals, és quan tindrà una avantatge el tren, contamina menys i per tant és més 
varat. 
 
-Ara ja, per anar acabant toca comparar. Vist el corredor i el que s’espera d’ell, alhora que 
comparant-ho amb ports com el de Rotterdam que vostè ha dit que té unes grans 
connexions ferroviàries, alhora que molt de comerç. Això com creu vostè que afectarà a la 
població en  llocs de treball, ampliacions al port... És a dir, com beneficiarà la societat? 
 
-Home, diguem que el paradigma i l’exemple,com tu has dit, són els ports del nord 
d’europa. Especialment el Port de Rotterdam que representa un 15% del P.I.B d’Holanda. 
Això no ho fa només el moviment del mercaderies, sinó tot el que l’envolta, les indústries... 
Clar, l’activitat portuària, vist d’una manera àmplia, no només produeix riquesa, sinó una 
gran quantitat de llocs de treball. 
Fa uns anys es va fer un estudi de la influència del Port de Barcelona i la conclusió va ser 
que és un 1.7% del P.I.B. català i que donava 6000 llocs de treball directes i uns 15.000 
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d’indirectes. És clar, com a indústria o empresa segurament la podríem considerar la més 
gran del país.  
Llavors, pensant en que passarà al Port, jo diria que les instal·lacions portuàries són 
suficients per als pròxims deu anys, per tant, no cal fer més Port. Com diu la seva 
definició: “Zona de aguas abrigadas”, o sigui que no cal fer més escullera, no cal fer mes 
trencaones ni coses per l’estil perquè n’hi ha prou pels pròxims trenta anys. Instal·lacions 
portuàries, o terminals, també amb la nova terminal de Hajing que es posa en 
funcionament també tindrem instal·lació per uns 20 o 30 anys més. Per tant l’únic que li 
falta al port de Barcelona, precisament, és la part de terra, la connectivitat al Port, i per 
això és el que tenim que lluitar, pels accessos ferroviaris i carreteres, perquè mesclar els 
cotxes amb els trens de mercaderies, o els trens de passatgers amb els que transporten 
productes, és un desastre.  
 El problema llavors, no es la idea, que ja es té, sinó la inversió. Estem farts de 
sentir que és molt important, però encara no s’han posat els diners necessaris, no hi ha 
agut ningú que hagi donat els 400 milions d’euros que fan falta. 
 
-I coneixent vostè com coneix l’estat de tots els Ports, creu que estem treballant millor que 
els altres de la resta de l’estat? 
 
-Jo penso que, sent una mica crític amb el Port de Barcelona, com jo ho sóc, podríem 
parlar de que el Port sempre ha estat de mercaderia rica, no de carbó sinó de televisors, 
podríem dir, al contrari que el de Tarragona, per dir un exemple.  
Això porta a que sigui un port una mica car, comparat amb el de València entre altres.  
Per tant el que ha de fer el Port de Barcelona és posar-se les piles amb el tema econòmic 
i comercial bàsicament com a port. Per altre cantó, com a infraestructura, el que falta al 
Port de Barcelona és la competitivitat terrestre, i això és millorar els accessos sobretot  
 
amb el Corredor del Mediterrani. 
Pensant en millorar, només el Port de Barcelona, aquest ja està connectat per ferrocarril, 
d’aquí un any i poc s’espera una tercera via amb ample europeu per mercaderies, que ara 
ja es port fer, però ha de compartir molts quilòmetres amb els passatgers. 
El problema també, es què s’està connectant molt bé Barcelona cap al Nord però no tant 
bé cap al Sud, tenint grans zones com els polígons industrials del Camp de Tarragona 
oblidats. 
Així per concloure ja dic, al futur no hi ha problemes d’infraestructures portuàries, no hi ha 
problema d’infraestructures de la terminal, sinó problemes de connexió. 
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Annex II 

Entrevista a Germà Bel 

 
-Amb termes generals, creu que un país econòmicament dèbil com és actualment 
Espanya, pot i ha de posar-se a treballar al nivell que demana l’associació FERRMED? 
 
-Crec que entre les propostes de FERRMED, que ha fet un treball molt valuós, s’hauria de 
seleccionar aquelles que tinguin una millor relació entre beneficis i costos (que no són 
totes), i donar-los-hi prioritat. 
 
-Creu que amb termes globals el Corredor del Mediterrani beneficiaria l’estat? Més que el 
corredor Central? Per què? 
 
-Si, perquè la gran majoria de mercaderies que es transporten per via terrestre a i des 
d’Europa ja transiten pel corredor mediterrani, però en condicions molt precàries. 
 
-Vista la ruta del Corredor del Mediterrani passa per els tres ports més importants 
d’Espanya (BCN, VLC, ALG), creu vostè que això pot ser perjudicial per al port de 
Barcelona per la seva posició Geogràfica? 
 
-Crec que el port d’Algesires no té possibilitats reals de ser un exportador significatiu per 
via terrestre a Europa. Pel que fa a Barcelona i València (i es podria afegir Tarragona), el 
que s’ha de fer és explotar al màxim les seves respectives oportunitats, que no són 
necessàriament incompatibles. 
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-En quina classe de mercaderia (passatge, contenedors...) pot beneficiar que és 
construeixi el Corredor del Mediterrani i passi per Barcelona? 
-Amb tota classe de mercaderies. No té gran rellevància per passatgers, però. 
 
-Vista la següent fotografia, creu que és millor que el Corredor del Mediterrani tant per a 
Espanya com per a Barcelona com alguns diuen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel corredor que hi ha en aquesta fotografia quasi be no circulen mercaderies amb 
destinació a Europa. Pel C. Mediterrani, en canvi, si. 
 
 
 
 
-Com afectarà, creu vostè, el CM al Port de Barcelona i a la gent que hi treballa 
socioieconòmicament? I a la gent de la ciutat? I als estudiants de Nàutica? 
 
-Un efecte general positiu. No sabria ser més precís si baixem a sectors molt concrets. 
 
-Pot fer una valoració global del impacte del corredor a Espanya, Catalunya, Barcelona i el 
Port? Algun altre port que creu que sigui important per a ell, com el de Tarragona? 
 
-Les respostes anteriors ja incorporen una valoració global. Em sembla que pot ser també 
important pel port de Tarragona. 
 
-Finalment, pot donar una opinió personal, si no es que l’hagi donat abans, sobre tot el 
projecte? 
 
-Crec que ja he estat prou explícit amb les respostes anteriors. 
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Annex III 

Entrevista Oriol Ferré 

-Com a Director del projecte de desenvolupament econòmic local Montsià Actiu, creu amb 

un futur comercial per al Port del Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita? 

 

-Si em permets, abans de respondre la teva pregunta et diré que en clau comarcal gaudim 

de dues infraestructures portuàries amb molt potencial. Una és el port dels Alfacs i l’altra 

és el port de la Martinenca (Alcanar) o també conegut com el port de la fàbrica del ciment 

(CEMEX). 

Actualment aquest últim està en desús a causa de la parada de l’activitat econòmica de la 

cimentera CEMEX, que té els drets d’explotació, si no hem falla la informació, ja que no 

sóc un expert en aquesta matèria. El que si et puc confirmar és que des de l’Ajuntament 

d’Alcanar s’està fent un estudi sobre els possibles usos futurs d’aquesta infraestructura. 

Des del meu punt de vista el port dels Alfacs té un gran potencial, pel seu entorn, i amb la 

dificultat que pot tenir el poc calat de la Badia dels Alfacs per un ús turístic. Des de 

l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita s’està treballant des de fa temps en portar 

creuers de petit format al Port http://www.enlarapita.blogspot.com.es/. Penso que tenint 
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dos ports a poca distància podríem donar-los usos diferents. El Port dels Alfacs, ús turístic 

i el Port de la Martinenca ús purament comercial 

 

- Creu que amb aquest procés d'evolució econòmica la parada del Corredor del 

Mediterrani té un paper important? 

 

Crec que el CM és una oportunitat sobretot per al Port de la Martinenca, que com he 

comentat crec que tindria que ser un port especialitzat en ús comercial, sobretot arribada 

de mercaderies. 

Aquí la clau seria tenir ben connectat el Port amb el CM, per facilitar el descarregament de 

mercaderies he incorporació al CM per continuar el seu transport per al seu destí final. 

Crec recorda una xerrada del professor Germà Bel que deia que si és fes el CM pel traçat 

fixat actualment seria necessària simplement 10km de connexió entre el Port i el CM 

(aquesta info no la puc assegurar) 

 

 

 

 

-Com és segur ja, el corredor passarà per Tarragona, Barcelona i València, creu que el 

port dels Alfacs té cabuda dins al mercat al costat de tres dels ports més importants de la 

península? 

 

-Des del meu punt de vista, el Port dels Alfacs tindria que buscar la seva especialització, 

ja que veig difícil que pugui competir amb aquests grans ports. Penso que la seva gran 

oportunitat és l’explotació turística del Port. Ara bé, si és pot aprofitar del CM per més 

usos, endavant. Jo aposto pel Port de la Martinenca com a ús de mercaderies, més lligat 

al CM. 

 

-El C.M. és vol especialitzar en mercaderies, però alhora, deixarà més descongestionades 

les vies, avui compatides, i els passatgers podran circular més ràpid pel litoral. Això i que 

el port de Tarragona s'especialitza sobretot el hidrocarburs líquids a granel, pot fer el Port 

dels Alfacs un destí alternatiu a la costa catalana per a creuers i Ferris? 

 

-Com he comentat anteriorment, des de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita s’està 

treballant en aquesta línia que crec és la correcta. Hem de fer el port dels Alfacs uns dels 
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referents turístics de la costa catalana. 

 

-Creu que, si es connecta amb coherència el sud de Catalunya per vies, pot suposar una 

sortida de les petites empreses cal al comerç internacional? 

 

-Per a les terres del sud de Catalunya, el CM pot ser una gran oportunitat, sempre hi quan 

no ens passi de llarg, com moltes oportunitats passades. Som un territori amb deficients 

vies de comunicació, la nostra única vía ràpida és l’AP-7, estem pendents de l’arribada de 

l’autovia A7 que actualment acaba a l’Hospitalet de l’Infant i continua per la provínicia de 

Castelló, paren molt pocs trens ( al Montsià no tenim cap parada). Per tant aquesta nova 

infraestructura sense dubte pot ajudar al desenvolupament econòmic del territori, a les 

empreses actuals i a la creació de noves empreses vinculades a aquesta infraestructura. 

Evidentment pot ajudar a la internacionalització de les empreses, ara bé una 

infraestructura no vol dir que hi haurà un augment de la internacionalització, se li han de 

sumar altres factors i sobretot actitud i voluntat de les empreses per voler 

internacionalitzar-se, crec que la internacionalització és una actitud empresarial, al territori 

ja tenim empreses que internacionalitzen amb les infraestructures actuals, però 

evidentment el CM facilitarà segurament aquest procés. 

 

-Per últim em podria fer una reflexió personal del que suposaria per al desenvolupament 

socioeconòmic de les TT.EE. que el port dels Alfacs agafés renom comercial? 

 

-Com he comentat al principi, crec que des del territori hem de treballar per potenciar els 

nostres recursos endògens com són el Port dels Alfacs i el Port de la Martinenca, tots dos, 

tenim l’oportunitat de tenir dos ports molt prop especialitzats en àmbits diferents, el primer 

ús turístic i el segon ús de mercaderies, aquest penso que ha de ser l’objectiu. 

Des del punt de vista socioeconòmic, sobretot per al Montsià aquesta realitat seria una 

gran oportunitat de creació d’empreses, generació de riquesa i llocs de treball que 

evidentment facilitarien i millorarien les condicions de vida de la població local. 

 

Ara bé, també penso que el pes social, econòmic i polític de les TTEE, ens els grans 

àmbits de poder i de presa de desicions és tan baix que aquesta oportunitat pot passar-

nos de llarg si no hi ha una posició clara de territori, deixan’t de banda les disputes locals, 

i treballant conjuntament per fer realitat aquest desig. Per tant és important que primer 

nosaltres tinguem clars quins són els nostres objectius i si pot ser consensuadament amb 
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tots els agents socials i econòmics i llavors fer-los arribar on toqui. Ara bé, crec que 

aquesta fotografia a dia d’avui no es dona..... i el temps va corrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex IV 

Articles de diferent premsa escrita. 

 Els següents articles són un petit recull dels articles més interessants que han anat 

sortint a la premsa en paper. La premsa digital està recollida  a la Web grafia. 
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