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8. IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES DE FERROCARRIL DE LA XARXA 
CATALANA  
 
A Catalunya hi ha força varietat de ferrocarrils. La gran xarxa bàsica catalana, 
la qual arriba a la majoria de ciutats i pobles del principat, està formada per 
línies de via ampla (1668 mm) explotades per Adif i Renfe. La segona xarxa en 
importància és la de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que 
comprèn les línies d’amplada inferior que enllacen Barcelona amb el Vallès per 
una banda, i Barcelona amb el Baix Llobregat, Bages i Anoia per una altra. A 
més també exploten altres línies com són els cremalleres de Núria i Montserrat, 
així com el funicular de Gelida. FGC també té a càrrec seu el ferrocarril turístic 
de l’Alt Berguedà de La Pobla de Lillet a Castellar de N’Hug, l’estació d’esquí 
de La Molina amb el telecabina Alp 2500 i més recentment s’ha incorporat la 
línia Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur, fins ara operada per Renfe. 
 
En aquest estudi es tindrà en compte la xarxa de Renfe i la xarxa principal dels 
FGC (línia Barcelona – Vallès i línia Llobregat – Anoia). La línia Lleida – 
Balaguer – La Pobla de Segur s’ha inclòs encara en la xarxa de Renfe, ja que 
les dades per a la identificació acústica d’aquesta línia (aparta t 9.1.11) s’han 
obtingut de Renfe. A continuació es fa una descripció i identificació de les 
diferents línies de ferrocarril de la xarxa catalana. 
 
8.1 Renfe 
 
8.1.1 Línia Barcelona – Mataró – Blanes – Maçanet-Massanes 
 
La línia de Barcelona a Maçanet per Mataró és una línia molt característica de 
Catalunya. En primer lloc, pel fet que fou la primera línia que es va inaugurar al 
nostre país, l'any 1848. Va ser el tram entre Barcelona i Mataró. Més endavant, 
successives prolongacions la durien a enllaçar amb la línia de Barcelona – 
Granollers – Girona a l'estació de Maçanet-Massanes. 
 

 
Figura 8.1 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
Actualment la línia suporta trànsit exclusiu de trens de rodalies amb una 
freqüència de pas força elevada. Només circulen trens d'altres tipus quan hi ha 
incidències a la línia de Granollers i cal desviar-los per aquí per tal de poder 
mantenir el servei. El traçat discorre en quasi la seva totalitat fins a Blanes pel 
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costat del mar, oferint unes vistes ben maques de la Mediterrània. La línia està 
tota electrificada i és de doble via entre Barcelona i Arenys de Mar. La velocitat 
màxima de circulació és de 90 km/h entre Barcelona i Mataró, de 125 km/h 
entre Mataró i Calella i entre Blanes i Maçanet, i de 110 km/h entre Calella i 
Blanes. 
 

 
Figura 8.2 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.2 Línia Barcelona – Granollers – Maçanet-Massanes – Girona – Portbou 
 
La línia de Barcelona a Portbou per Granollers és la línia internacional de 
Catalunya per excel·lència. Comunica Barcelona amb Girona i Europa, a través 
de la depressió pre-litoral. La línia té el seu tram més espectacular a la part 
final, prop de Portbou, on ha de creuar els Pirineus entre el mar i la muntanya 
per poder arribar al seu destí. 
 

 
Figura 8.3 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
La línia suporta un trànsit de trens molt divers. Entre Barcelona i Sant Celoni hi 
ha un alt moviment de trens de rodalies, que disminueix en el tram fins a 
Maçanet. En tota la línia trobem circulació intensa de trens regionals, llarg 
recorregut i mercaderies. La línia està tota electrificada i és de doble via. La 
velocitat màxima de circulació és de 140 km/h entre Barcelona i Maçanet, i de 
130 km/h entre Maçanet i Portbou. 
 

 
Figura 8.4 Estacions de la línia (extret de [7]) 
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8.1.3 Línia Barcelona – Vic – Ripoll – Puigcerdà 
 
La línia de Barcelona a Puigcerdà per Vic i Ripoll és una línia que tot i tenir una 
vocació d'internacional no acaba de prendre forma per aquesta comesa. 
Comunica Barcelona amb Puigcerdà i La Tor de Querol, on s'enllaça amb els 
trens d'amplada internacional de la companyia Sncf. La línia és molt 
espectacular especialment en el tram entre Ripoll i Puigcerdà, on s'assoleixen 
rampes de vàries mil·lèsimes, a més de tenir el famós túnel en espiral 
anomenat el Túnel del Cargol i el punt més alt de la xarxa de via ampla de la 
Península.  
 

 
Figura 8.5 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
Pel traçat hi passen bàsicament trens de rodalies, els quals arriben fins a 
Granollers, La Garriga, Vic, Ripoll, Ribes, Puigcerdà o La Tor de Querol, amb 
unes freqüències de pas en molts casos totalment insuficients. També hi ha un 
mínim trànsit de mercaderies, fins als límits de Balenyà. La línia està totalment 
electrificada i és de via única. La velocitat màxima de circulació és de 100 km/h 
entre Barcelona i Vic, i de 90 km/h entre Vic i Puigcerdà. 
 

 
Figura 8.6 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.4 Línia Barcelona – Terrassa – Manresa – Lleida 
 
La línia de Barcelona a Lleida passant per Terrassa i Manresa és una línia que 
si bé va suportar pràcticament tot el trànsit entre la ciutat comtal i el nord de la 
Península, el cas és que actualment ha perdut tot aquest trànsit i té dues zones 
clarament diferenciades. De Barcelona a Manresa hi ha un ús intens quasi 
exclusiu de trens de rodalies, mentre que de Manresa a Lleida només circulen 
uns quants trens regionals al dia.  
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Figura 8.7 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
El traçat de la línia és molt divers, però potser té el seu tram més espectacular 
entre Terrassa i Manresa, on hi ha diversos túnels i ponts, entre ells el famós 
viaducte de Boixadell, a Olesa de Montserrat.  
 
De circulacions ja s'ha esmentat que suporta trànsit de rodalies i regionals, així 
com també de mercaderies entre Montcada i Manresa, sobretot del tren 
potasser Manresa-Flix. La línia està tota electrificada i és de doble via entre 
Barcelona i Manresa i de via única entre Manresa i Lleida. La velocitat màxima 
de circulació és de 100 km/h entre Barcelona i Manresa, i de 90 km/h entre 
Manresa i Lleida. 
 

 
Figura 8.8 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.5 Línia Barcelona – Martorell – Vilafranca – St. Vicenç Calders 
 
La línia de Barcelona a Sant Vicenç de Calders per Martorell i Vilafranca, 
constitueix una línia important, tot i que normalment només s'usa per trens de 
rodalies i de mercaderies. És l'alternativa en casos d'incidències a la saturada 
línia de Vilanova per entrar a Barcelona des del sud.  
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Figura 8.9 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
El traçat no és gaire complicat, ja que discorre en major part per terrenys 
d'orografia suau. Aquest traçat és en gran part paral·lel a la futura línia d'alta 
velocitat Lleida – Barcelona. Té un trànsit intens de rodalies especialment entre 
Barcelona i Vilafranca i també suporta un trànsit molt alt de mercaderies, degut 
al gran nombre de factories presents a la zona, com per exemple, la 
d'automòbils SEAT. La línia està totalment electrificada i és de doble via. La 
velocitat màxima de circulació és de 120 km/h entre Barcelona i Castellbisbal, i 
de 130 km/h entre Castellbisbal i Sant Vicenç  de Calders. 
 

 
Figura 8.10 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.6 Línia Barcelona – Vilanova i la Geltrú – Tarragona – Ulldecona i línia 
L’Aldea – Tortosa 
 
La línia de Barcelona a Vilanova, Tarragona, Ulldecona i Tortosa és la línia de 
Catalunya que suporta un trànsit més intens i variat de trens. És la línia que 
enllaça la capital catalana amb el País Valencià i tot l'arc mediterrani. La línia té 
un traçat molt divers, degut a la seva llarga longitud. Un dels trams més 
espectaculars és el de les costes del Garraf on la línia passa fent equilibris 
entre la muntanya i el mar.  
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Figura 8.11 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
El trànsit de la línia és molt divers. Entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders 
s'hi mouen tot tipus de trens, donant lloc al tram amb més trens al dia de la 
xarxa de via ampla catalana. A partir de Sant Vicenç de Calders cap avall, ja no 
trobem trens de rodalies però sí de regionals, grans línies i de mercaderies. El 
ramal de L'Aldea a Tortosa suporta trànsit exclusiu de trens regionals des de 
mitjans anys noranta, quan amb la construcció de la línia de velocitat alta del 
corredor del Mediterrani directe es va eliminar l'enllaç directe entre Tortosa i 
Ulldecona. La línia està tota electrificada i és de doble via entre Barcelona i 
Tarragona i de via única entre Tarragona i Vandellòs i entre L'Aldea i Tortosa. 
Entre Vandellòs i Ulldecona la línia és de via doble de velocitat alta, 
electrificada també. La velocitat màxima de circulació és de 140 km/h per a tota 
la línia. 
 

 
Figura 8.12 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.7 Línia El Papiol – Mollet 
 
La línia de El Papiol a Mollet és encara una línia quasi exclusiva de 
mercaderies, que teòricament molt aviat entrarà en servei per a viatgers entre 
Cerdanyola Universitat (ja per a viatgers actualment) fins a El Papiol. És una 
línia que es va construir per evitar el pas de trens de mercaderies pel mig de la 
ciutat de Barcelona.  
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Figura 8.13 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
El seu traçat és força modern, amb un bon nombre de ponts i túnels. Així 
doncs, suporta trànsit de trens de mercaderies i només circulen trens de 
rodalies en el curt tram entre Cerdanyola i Cerdanyola Universitat. La línia està 
tota electrificada i és de via doble entre El Papiol i Santa Perpètua i de via única 
de Santa Perpètua a Mollet. La velocitat màxima de circulació és de 80 km/h en 
tota la línia, excepte entre Cerdanyola Universitat i Cerdanyola del Vallès que 
és de 100 km/h. 
 

 
Figura 8.14 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.8 Línia Tarragona – Reus – La Plana Picamoixons – Lleida 
 
La línia de Tarragona a Lleida passant per Reus, La Plana Picamoixons i 
Montblanc és la línia principal de comunicació de trens de viatgers entre 
Catalunya i Aragó. El traçat és força suau, tot i que té trams complicats, 
especialment a la zona de La Plana Picamoixons.  
 

 
Figura 8.15 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 
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La línia suporta un trànsit força elevat de trens regionals i de grans línies, 
especialment trens Altaria, que en arribar a Lleida canvien el seu ample de via 
per prosseguir el seu viatge per el nou tram d'alta velocitat. També hi ha trànsit 
de trens de mercaderies. La línia està tota electrificada i és de doble via només 
entre Tarragona i Reus. La resta és de via única. La velocitat màxima de 
circulació és de 125 km/h en tota la línia. 
 

 
Figura 8.16 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.9 Línia Reus – Móra la Nova – Riba-roja d’Ebre 
 
La línia de Reus a Riba-roja d'Ebre, i que segueix cap a Casp i Saragossa, 
actualment té un trànsit bàsicament de trens regionals i molt alt de 
mercaderies. Antigament, la majoria de trens entre Barcelona i Madrid 
circulaven per aquesta línia, però actualment quasi tots van per Lleida. 
 

 
Figura 8.17 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
El traçat de la línia és força complicat, sobretot en el tram entre Reus i Falset, 
on la via passa pel llarg túnel de l'Argentera, de 4.044 metres de llarg. També 
té un traçat força espectacular quan circula paral·lel al riu Ebre, a partir de Móra 
la Nova. La línia està tota electrificada i és de via única. La velocitat màxima de 
circulació és de 125 km/h en tots els trams d’aquesta línia. 
 

 
Figura 8.18 Estacions de la línia (extret de [7]) 
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8.1.10 Línia St. Vicenç de Calders – Valls – La Plana Picamoixons 
 
La línia de Sant Vicenç de Calders a La Plana Picamoixons per Valls és una 
línia usada pels trens que fan el recorregut directe entre Barcelona i Lleida, 
sense passar per Tarragona i Reus.  
 

 
Figura 8.19 Localització de la línia dins la xarxa de Renfe (extret de [7]) 

 
Per la línia hi circulen bàsicament trens regionals, a més d'alguns de grans 
línies i també de mercaderies. La línia està tota electrificada i és de via única. 
La velocitat màxima de circulació és de 120 km/h. 
 

 
Figura 8.20 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
8.1.11 Línia Lleida – Balaguer – La Pobla de Segur 
 
La línia de Lleida a La Pobla de Segur és una de les línies en més mal estat de 
Catalunya. És una línia inacabada, ja que el projecte preveia arribar fins a Sort i 
enllaçar cap a França, convertint la línia en internacional. Des de l’1 de gener 
de 2005 la línia és dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC); fins 
aleshores sempre havia estat de Renfe. 
 

 
Figura 8.21 Estacions de la línia (extret de [7]) 

 
Entre Lleida i Balaguer la via es va renovar amb travessa i rails de segona mà. 
De Balaguer a La Pobla de Segur la via es troba en un estat pèssim, tot i que el 
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traçat és realment espectacular, ja que la línia discorre entre congostos, 
muntanyes i embassaments. 
 
De moment circulen tres trens regionals diaris en cada sentit, però en un futur 
FGC té la intenció de millorar-ne el servei, posant sis trens diaris per sentit de 
Balaguer a La Pobla i trens cada mitja hora en hora punta de Lleida a Balaguer. 
La línia no està electrificada i és de via única. La velocitat màxima de circulació 
és de 90 km/h. 
 
8.2 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 
8.2.1 Línia Barcelona – Vallès 
 
La línia Barcelona – Vallès, coneguda també amb el nom de metro del Vallès, 
té una amplada de via de 1435 mm, està totalment electrificada (1500 Vcc) i és 
de via doble. El trànsit d’aquesta línia és exclusivament de trens de viatgers. El 
seu traçat es bifurca a Sant Cugat, d’on surten dos ramals, el de l’esquerra cap 
a Rubí i Terrassa, i el de la dreta cap a Bellaterra i Sabadell. 
 

 
Figura 8.22 Mapa del traçat de la línia (extret de [7]) 

 
A la sortida de Barcelona la línia té un tram amb rampes importants i el túnel 
més llarg de la línia (a part dels urbans) amb 1625 metres. Aquest túnel 
discorre per sota la Serra de Collserola. Entre les estacions d’Hospital General i 
Rubí es troba el gran Centre d’Operacions de Rubí (COR), dipòsit i taller central 
de la línia Barcelona – Vallès. 
 

 
Figura 8.23 Esquema dels diferents serveis de la línia (extret de [7]) 
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La velocitat màxima de circulació és de 60 km/h entre Barcelona i Valldoreix i 
entre Bellaterra i Universitat Autònoma, de 80 km/h entre Valldoreix i Sant 
Cugat, i de 90 km/h en la resta de trams de la línia.  
 
8.2.2 Línia Llobregat – Anoia 
 
La línia Llobregat – Anoia té una amplada de via de 1000 mm i està totalment 
electrificada. La part de la línia corresponent al tram entre Barcelona i Olesa de 
Montserrat es coneix també com el metro del Baix Llobregat. Aquesta línia es 
bifurca a Martorell amb un ramal cap a Manresa i un altre cap a Igualada. La 
línia és de doble via entre Barcelona i Quatre Camins i entre Sant Andreu de la 
Barca i El Palau, i de via única en la resta de la línia. En un futur pròxim la línia 
serà de via doble fins a Olesa de Montserrat, ja que els trams de via única que 
hi ha fins a Olesa estan en obres. 
 

 
Figura 8.24 Mapa del traçat de la línia (extret de [7]) 

 
A Martorell està ubicat el dipòsit i tallers de la línia Llobregat – Anoia. A partir 
de Martorell el traçat de la línia és força sinuós amb rampes considerables i 
gran quantitat de ponts i túnels, ja sigui en el ramal amb direcció a Manresa o a 
Igualada 
 

 
Figura 8.25 Esquema dels diferents serveis de la línia (extret de [7]) 

 
La línia Llobregat – Anoia a més de suportar l'intens trànsit de viatgers, 
especialment en el tram del metro del Baix Llobregat, també té un alt trànsit de 
mercaderies. Antigament hi havia gran diversitat de transports, però actualment 
l'únic transport que es fa és el de sals potàssiques. Aquest transport es realitza 
pels diferents ramals de mercaderies i també usant bona part de la xarxa 



                       IDENTIFICACIÓ DE LES LÍNIES DE FERROCARRIL DE LA XARXA CATALANA  

 83 

principal de viatgers. Es transporten mercaderies pel ramal de Manresa a Súria 
i Sallent, així com també pel ramal de Martorell-Enllaç a l'empresa química 
Solvay i finalment es fa transport pel ramal de Sant Boi al Port de Barcelona. 
Els trajectes més habituals són: Súria - Manresa - Martorell - Solvay i Sallent - 
Manresa - Martorell - Sant Boi - Port. Així doncs, com es pot deduir els trens de 
mercaderies usen la xarxa principal entre Manresa i Sant Boi, de manera que 
l'explotació ha de compatibilitzar el pas d'aquests trens potassers amb el trànsit 
de passatgers. 
 
Després del nucli de Sant Vicenç de Castellet es troba l’apartador d’Ares que 
comunica la xarxa de via mètrica dels FGC amb la de via ampla de Renfe. 
Esporàdicament en aquest apartador es fa el traspàs de sals dels trens de FGC 
als trens de Renfe. 
 
La velocitat màxima de circulació és de 40 km/h entre Manresa i Súria i entre 
Manresa i Sallent, de 50 km/h entre el Port de Barcelona i Sant Boi, de 60 km/h 
entre Sant Boi i Molí Nou/Ciutat Cooperativa i entre Sant Vicenç dels Horts i 
Can Ros, de 75 km/h entre Martorell Enllaç i Vilanova del Camí, i de 90 km/h en 
la resta de trams. 
 
 




