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1 Introducció 
 
Dins de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) hi conviuen quatre xarxes 
ferroviàries que han anat vertebrant el territori al llarg dels últims dos segles. En 
aquest període històric, el ferrocarril ha vist néixer altres mitjans de transport, com 
els rodats per carretera, que des de fa alguns anys estan plantejant greus 
problemes de gestió a la ciutat de Barcelona i el seu entorn. En part, aquests són 
conseqüència del fort increment de la mobilitat de persones i de mercaderies que 
s’està donant en una regió en creixement que ha de respondre a les seves 
demandes de transport amb una oferta d’infraestructures limitada. 
 
En aquest marc, el ferrocarril té encara un gran marge de creixement, 
actualment molt impulsat en la seva branca d’Alta Velocitat, que s’ha d’aprofitar 
per fer d’aquest sistema el medi de transport del segle XXI també en les 
distàncies mitjanes i curtes dins de l’àmbit de la RMB. 
 
No obstant, passar de les paraules als fets requereix d’un gran esforç donat 
que el ferrocarril s’articula com un sistema molt complex que involucra a 
diferents organismes i administracions. Aquests s’han de coordinar per a què 
qualsevol proposició de millora no quedi aïllada i pugui entrar en confrontació 
amb les definides per les altres organitzacions competents en la matèria. 
 
El fruit d’aquest esforç són plans d’infraestructures on es defineixen les 
directrius que s’han de seguir i les actuacions que s’han de realitzar per cobrir 
les deficiències detectades. Actualment, els plans vigents tenen dues greus 
mancances en vistes a un futur pròxim: 
 

• Alguns són massa generals. 
• Altres tenen un horitzó temporal que està a punt de finir. 

 
Les administracions responsables ja han previst aquesta situació, de forma que 
actualment està en procés de redacció un nou document, el Pla Director de 
Mobilitat (PDM), que es convertirà en la nova guia ferroviària per dur a terme 
les actuacions adients en matèria ferroviària.  
 
Per poder realitzar aquesta classe de documents és necessària una base a 
partir de la qual articular les proposicions:  
 

• Els inventaris d’oferta infraestructural i d’estacions. 
• Les dades d’oferta de serveis i material mòbil. 
• Una anàlisi de la xarxa en base als dos punts anteriors. 




