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7. EL TERRITORI DELS CORREDORS FERROVIARIS 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓ 
 
En aquest punt analitzaré a grosso modo i de forma esquemàtica, el panorama 
ferroviari europeu i més detalladament l’espanyol per conèixer les possibles 
connexions de Barcelona a través de l’actual i futura xarxa de corredors europeus. 
 
Per tant esquematitzaré la infrastructura ferroviària europea que existirà en un 
horitzó de 10 anys. 
 
Cal recordar que les actuacions en els corredors ferroviaris s’efectuen en 
coordinació amb l’optimització de la xarxa existent tant pel tràfic de mercaderies 
com de passatgers. 
 
Les noves línies que es van engegant progressivament, s’han de veure des d’un punt 
de vista dual: d’una banda, contribueixen a la millora dels serveis de cada país i, de 
l’altra, representen trams de la futura xarxa europea i assoliran el seu valor global 
quan les interconnexions necessàries s’hagin realitzat. 
La progressiva integració d’aquesta xarxa europea donarà a les companyies 
ferroviàries els mitjans per crear un servei comercial d’alta qualitat, particularment 
atractiu per al transport de viatgers. 
 
Malgrat tot, a més d’observar els recorreguts d’aquesta xarxa transeuropea, també 
cal tenir en compte el grau de saturació existent i/o previst en cada una d’elles, ja 
que en el cas de tenir problemes de saturació no serien considerades pel pas d’altres 
serveis alternatius a l’Alta Velocitat (com és el cas de l’autoexpress) i aleshores 
s’hauria de considerar l’alternativa d’utilitzar xarxes convencionals millorades. 
 

 
7.2. XARXA FERROVIÀRIA ESPANYOLA 
 
El programa d’Alta Velocitat contempla la construcció de nous corredors ferroviaris 
per trens d’Alta Velocitat: 
 
- Corredor d’Andalusia, que connectarà, a través de la línia Madrid – Còrdova – 

Sevilla, amb Toledo, Màlaga, Granada, Cadis, Algesires, Huelva i Jaén, aquesta 
darrera ciutat a traves d’Alcázar de San Juan.  

- Corredor del Nord-est. La línia Madrid – Saragossa – Barcelona – frontera 
francesa actualment es troba en construcció i unirà Navarra, la Rioja, Sòria, 
Terol i Osca.  

- Corredor de Llevant i Eix Mediterrani. Connectarà Madrid, a través de 
Castella La Mancha, amb València, Alacant, Castelló i Múrcia, integrant-se la 
línia en el Corredor Mediterrani que s’estendrà des de Tarragona on connecta 
amb la línia d’Alta Velocitat Madrid – Saragossa – Barcelona – frontera 
francesa, fins Almeria. 

- Corredor Nord – Nord-oest. L’eix Madrid – Segòvia – Valladolid/Medina del 
Campo s’estendrà a tota la cornisa cantàbrica i nord-est d’Espanya, per 
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connectar amb Orense, Vigo, Santiago, A Corunya, Pontevedra, Oviedo, Gijón, 
Avilés, Burgos, Àvila, Salamanca, Santander, Vitòria, Bilbao, San Sebastián i 
Irún. 

- Corredor d’Extremadura i connexió Madrid Lisboa (Càceres, Mérida i 
Badajoz). Aquest Corredor té com a objectiu programar uns temps de viatge de 
2 hores. 

 
En l’ANNEX IV, es troba una representació esquemàtica de com quedarà la xarxa 
d’alta velocitat a Espanya després de l’aplicació del Pla d’Infrastructures 2000-2007 
(font: Ministerio de Fomento). 
 
Deixant de banda l’Alta Velocitat, també es preveu una modernització de les línies 
actuals (la velocitat màxima arribarà a 220 Km/h), essent en el futur totes les línies 
d’ample europeu per optimitzar plenament les avantatges de la liberalització del 
món ferroviari. 

 
L’autoexpress a nivell nacional podria beneficiar-se de totes aquestes infrastructures 
ja que la majoria de les vies estan o estaran inicialment infrautilitzades. A més el 
servei nocturn és viable degut a que a partir de les 22 h hi ha pocs trens que circulin. 
En definitiva, cal treure el màxim profit a la infrastructura fet que es pot assolir amb 
una major ocupació de la mateixa. 
 
 
7.3. XARXA FERROVIÀRIA EUROPEA 
 
En el transport de viatgers a llarga distància (300 - 800 Km) s’està desenvolupant 
una sèrie de corredors internacionals d’Alta Velocitat (veure mapa de l’Annex IV),  
integrant aquestes línies a la xarxa convencional millorada.  El que es veu és que 
l’Alta Velocitat centreuropea segueix el seu desenvolupament imparable estant en 
obres les connexions entre la majoria de les ciutats de França, Bèlgica, Holanda i 
Alemanya. 
El mapa de l’ANNEX IV té un caràcter indicatiu que després cada país ha d’anar 
definint de forma concreta al desenvolupar cada projecte considerant la situació en 
aquell moment. 
 
La xarxa europea d’alta velocitat es va basar inicialment en els projectes de cada 
país i s’ha conformat en diferents etapes. Primerament, les companyies ferroviàries 
europees es van agrupar a la CER, un grup de la Unió Internacional de Ferrocarrils 
(UIC), que aplega les companyies de la Unió Europea, i van redactar el document 
“Propostes per a una xarxa Europea d’alta velocitat”. Aquest document va ser lliurat 
a la Comissió al final del 1989 i va ser acollit favorablement. A partir d’aquesta 
base, el Consell de Ministres va crear un equip de treball d’alt nivell per a l’”alta 
velocitat”, presidit per la Comissió de Brussel·les i que incloïa Estats, companyies 
ferroviàries, indústries i altres membres. Aquest grup va preparar, al final del 1990, 
un pla europeu d’enllaços ferroviaris d’alta velocitat i un primer informe titulat “La 
xarxa europea de trens d’alta velocitat”. El 17 de desembre de 1990, el Consell de 
Ministres va aprovar l’informe i el “Pla europeu d’enllaços d’alta velocitat (horitzó 
2010)”. 
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Aquest informe inicial contenia el pla per a la xarxa europea de trens d’alta 
velocitat, una llista de quinze enllaços clau per garantir l’operativitat de la xarxa. 
 
El treball del grup ha continuat des d’aleshores. S’han fet diversos estudis per 
assegurar la viabilitat del projecte i la seva compatibilitat física i social amb el medi 
ambient. Aquests estudis són la base d’un segon informe publicat el febrer del 
1.995. 
Aquest segon informe dóna els resultats dels estudis sobre l’impacte socioeconòmic 
de la xarxa, sobre els efectes mediambientals i sobre les sinèrgies entre els diversos 
mitjans de transport. 
 
El Pla ha estat completament revisat per tenir en compte els profunds canvis polítics 
que hi ha hagut a l’Europa de l’est i ha esdevingut una veritable “xarxa 
transeuropea”. 
 
El cost total de la xarxa s’ha estimat en 207.000 milions d’euros (1.992) per al 
conjunt de la Comunitat europea més Suïssa. 
 
El títol XII del Tractat de Maastricht, que va entrar en vigor el novembre del 1.993, 
preveu el desenvolupament de les “xarxes transeuropees” (incloent-hi una xarxa de 
transport). Per als ferrocarrils, la idea bàsica és el desenvolupament de l’alta 
velocitat i de les xarxes de transport combinat, per la qual cosa cal dissenyar 
connexions òptimes amb els serveis de ferrocarril convencional i amb les altres 
formes de transport. 
 
Al final del 1993, la Comissió Europea va publicar el Llibre blanc sobre creixement, 
competitivitat i ocupació en el qual s’assenyalen els efectes potencials dels grans 
projectes de transport sobre el creixement i en la batalla contra l’atur a Europa. A la 
Cimera d’Essen, celebrada el desembre del 1994 es varen definir com prioritaris 
catorze grans projectes que inclouen diversos enllaços ferroviaris. 
 
Així els projectes prioritaris TEN (TransEuropean Networks) en el transport 
ferroviari europeu queden resumits de la següent forma: 
 
- Projecte número 1. Tren d’alta velocitat / transport combinat nord - sud. 
 
El projecte consisteix en un primer tram de 550 Km de longitud entre Berlín i 
Nuremberg (modernització de la línia existent entre Berlín i Halle/Leipzig per 
assolir una velocitat màxima de 200 Km/h; aproximadament un 70% de construcció 
de nova línia per a 250 Km/h, i un 30% de modernització de la línia existent entre 
Halle/Leipzig i Nuremberg), i un segon tram de 410 Km entre Munic i Verona 
(reforma gradual de tot l’enllaç per quatre vies), que inclou un túnel de base entre 
Innsbruck i Fortezza. Tot l’eix s’ha concebut per a trànsit de viatgers i de 
mercaderies. El cost total del projecte s’estima en 21 000 milions d’euros.  

 
- Projecte número 2. Tren d’alta velocitat PBKAL (París – Brussel·les – 

Colònia / Frankfurt  – Amsterdam – Londres). 
 
L’any 1989, es va signar un acord entre els ministres de Transport de França, 
Bèlgica, Alemanya, els Països Baixos i el Regne Unit per construir el PBKAL, que 
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és el primer projecte de ferrocarril d’alta velocitat transfronterer que s’ha iniciat. el 
PBKAL uneix diverses capitals i altres ciutats importants del centre d’Europa (París, 
Brussel·les, Colònia, Frankfurt, Amsterdam i Londres). 
 
- Projecte número 3. Tren d’alta velocitat sud (Madrid – Barcelona – 

Montpeller i Madrid – Vitòria – Dax). 
 
Aquest projecte unirà la península Ibèrica amb la xarxa francesa d’alta velocitat, i 
contribuirà, així, a la cohesió social i econòmica de la Unió Europea. Està format 
per dues parts: 
 

• Madrid – Saragossa – Barcelona – frontera – Perpinyà – Montpeller 
(ramal mediterrani). 

• Madrid – Vitòria – frontera – Dax (ramal atlàntic). 
 

Tant el ramal mediterrani com l’atlàntic són element essencials per a les connexions 
ferroviàries entre Madrid, Barcelona i París: l’un per empalmar amb el TGV 
mediterrani (París – Lió – Marsella), i l’altre amb el TGV atlàntic (París – Bordeus). 
 
El projecte consisteix en la construcció de noves línies d’alta velocitat i en la 
modernització de determinades línies existents amb els estàndards adequats per a 
l’alta velocitat; unes tres quartes parts del projecte afecten l’Estat espanyol. Aquest 
projecte es construirà amb amplada internacional (UIC). 

 
- Projecte número 4. Tren d’alta velocitat est. 
 
Aquest projecte permetrà la unió directa entre les xarxes d’alta velocitat de França i 
Alemanya i la seva connexió amb el Gran Ducat de Luxemburg. 
 
A l’Estat francès, el projecte consisteix en la construcció de 406 Km de nova línia 
d’alta velocitat per unir París, Metz – Nancy i Estrasburg, com també la 
modernització de la línia fins a Luxemburg i entre Estrasburg i Kehl. La nova línia 
es reservarà únicament per a trànsit de viatgers. 
 
A Alemanya, es modernitzaran les línies existents entre la frontera – Saarbrücken – 
Mannheim i entre la frontera – Kehl – Appenweier. 
 
- Projecte número 5. Línia  Betuwe. 
 
La línia Betuwe serà un ferrocarril electrificat de doble via i de 160 Km de longitud, 
dedicada bàsicament al transport de mercaderies entre Rotterdam i el seu hinterland 
europeu. Aproximadament el 75% de la línia serà de nova construcció, mentre que 
la resta es renovarà. La línia entre Rotterdam i la frontera alemanya estarà operativa 
l’any 2005.  
 
El projecte de la línia Betuwe es divideix en dos subprojectes: 
 
• a línia del port (48 Km) des de Maasvlakte fins a Kijfhoek, que inclou el trajecte 

des del port de Rotterdam fins a Rotterdam. La major part d’aquesta línia 
consisteix en la renovació de la ja existent. 
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• a línia des de Kijfhoek fins a la frontera alemanya, anomenada línia A-15 (112 
Km). Aquesta part de la línia Betuwe, que corre al costat de l’autopista A-15, 
serà construïda de nou amb un traçat diferent. 

 
- Projecte número 6. Tren d’alta velocitat / transport combinat França – 

Itàlia.  
 
El projecte consisteix en aproximadament 750 km de noves línies d’alta velocitat 
projectades per a velocitats de 250 a 300 Km/h. Permetrà la connexió entre les 
xarxes d’alta velocitat francesa i italiana i constituirà una ruta entre l’Atlàntic i 
l’Adriàtic amb possibles extensions cap a l’est. Els serveis de transport de passatgers 
i de mercaderies utilitzaran aquest nou eix. 
 
- Projecte número 7. Autopistes gregues. 
 
Aquest projecte constitueix l’espina dorsal del sistema viari grec i és crucial per al 
desenvolupament de la infrastructura de transport a Grècia. Connecta aquest Estat 
aïllat, membre de la Unió, amb els seus veïns d’Albània, Federació Iugoslava, 
Bulgària i Turquia directament o amb ramals. A través dels ports marítims de 
Igoumenítsa i Patras (serveis amb ferri), s’interconnectaran les xarxes d’autopista 
grega i italiana. 
 
El projecte consisteix en dos eixos: 
 
• PATHE, eix nord – sud: Rio - Antirio, Patras – Atenes – Tessalònica – 

Promahon (frontera Grècia / Bulgària). 
• VIA EGNATIA, eix est – oest: Igoumenítsa – Tessalònica – Alexandroúpolis – 

Ormenio (frontera Grècia / Bulgària) – Kipi (frontera Grècia / Turquia). 
 
 
- Projecte número 8. Enllaç multimodal Portugal – Espanya –Europa central.  
 
Aquest projecte està concebut com un enllaç multimodal entre la península Ibèrica i 
la resta d’Europa. Té com a objectiu complementar i reestructurar els ferrocarrils, 
les carreteres i els enllaços marítims i aeris a l’oest de la Península. El projecte 
consisteix en tres corredors ibèrics. 
 

• Galícia (la Corunya) / Portugal (Lisboa) 
• País Basc (Irun) / Portugal (Lisboa) 
• Corredor sud – oest (Lisboa – Sevilla) 
 

El projecte prioritari comprèn diversos subprojectes relacionats amb la carretera, el 
ferrocarril, els modes de transport marítim i aeri i els intercanvis entre modes per 
garantir la interoperabilitat de les xarxes. Els subprojectes consisteixen en 
infrastructures per desenvolupar la xarxa transeuropea de Portugal i Espanya. 
Aquestes infrastructures enllacen els principals passos fronterers 
hispanoportuguesos amb els ports i aeroports i amb les principals centres urbans de 
Portugal, en particular les àrees metropolitanes de Porto i Lisboa. 
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- Projecte número 9. Ferrocarril convencional Cork – Dublín –Belfast – 
Larne – Stranraer.  

 
El projecte consisteix en la renovació de l’enllaç ferroviari existent entre les tres 
ciutats principals de l’illa d’ Irlanda. Belfast, a Irlanda del Nord, i Dublín i Cork a la 
República d’Irlanda s’uniran per ferri amb Escòcia a través de Larne. Aquest eix, de 
502 Km de longitud, serà modernitzat per transportar trens de viatgers i de 
mercaderies. Els trens de viatgers podran circular a velocitats de fins a 200 Km/h. 
La línia Londonderry – Belfast serà una ruta d’accés (feeder) fins a l’eix principal. 
 
- Projecte número 10. Malpensa 2000 – Milà. 
 
L’aeroport de Malpensa forma part del sistema aeroportuari de Milà, que inclou 
també l’aeroport de Linate i el relativament petit aeroport de Bèrgam. La 
modernització i l’ampliació de l’aeroport tenen per objectiu incrementar la seva 
capacitat, desenvolupar l’aeroport de Malpensa amb un hub internacional del nord 
d’Itàlia i assegurar una interconnexió correcta entre l’aeroport i les xarxes de 
carreteres i de ferrocarrils, incloent-hi una línia ferroviària de connexió amb el 
centre de la ciutat de Milà. El projecte inclou un increment de la capacitat de les 
pistes, una nova terminal de passatgers, el desenvolupament d’àrees 
d’estacionament i de càrrega, una estació de ferrocarril i noves rutes d’accés per 
carretera i ferrocarril. El projecte s’implantarà per fases. 
 
- Projecte número 11. Enllaç fix ferrocarril / carretera Dinamarca – Suècia 

d’Öresund. 
 
Aquest enllaç fix unirà Suècia amb Dinamarca, mitjançant una connexió directa des 
de Kastrup ( a l’illa d’Amager) fins al districte Limhamn de Malmö. Aquest enllaç 
consta d’una carretera de quatre carrils i una línia de ferrocarril de doble via i 
consisteix, des del cantó danès, en un túnel de 4 Km sota el mar, una illa artificial de 
4 Km de longitud i un  pont de 7,5 Km que connecta amb la costa sueca. El projecte 
inclou també la construcció de les rutes d’accés des de les carreteres i ferrocarrils 
existents. 
 
Els governs suec i danès van acordar la construcció de l’enllaç fix, l’any 1991, amb 
l’objectiu de finalitzar les obres al començament de l’any 2000. Als dos costats, els 
accessos garanteixen la integració amb els sistemes viari i ferroviari de Malmö i 
Copenhaguen, incloent-hi la construcció d’una nova estació a l’aeroport de 
Copenhaguen (Kastrup). 
 
- Projecte número 12. Corredor multimodal del Triangle Nòrdic.  
 
El Trinagle Nòrdic s’estén des del sud de Suècia (enllaç fix d’Öresund) fins la 
frontera noruega (via Göteborg) i Estocolm. Continua des d’Estocolm, a través del 
mar Arxipèlag, fins a Turku, Hèlsinki i la frontera Rússia / Finlàndia (Vaalimaa / 
Vainikkala). Un altre eix uneix Estocolm via Örebro amb Oslo. 
 
El Triangle Nòrdic és un projecte fet per a diferents trànsits amb l’objectiu de crear 
un corredor de transport internacional que doni millors condicions al trànsit de 
viatgers i mercaderies, particularment per ferrocarril i carretera, però també per mar 
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i per aire (el triangle creua el golf de Bothnia, que és una ruta de navegació difícil, ja 
que requereix vaixells grossos que han de seguir rutes entre esculls, i que l’aigua es 
gela a l’hivern). 
 
- Projecte número 13. Enllaç viari Irlanda – Regne Unit –Benelux. 
 
El projecte unirà les tres ciutats principals d’Irlanda (Belfast, Dublín i Cork) per 
carretera i ferri amb Escòcia i Gal·les, i a través de les carreteres M5 i A14 a 
Anglaterra amb els ports de ferris de Felixstowe i Harwich. Aquest ruta, de 1.500 
Km de longitud, serà transformada en autopista o carretera d’alta qualitat en funció 
dels requeriments de trànsit 
 
- Projecte número 14. Línia principal  de la costa oest. 
 
Aquest projecte consisteix en la renovació de la línia ferroviària actual de 850 Km 
que uneix Glasgow – Liverpool / Manchester – Birmingham – Londres i que 
connecta amb l’enllaç del túnel sota el canal. Permetrà la circulació de trens de 
viatgers a velocitats de fins 225 Km/h. També s’hi permetrà la circulació de trens de 
mercaderies. 
 
En l’Annex IV s’ajunta el mapa  dels projectes específics adoptats l’any 1996 (llista 
d’Essen).  
 
 
 
 


