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8. RELACIONS AUTOEXPRESS: BARCELONA-EUROPA 
 
 
8.1. INTRODUCCIÓ 
 
En els apartats anteriors ja s’ha apuntat a la possibilitat de crear una xarxa europea 
de tràfic, majoritàriament nocturna, d’autoexpress, basada en gran part en la futura 
xarxa d’alta velocitat, sempre i quant aquesta no és trobi saturada o al límit de la 
saturació. 
En aquest apartat es farà una primera aproximació qualitativa als principals punts 
europeus a abastir, intentant crear una malla coherent i continua i concentrant el 
tràfic en itineraris internacionals no saturats però en que el ferrocarril i més 
concretament l’autoexpress, estigui en posició d’oferir un producte competitiu (els 
possibles destins s’han deduït a través dels apartats anteriors, particularment de les 
xifres de turisme donades en l’apartat 6). 
 
En aquesta aproximació també es tindrà en compte la idea de considerar Barcelona 
com terminal dels serveis que en l’actualitat s’acaben a Narbona (de l’apartat 3 
s’observa que aquests estan disposat al nord de França i per tota Alemanya). 
 
Malgrat tot, cal ser també conscients de certes limitacions a considerar, entre les 
quals destacaria que només es poden posar en marxa autoexpress directes entre 
ciutats o zones on la demanda d’aquest servei sigui suficient i que per tant resulti 
rentable. 
 
Convindrà doncs, testar diferents alternatives, adaptant-les o rebutjant-les en 
posteriors apartats. 
 
 
8.2. CREACIÓ DE SECTORS EUROPEUS 
 
Per tal de fer aquesta primera aproximació de sectors en els quals podria resultar, a 
priori, interessant una relació autoexpress amb Barcelona, s’han efectuat les 
següents hipòtesis de treball:  
- consideració de les relacions actuals d’autoexpress que tenen destí Narbona 

(ciutat més propera de Barcelona i que disposa de relacions internacionals 
d’autoexpress) 

- serveis entre ciutats o aglomeracions on el turisme sortint o entrant a Catalunya 
és important 

- serveis de ciutats o aglomeracions d’almenys 250.000 habitants o entre ciutats 
que es trobin en el principals corredors de circulació a Europa (veure figura 4 
inferior) 

- durada de trajecte inferior a les 12 hores (consideració d’una velocitat mitja 
entre 120 –160 km/h); temps superable en relacions que s’intueixen interessants 
des del punt de vista comercial. Pel que fa a les relacions nacionals aquestes no 
haurien de superar, en cap cas, les 8-9 hores. 

- la hipòtesi anterior va relacionada amb l’imperatiu de considerar un servei 
nacional que ofereixi almenys una sortida cada nit 
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- relacions ferroviàries d’entre 600 – 2.000 Km; distàncies superables en relacions 
que s’intueixin interessants des del punt de vista comercial 

- en els serveis nocturns no s’efectuaran parades comercials entre mitjanit i sis 
hores del matí 

 

 
 

Fig. 4. Principals eixos de tràfic de viatgers a Europa i  ciutats i aglomeracions que uneixen. 
Escala 1 cm = 428.5 km. Font: UIC 

 
Així doncs, es divideix Europa en 10 hipotètics sectors i s’obtenen 20 possibles pols 
de destí representats per un centroïde que s’ha fet coincidir, per simplificar apartats 
posteriors, amb una ciutat real. Recalquem que en realitat no es consideren ciutats 
concretes sinó zones amb un focus de població representat per un centroïde.  
 
 
• SECTOR 1: Península Ibèrica 
1- A Corunya (Nord Espanya) 
2- Algesires (mercat magrebí)  
3- Alacant (costa llevantina) 
4- Madrid (centre Espanya) 
5- Lisboa 
6- Porto 
7- Sevilla (Sud Espanya) 
 
• SECTOR 2: Oest França 
8- Nantes 
 

Portugal 
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• SECTOR 3: Costa d’Atzur 
9- Marsella 
 
• SECTOR 4: França Nord i Anglaterra 
10- París 
11- Londres 
 
• SECTOR 5: Centre Europa 
12- Zuric 
 
• SECTOR 6: Nord Europa 
13- Praga 
14- Berlín 
 
• SECTOR 7: Països Baixos – Alemanya 
15- Munic 
16- Colònia 
 
• SECTOR 8: Toscana  
17- Milà 
 
• SECTOR 9: Sud Itàlia 
18- Nàpols 
 
• SECTOR 10: Països nòrdics. 
19- Oslo 
20- Hèlsinki 
 
En el mapa de l’ANNEX V es pot observar una representació esquemàtica de com 
queden aquests focus situats en el context europeu. S’observa que els principals 
mercats potencials d’autoexpress, comparats amb les dades de l’apartat 6, queden 
perfectament abastits . 
 
Per servir les relacions proposades en els paràgrafs anteriors s’utilitzarien, en la 
mesura del possible, els corredors europeus d’alta velocitat construïts i previstos. 
Quan aquesta utilització no fos factible (degut a una sobresaturació) es podria 
recórrer a la xarxa convencional millorada. Així es donaria una utilitat addicional a 
les línies que podria representar un augment dels beneficis del món ferroviari.  
 
Ara, en posteriors apartats, s’estudiarà, a grans trets, la viabilitat de les relacions 
suposades en aquest punt. També caldrà donar les bases de com es projectaria aquest 
nou servei autoexpress (línies bàsiques, freqüències, horaris aproximats, tarifes, etc.) 

 


