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1. INTRODUCCIÓ 
 
La construcció de línies d’alta velocitat a Europa sorgeix com la solució a 
l’abandonament progressiu que patia el ferrocarril i com a l’eina bàsica per a la creació 
d’una xarxa ferroviària europea amb una estructura pròpia, homogènia i continua. Dins 
d’aquesta xarxa destaca per a Catalunya la línia Madrid – Barcelona – frontera francesa 
ja que travessa tot el Principat i connecta les quatre capitals de província donant la 
possibilitat de crear una xarxa regional d’alta velocitat. 
 
A part de les evidents millores en el transport, una infraestructura d’aquesta importància 
té molts altres efectes en àmbits molt diversos, com el socioeconòmic, l’urbanístic o 
sobre la qualitat de vida i de signe, positiu, negatiu o incert. La presa de mesures 
preventives o correctores apareix, doncs, com un instrument molt útil a l’hora 
d’optimitzar els impactes que es poden produir millorant la rendibilitat de la pròpia 
infraestructura. 
 
En aquest sentit un anàlisi exhaustiu de tots els efectes que pot produir la línia d’alta 
velocitat en el territori permet detectar-los i avaluar-los de manera que permeti conèixer 
la magnitud de les oportunitats i amenaces creades, determinar les mesures per tal 
d’optimitzar-les i crear consciència dels canvis socioeconòmics i territorials que es 
poden esdevenir. 
 
A l’Estat espanyol hi ha dos casos paradigmàtics de l’actitud adoptada davant l’alta 
velocitat, Ciudad Real on no es va realitzar cap tipus de planificació prèvia i la 
optimització dels efectes ha estat reduïda i Lleida on s’ha realitzat un Pla de 
Dinamització que té com a objectiu rebre l’alta velocitat amb les màximes garanties. 
Dels casos anteriors es desprèn que la necessitat de preparar-se és fonamental si volem 
que Girona tregui el màxim partit d’una inversió d’aquesta magnitud. 
 
Per altra banda, a la pròpia complexitat del problema s’afegeix un element més, la forta 
interacció que hi ha entre ferrocarril i trama urbana, deguda a que en molts casos la 
ciutat ha engolit la línia que originalment estava localitzada a la perifèria. I que genera 
una sèrie de condicionants addicionals que fan que una actuació d’aquest caire difereixi 
considerablement d’altres experiències anteriors i per tant no permeti que ens hi 
remetem d’una forma sistemàtica. 
 
En darrer lloc, l’avaluació de la línia d’alta velocitat comparant-la amb la situació 
actual, tot i que permet valorar els impactes que pot produir i establir mesures per a 
optimitzar-los, no explicita la idoneïtat de l’actuació presa davant d’altres que també 
permetin oferir prestacions semblants. És per això que en aquest treball es considera un 
model de velocitat alta, amb costos i prestacions sensiblement menors als de l’alta 
velocitat, proposat per la Plataforma COPALTAV que agrupa des d’ajuntaments, més 
de seixanta, a un gran nombre d’entitats ecologistes, partits polítics, sindicats 
ferroviaris, centres culturals i associacions de tots tipus i que té per objectiu proposar 
una alternativa factible a l’alta velocitat. 
 
 
 


