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1 Introducció i objectius 

En el nostre país, davant l’evident protagonisme del transport privat 
enfront del transport públic, es crea la necessitat de potenciar i millorar aquest 
últim per tal de lluitar a favor de la sostenibilitat.

Aquest doncs ha estat un dels motius que ha impulsat la present tesina, 
com també la modesta oferta de transport públic existent. També i 
principalment, la poca efectivitat que ha demostrat el transport ferroviari en els 
darrers temps on les seves mancances han pres un protagonisme excessiu en 
les notícies. Aquest fet mostra detalladament l’estat precari actual del servei de 
Rodalies i Regionals de Renfe.

A Catalunya, per tal d’oferir una mobilitat futura més sostenible i segura 
que l’actual, cal millorar la oferta ferroviària existent, així com la de tot el 
transport col·lectiu de persones. El servei de Rodalies i Regionals de Renfe hi 
ha de tenir un paper destacat. Aquest servei però, en l’actualitat no respon al 
què se li demana. Diversos factors són els responsables de la manca 
d’efectivitat del servei, entre ells l’augment de la població, la manca d’inversió 
continuada a Catalunya per part de la companyia, etc. Això ha portat a la xarxa 
de ferrocarril Renfe a una situació precària, en la que si no s’actua es pot 
arribar a fer insostenible. Són els contribuents els que dia a dia pateixen les 
conseqüències del mal funcionament i això amenaça la confiança dels 
ciutadans en els sistemes de transport públic com a eines per resoldre les 
seves necessitats de mobilitat. Això doncs, provoca que la xarxa de ferrocarril 
Renfe vagi perdent quota de mercat a favor del transport per carretera.

D’aquesta manera en la següent tesina es pretén incidir en la millora 
d’un dels molts trams ferroviaris del nostre país que requereixen d’alternatives 
immediates per tal de garantir un òptim servei als ciutadans i així poder evitar 
conseqüències negatives en un futur pròxim.

L’abast d’aquest tesina és l’estudi d’una de les línies de l’Adif operada 
per Renfe, la línia de ferrocarril de Barcelona a Puigcerdà, concretament el 
tram de Vic a Ripoll. Aquest, és un dels dos únics traçats ferroviaris que 
connecten Catalunya amb França, l’altre és l’Eix del Mediterrani que uneix 
Barcelona i Portbou. Mentre l’Eix del Mediterrani té doble via en tot el seu 
recorregut, la línia de Barcelona a Puigcerdà tan sols té via única. Així doncs, 
les dues línies mostren considerables diferències pel què fa al servei ofert.

La línia de ferrocarril connecta les capitals de les comarques d’Osona 
(Vic) i el Ripollès (Ripoll). Capitals que, per altra banda, també estan 
connectades mitjançant la carretera C-17. La carretera està condicionada com 
a autovia fins a Vic, municipi a partir del qual aquesta disposa d’una sola 
calçada amb un carril per sentit de circulació fins a Ripoll. Davant de l’estat 
actual dels dos corredors, l’administració decideix actuar en el viari i posa en 
marxa el desdoblament de la carretera actual des de Vic fins a Ripoll.
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D’aquesta manera, l’objectiu principal d’aquesta tesina és realitzar un 
estudi de les possibles mesures a portar a terme per tal que els ferrocarril en 
aquest tram es posi en competència real amb els altres modes de transport, 
especialment amb el del vehicle privat. Per poder-ho aconseguir es realitzen un 
seguit de propostes a partir de la observació de les mancances que presenta la 
línia i s’estudia la seva viabilitat econòmica així com el benefici obtingut. 

La metodologia emprada es basa en primer terme en la realització d’un 
estudi sociològic de la població per tal de veure quina és la tendència del 
creixement poblacional així com els hàbits de mobilitat, la demanda actual i els 
possibles escenaris de mobilitat futura.  

En segon lloc es realitza un estudi de l’estat actual del corredor viari per 
tal de conèixer quina és la traça actual, quin nivell de seguretat hi ha a la 
carretera, quins són els punts que condicionen més la circulació per el corredor 
i determinar quines són les possibilitats de la carretera amb les característiques 
observades.

El mateix procediment es realitza per el ferrocarril per tal de determinar 
quina és la situació actual del corredor. En aquest cas però, hi ha altres 
característiques a estudiar a part dels punts conflictius del corredor. Així doncs, 
entren en joc temes com la infraestructura i la via, el material mòbil circulant per 
aquesta, la oferta de viatges que hi ha actualment per desplaçar-se entre els 
dos municipis i les obres de millora efectuades fins l’actualitat.

El següent pas consisteix en estudiar les obres de millora que es 
portaran a terme amb la construcció del desdoblament de la carretera C-17 
entre Centelles i Ripoll. Es volen estudiar les millores per tal de determinar si 
amb aquestes es solucionaran les problemàtiques detectades en l’estat actual 
de la carretera i per observar quin és l’escenari futur de la carretera. 

A continuació es realitza una proposta de millora de la línia de ferrocarril, 
a partir de les problemàtiques detectades en l’estudi de la línia actual i 
s’estudien diverses actuacions possibles a portar a terme. Les actuacions que 
es plantegen són la millora del traçat amb variants parcials, el desdoblament de 
la línia, la obertura de vies de creuament i la renovació del material mòbil. 
Aquestes tan poden ser portades a terme de manera individual com 
combinades entre elles per tal de proporcionar el resultat òptim. Per a cada 
proposta s’analitza el cost, tan econòmic com mediambiental, de portar-la a 
terme enfront dels avantatges que se n’obtenen. 

L’objectiu final és determinar quina és la proposta de millora òptima per 
les condicions del corredor ferroviari, tenint en compte tots els factors: 
necessitats de la població, millora respecte l’estat actual, inversió necessària, 
afectació al medi, etc. Si es porta a terme la millora o no ja és una decisió de la 
companyia responsable.  

Al final es realitza una comparació del possible escenari futur entre el 
ferrocarril, amb la millora a través de les propostes, i la carretera, amb el 
desdoblament de Vic fins a Ripoll realitzat. 




