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4 Situació actual del transport amb ferrocarril 

Un dels transports col·lectius que hi ha per realitzar el trajecte de Vic a 
Ripoll és el ferrocarril. En aquest apartat s’aprofundeix en l’estat actual del 
transport per ferrocarril. Es descriuen totes les característiques i condicionants 
que afecten al desplaçament pel corredor Vic - Ripoll amb aquest mitjà de 
transport, ja siguin referents al material mòbil o a la infraestructura ferroviària.

Catalunya té dos traçats que la uneixen amb França. Un traçat és 
l’anomenat Eix del Mediterrani, que uneix les ciutats de Barcelona i Portbou i 
que connecta amb la ciutat de Narbona, a França. Aquest traçat té doble via en 
tot el seu recorregut, i tot i així presenta una saturació elevada en els serveis. 
El segon traçat, la línia de Barcelona a Puigcerdà, que s’estudia en part en 
aquesta tesina, només disposa de via única i connecta amb França a la Tor de 
Carol. Aquest segon traçat presenta unes característiques completament 
diferents al corredor per la costa en quan a intervals de pas, velocitats 
comercials i prestacions del servei. Així doncs, si aquesta línia oferís un millor 
servei podria veure augmentat el trànsit de trens i passatgers per la línia, degut 
a la seva posició estratègica.

El recorregut de la línia Barcelona – Puigcerdà va de nord a sud, fet pel 
qual passa per un gran nombre de comarques catalanes. Així, aquesta línia 
hauria d’aprofitar-ho i esdevenir el principal mode de comunicació entre totes 
aquestes comarques. A més hauria d’esdevenir la principal via de comunicació 
entre els comarques d’Osona i el Ripollès, comarques per on passa la traça en 
el tram estudiat. 

4.1 Història del corredor ferroviari Barcelona - Puigcerdà 

En aquest apartat es fa una breu descripció de la història de la línia en la 
seva totalitat, és a dir de Barcelona fins a enllaçar amb la frontera francesa 
passant per Granollers, Vic, Ripoll i Puigcerdà. Com es podrà llegir, la història 
d’aquesta línia és una història de despropòsits i la seva construcció va haver de 
salvar moltes dificultats per poder arribar al final del seu recorregut, a 
Puigcerdà.

Els orígens del què arribaria a ser l’actual eix ferroviari Barcelona - 
Puigcerdà s’emmarquen en les primeres fases de la industrialització a 
Catalunya. La línia va ser pensada als volts de l’any 1840, abans que fos una 
realitat el tren de Mataró a Barcelona, el primer de Catalunya i de la península, i 
tingué com a fita principal donar sortida al carbó de les mines de la conca alta 
del Ter (Clara, 2006). Catalunya veia frenat el creixement industrial per la seva 
manca de carbó, ja que aquest provenia de Gran Bretanya i per tant, a un preu 
molt alt. Després de diversos informes geològics es va estimar que aquest 
carbó que faltava es podia extreure de la conca minera de Sant Joan de les 
Abadesses, al Ripollès. L’any 1844, la societat minerosiderúrgica d’El Veterano 
va intentar impulsar un carril a tracció animal  per traslladar el carbó des de la 
conca carbonífera de l’alt Ter fins al port de Roses, i d’aquest, als centres de 
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consum. Així es pretenia situar la producció de carbó al port a un preu quatre 
vegades inferior al carbó britànic. Aquesta solució va obtenir el permís del 
govern, però no es va portar a terme degut a la gran distància i diferència de 
cotes entre els dos punts extrems. Aviat va sorgir una nova opció, la d’unir 
Barcelona i Camprodon mitjançant un ferrocarril amb tracció a vapor, idea que 
inicialment no va fructificar.  

L’any 1849, la societat minera va intentar materialitzar els seus propòsits 
buscant recolzament econòmic, però el limitat mercat financer barceloní no li va 
donar i la societat va entrar en crisi. Un grup de senyalats membres de la 
societat del moment, entre els que destacava Manel Girona, van obtenir una 
concessió i el 1850 van crear la companyia Camino de Hierro del Norte, amb la 
que es van plantejar construir la línia per etapes, per evitar el fracàs. Així 
doncs, després de quatre anys de treballs, el 23 de juliol de 1854 s’inaugurà el 
tram entre Barcelona i Granollers. Una vegada iniciat el procés per arribar a 
Sant Joan de les Abadesses, el grup de senyalats membres de la societat del 
moment van abandonar la companyia i es van centrar en un altre projecte que 
consideraren més ambiciós, la línia de ferrocarril entre Barcelona i Saragossa.

Els nous dirigents de la companyia, enlloc de prolongar el traçat fins a 
Sant Joan de les Abadesses, optaren per prolongar la línia  des de Granollers 
en direcció a Girona i França, ja que les dificultats orogràfiques de la conca del 
Ter no tenien res a veure amb el traçat fins a Girona i aparegueren uns 
informes que van plantejar la possibilitat que la construcció de la línia fos un 
mal negoci. L’any 1856 es va intentar afrontar de nou la construcció de la línia, 
amb un acord entre El Veterano i la Societat Catalana General de Crèdit, però 
el projecte tampoc va prosperar, en part perquè Miquel Ravella associat a un 
grup de capitalistes francesos, s’hi va interessar. Així, el Congrés, l’any 1857, 
va aprovar una llei que els concedia la línia de Granollers a Sant Joan de les 
Abadesses. Ildefons Cerdà, que estava al capdavant del projecte de la línia per 
encàrrec de Ravella, va adoptar un sistema de ferrocarril articulat, que permetia 
un traçat amb radis de corba més petits i pendents pronunciades, amb el què 
es pretenia reduir els costos de construcció. Ultimat el projecte tècnic i poc 
abans de l’inici de les obres, els socis francesos es van fer enrere. 

L’any 1860, les institucions catalanes sol·licitaren una subvenció a l’estat 
que unida a capital autòcton, pogués fer possible la línia. No es va aconseguir 
res fins l’any 1862, quan es promulgà una llei concedint la subvenció sol·licitada 
a la línia que uniria Sant Joan de les Abadesses amb Granollers, passant per 
Vic i Ripoll. Es subhastà la concessió de la línia amb una subvenció de 67.500 
pessetes per quilòmetre i aquesta va anar a parar a mans d’Alejandro 
Bengoechea, que es va comprometre a fer arribar el tren a Sant Joan sense 
subvenció i reduint el període de concessió en nou anys, fet que va aixecar 
moltes suspicàcies. Bengoechea va traspassar la concessió a la casa Breusing 
& Co. de Manchester. El 12 d’agost de 1863 es va formalitzar la societat del 
Ferrocarril de Granollers a Sant Joan de les Abadesses, amb diversitat 
d’accionistes. Un cop iniciades les obres, van entrar en escena altres 
capitalistes estrangers i el comportament d’aquests van posar de manifest el 
caràcter especulatiu de les seves accions. Una de les firmes va fer fallida i 
condicionà l’ensorrada de l’empresa ferroviària. Degut a una sèrie de 
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circumstàncies sospitoses el Govern Central, l’any 1866 declarà dissolta la 
companyia i caducada la concessió.  

Aquesta sèrie de fets va portar a la societat catalana a una situació de 
frustració general i el debat era ampli. Es van apuntar noves solucions, una de 
les quals era unir Granollers i Vic amb un tren convencional i continuar fins a 
Sant Joan de les Abadesses mitjançant una línia fèrria de tracció animal. 
Aquesta proposta tampoc es va portar a terme. 

L’any 1867 es va aprovar en el Congrés una llei atorgant una nova 
subvenció. A més, després d’una reunió entre els representants de la mineria i 
diversos sectors socials a la Llotja de Barcelona, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona van oferir diners a qui es fes càrrec de la concessió 
de la línia, a més de diversos avantatges concedits per la societat que 
explotava les mines, i la responsable de la concessió del tram Barcelona – 
Granollers. Tot i així, l’any 1868 es van realitzar dues subhastes que van 
quedar desertes.  

L’any 1870 es va adjudicar la concessió a l’únic postor que es va 
presentar, Mr. Henri Alexandre Lossy de Ville, de París, que formà la 
companyia Camino de Hierro del Norte de Catalunya. Al cap de poc, va tenir 
problemes amb el contractista i va contractar una empresa catalana per 
construir el traçat, Broccà i Cia.. Mr. Henry, poc coneixedor del negoci que tenia 
entre mans, es va desentendre del projecte al cap d’un temps i va traspassar la 
concessió a la societat comanditària Broccà i Cia. en mans de Fèlix Macià 
Bonaplata i Eugeni Broccà Sagnier. Aquesta, va seguir amb la construcció i 
gràcies entre altres coses a l’abonament de la subvenció, va avançar 
ràpidament en el tram Granollers - Vic. A finals de 1873, la construcció de la 
línia fins a Vic estava pràcticament acabada, però a causa de la tercera guerra 
carlista, no es va poder obrir a explotació comercial. El govern va aprovar una 
pròrroga de dos anys per acabar la línia amb el justificant de la guerra carlina. 
Finalment el tren va arribar a Vic el 8 de juliol de 1875. 

Un cop arribat el tren a Vic, es va posar la maquinària en marxa per fer-
lo arribar fins a les mines de Sant Joan de les Abadesses, objectiu principal en 
els inicis. Eugeni Broccà i d’altres socis van sortir de la companyia i Fèlix Macià 
va veure la necessitat de crear una altra societat que fes possible la construcció 
del traçat. Després de diverses negociacions es va arribar a un acord. Macià 
aportava el recentment construït ferrocarril de Granollers a Vic, El Veterano 
aportava les seves concessions mineres i instal·lacions i la Societat Catalana 
General de Crèdit, el capital necessari per construir la prolongació de la línia 
fins a les mines de Surroca i Ogassa. Així doncs, va néixer la societat 
Ferrocarril i Minas de Sant Joan de les Abadesses. Els responsables de les 
mines van fer unes fortes inversions i es van preparar per una producció a gran 
escala per fer front a la forta demanda provinent de tot el recorregut des de 
Sant Joan fins a Barcelona. En el tram passat Vic els avanços van ser ràpids i 
l’1 d’agost de 1879 arribava el ferrocarril a Sant Feliu de Torelló, el 20 d’octubre 
del mateix any a Sant Quirze de Besora i el 20 de juny de 1880, a Ripoll. 
Arribar al seu destí final, Sant Joan de les Abadesses, ho va fer el 17 d’octubre 
de 1880. 
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La portada del carbó des de Sant Joan fins a Barcelona tenia un últim 
obstacle, i és que la concessió del tram de línia de Granollers a Barcelona 
pertanyia a una altra companyia i calia pagar un peatge per tota la mercaderia 
transportada. Això provocà que els primers anys de funcionament de la línia, 
juntament amb el fet que les mines no havien aconseguit un nivell òptim 
d’explotació, l’empresa no obtenia els beneficis esperats. Així doncs, la Societat
Catalana General de Crèdit va intentar de construir un traçat alternatiu que unís 
Granollers amb Barcelona, per tal de no pagar el peatge, obtenint l’any 1884 la 
concessió del ferrocarril de Sant Martí de Provençals a Llerona, que es va 
inaugurar el 10 d’abril de 1886. A Montcada s’unia amb les vies de la línia de 
Barcelona a Manresa, propietat de la companyia Caminos de Hierro del Norte 
de Espanya. 

Després que anés creixent la desconfiança sobre les possibilitats reals 
que oferia l’explotació de les mines i del ferrocarril, no va tardar en aparèixer la 
més absoluta desesperança. Les infundades expectatives generades per els 
informes geològics inicials sobre les mines i els elevats costos de construcció 
de la línia, van portar a l’empresa Ferrocarril y Minas de Sant Joan de les 
Abadesses a una situació crítica. Finalment es decidí entaular negociacions per 
salvar les mines i el 1888 es va produir l’absorció de la societat per part de 
l’empresa Caminos de Hierro del Norte de Espanya, que va passar a controlar 
tant l’explotació de les mines com de la línia de ferrocarril. Amb aquesta 
absorció, el carbó arribava a Barcelona a un cost molt baix, fet que fou molt 
important per el desenvolupament de Catalunya (Pascual, 1999).

Una vegada en funcionament la línia, es va veure la importància 
econòmica i social de l’eix ferroviari. Diverses poblacions de la Catalunya 
central quedaven connectades a un eix ferroviari imprescindible per l’equilibri 
territorial de Catalunya. Així doncs, es va pensar en convertir aquest eix en un 
eix transfronterer que, sortint de Ripoll i passant per la Collada de Toses, 
arribaria a Puigcerdà per enllaçar amb la xarxa francesa. El 18 d’agost de 1904 
es firmava el conveni entre els estats francès i espanyol on s’establia la 
construcció de tres eixos transfronterers: Zuera - Canfranc - Oloron, Lleida - 
Sort - Saint Girons i Ripoll - Puigcerdà - Ax les Thermes.  

La concessió de la línia es subhastà dues vegades l’any 1909 i les dues 
va quedar deserta. Així doncs, es va augmentar la subvenció concedida i es va 
fer una tercera subhasta, que també va quedar deserta, fet pel qual l’Estat es 
va veure obligat a construir la línia.

El traçat es va subdividir en 12 trams, el projecte y pressupost del 
primers del quals va ser enviat al Ministeri de Foment i es va aprovar 
immediatament l’any 1911. Els treballs de construcció d’aquest tram tenien una 
dificultat extraordinària degut a la orografia del terreny, tot i que només calia 
construir 48 quilòmetres. Es van haver de construir més de 40 túnels i salvar 
uns desnivells molt importants.   

El 10 d’agost de 1919, el tram més senzill del recorregut es va inaugurar 
i el ferrocarril va arribar a Ribes de Freser. La inauguració d’aquest tram va 
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aportar molta eufòria a la gent de la zona. El 12 de juliol de 1922 el ferrocarril 
salvava el desnivell de la Collada de Toses i arribava a la Molina. Per fer-ho es 
va construir un túnel helicoïdal, el Cargol de Palós, que amb més d’un 
quilòmetre de recorregut i 230 metres de radi, permetia pujar un desnivell de 80 
metres. Finalment, el 22 d’octubre de 1922 el tren arribava a Puigcerdà i no 
seria fins al 1929 però, que el tren arribaria a França.

L’any 1928 es va concedir el permís per adaptar la línia a l’ample 
europeu, tot i que mai es va portar a terme. L’any 1929 la línia ja estava del tot 
electrificada i el 1931 es potenciava el caràcter turístic de la línia amb la posada 
en servei del cremallera de Núria. L’any 1941 la línia es va integrar a la xarxa 
de Renfe.

L’electrificació de la via data de 1927 i 1928. En un principi s’electrificà a 
1.500 volts de corrent continu. La força elèctrica hi va ser aportada per la 
societat d’Energia Elèctrica de Catalunya. El 1965, seguint els criteris 
d’unificació de Renfe, la tensió va ser transformada a 3.000 volts. Per al 
subministrament d’energia als trens, en el tram a estudi, hi ha subestacions a 
Manlleu i Ripoll, fora del tram n’hi ha una a Montcada Bifurcació, a les 
Franqueses del Vallès i a Centelles.  

El 1967 l’explotació de les mines d’Ogassa fou abandonada, així el 
ferrocarril deixava de tenir sentit en el tram que arribava fins als carregadors de 
carbó. La línia va anar perdent de manera progressiva el nombre d’usuaris 
entre Sant Joan i Ripoll, a causa de l’increment del nombre de vehicles privats i 
de la importància del transport per carretera. Així, a mitjan juliol de 1980, a 
causa del mal estat de la via, el tren va deixar de circular-hi. Quan va tenir lloc 
aquesta aturada en el servei mancaven tan sols 94 dies per a la celebració del 
seu centenari. Encara que en un principi la mesura es considerés temporal i 
que en aquell any i en el següent tinguessin lloc diversos actes reivindicatius 
per el restabliment del servei, aquest no fou reprès mai més i el tren fou 
irrecuperable (Clara, 2006). 

La línia, al 1984, va estar amenaçada de clausura de manera total o 
parcial. Tot i així, l’amenaça no va prosperar i el servei va continuar, però la 
manca d’intencions de l’Estat per millorar-lo fou palesa. Davant la repetició de 
talls per culpa del mal estat de la infraestructura, i per calamar la protesta dels 
alcaldes i usuaris de les poblacions afectades, el 22 de juliol de 2003 es va 
presentar el Pla Global d’Actuacions per la línia de ferrocarril Barcelona –Vic – 
Puigcerdà, integrat en el Pla d’Infraestructures del Transport dels anys 2000-
07, amb l’objectiu de modernitzar la infraestructura, equipaments, material 
rodant i serveis de la línia. A més, el dia 31 de maig de 2008 entra en 
funcionament una mesura amb la que es preveu millorar els intervals de pas 
incrementant el nombre de trens que circulen diàriament per la línia. Aquesta 
mesura s’ha aplicat degut a les protestes dels alcaldes de la zona per la 
voluntat de millora del servei.  
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4.2 Característiques de la línia 

Aquest apartat consisteix en una enumeració de les característiques 
principals de la infraestructura analitzada. Es descriu el traçat actual de la línia, 
el tipus d’infraestructura de via existent, el material mòbil que circula actualment 
així com l’oferta de viatges existent.

4.2.1 Traçat

El tram a estudi de ferrocarril és el Vic - Ripoll. Aquest, pertany a la línia 
7 de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), la línia Barcelona – 
Granollers – Vic – Ripoll. L’inici del tram estudiat és a l’estació de Vic, estació 
semi soterrada que entrà en funcionament a finals de l’any 2002 i que està 
situada en el PK 69+000. A l’estació de Vic hi ha 4 vies per a combois de 
passatgers, amb dues andanes, i una via per tasques de manteniment. A la 
sortida de l’estació el traçat encara discorre per trama urbana, el fet però de 
que la via estigui semi soterrada fa que sigui molt més permeable. A uns 100 
metres direcció Manlleu, hi ha un pas superior on hi ha l’aparcament de 
vehicles de l’estació i a continuació, aquestes cinc vies es converteixen en una 
mitjançant les corresponents agulles. A uns 200 metres del primer pas superior 
n’hi ha un altre, i a uns 100 metres d’aquest en trobem un tercer. Tot aquest 
recorregut en alineació recta. A partir d’aquí el traçat fa una corba a l’esquerra 
de 500 metres de radi i a 593 metres de l’estació de Vic hi ha una agulla que 
permet el pas cap a una platja de quatre vies que antigament utilitzaven els 
trens de mercaderies per carregar i descarregar. Aquestes quatre vies tenen 
una longitud d’aproximadament 450 metres. Actualment però, la línia és 
exclusiva per el trànsit de trens de viatgers i per tant, la zona on 
s’emmagatzemaven les mercaderies ja no s’utilitza com a tal i es fa servir de 
magatzem de material per part de l’ADIF. En aquest tram la via discorre per 
una zona on hi ha un polígon industrial. A continuació enllaça amb una corba 
cap a la dreta de 530 metres de radi i a 802 metres del final de la zona de 
mercaderies, el tren passa per sota un pas superior per trànsit rodat. A partir 
d’aquest punt, el traçat segueix en direcció a Manlleu entre camps de conreu. A 
uns 450 metres del pas superior, hi ha un pas a nivell sense barreres que dóna 
accés a un camp de conreu i que per tant, és poc transitat. A escassos 450 
metres del pas a nivell trobem un altre pas superior. A un quilòmetre d’aquest 
punt, existeix un pas inferior, on el trànsit que passa per sota del tren és el 
corresponent a l’eix transversal de Catalunya, la C-25. En aquest punt la via 
creua la C-25 mitjançant un pont amb un tauler construït in situ i on els estreps 
estan construïts pensant en el futur desdoblament de la línia. A 650 metres del 
pas inferior tenim, al PK 73+500, un pas superior de mamposteria, construït en 
els inicis de l’explotació de la línia. A continuació un pas a nivell sense barreres 
a 1,5 km de distància i després d’aquest, un pas a nivell amb barreres al PK 
75+400. Al PK 75+900 hi ha un pas superior de mamposteria de la mateixa 
tipologia que el que hi havia uns metres més enrere. A 600 m hi ha un pas a 
nivell sense barreres i a 400 (PK 76+900) s’inicia un viaducte sobre el riu Ter 
de 150 metres de longitud i d’estructura metàl·lica sobre piles de mamposteria, 
que dirigeix el tren cap a l’estació de Manlleu. A la sortida del viaducte la via 
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passa amb un sistema d’agulles a tenir tres vies, per tal d’arribar a les andanes 
de l’estació de Manlleu. Fins aquest punt la traça passa entre camps de conreu, 
masies i granges, i just abans d’arribar a l’estació de Manlleu hi ha una fàbrica 
a tocar del riu. L’estació de Manlleu està a peu de carrer, està al costat dret de 
la via en sentit Ripoll i només té nucli urbà a un costat, possiblement per la 
impermeabilitat que presentava la via a l’extensió de la vila cap a l’altre costat. 
L’estació té tres vies i dues andanes, una de les quals adjunta a l’edifici de 
l’estació del qual en surt una gran marquesina. L’estació de Manlleu es troba en 
el punt quilomètric 77+400.

A la sortida de l’estació de Manlleu, hi ha un sistema d’agulles per  
passar de les tres vies de l’estació a via única, i a 220 metres de l’estació ja hi 
ha via única. On hi ha el sistema d’agulles per al canvi, també hi ha un pas 
superior per a vehicles que dóna entrada a Manlleu. El traçat, en aquest primer 
tram després de l’estació de Manlleu, circula entre caps de conreu i masies. A 
500 metres del pas superior hi ha un pas a nivell sense barreres. A partir 
d’aquest punt el traçat gira cap a la dreta i es posa pràcticament paral·lel a la 
carretera C-37 i a 570 metres del pas a nivell hi ha un pas inferior. La via 
segueix recta i al cap d’uns metres té una corba a l’esquerra. Seguidament, a 
una distància d’aproximadament 470 metres del pas inferior, hi ha un pas a 
nivell sense barreres. El traçat segueix en alineació recta fins que fa una corba 
cap a la dreta, i a 730 metres del pas a nivell es troba un pas superior. Aquest 
últim pas superior construït per tal d’enllaçar des de Manlleu amb la carretera 
cap a Torelló. Antigament per anar de Manlleu a Torelló s’havia de passar 
obligatòriament per un pas a nivell amb barreres. En l’actualitat la carretera ha 
quedat com un ramal secundari de la carretera principal, però encara es 
conserva el pas a nivell. A continuació, el traçat segueix recte per fer una corba 
a l’esquerra i a 470 metres del pas superior hi ha un pas a nivell sense 
barreres. Aquest dóna accés a camps de conreu i és poc transitat. El traçat 
llavors segueix en alineació recta uns 750 metres per després girar a la dreta. 
En aquest tram en alineació recta hi ha un pas inferior per a un camí rural. La 
corba de dretes enllaça amb una corba d’esquerres enmig de la qual hi ha un 
pas superior on es creuen les traces del ferrocarril i de la carretera C-37 (l’eix 
Vic – Olot). A 250 metres del primer hi ha un segon pas superior, a partir del 
qual la traça divideix a una banda la trama urbana i a l’altra, camps de conreu i 
indústries. Llavors la traça segueix en alineació recte, gira a la dreta i segueix 
recte, seguidament gira a la dreta on hi ha un pas superior amb una corba de 
500 m de radi, per després girar completament a l’esquerra amb una corba de 
radi molt petit, de 300 m i de mitja circumferència de desenvolupament. En el 
transcurs d’aquesta corba hi ha dos passos superiors. Just sortir de la corba i 
després d’una corba a la dreta de 300 metres de radi, hi ha els aparells de via 
que permeten passar d’una via a tres, per entrar a l’estació de Torelló (PK 
85+100). L’estació de Torelló està situada a la part nord del municipi, i està 
situada al costat esquerre de les vies en sentit Ripoll. És una estació a peu de 
carrer, té l’edifici central de l’estació i unes marquesines metàl·liques per a les 
andanes més allunyades de l’estació. En la zona de l’estació de Torelló està 
urbanitzat a ambdós costats de la via, diferentment de com està en tot el poble 
on la via del tren sembla una barrera infranquejable.
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A 200 metres de l’estació de Torelló ja hi torna a haver via única i a 400 
hi ha el primer pas superior. En el recorregut fins aquest punt, a un costat de la 
via hi ha indústries i a l’altre, trama urbana. A partir de l’estació de Torelló el 
traçat en direcció a Ripoll agafa una sinuositat que no havia tingut fins ara i 
segueix en gran mesura els meandres del riu Ter. Just sortir de l’estació de 
Torelló, el traçat enfila direcció a Ripoll amb una corba amb un radi de 320 
metres cap a la dreta que enllaça amb una altra cap a l’esquerra de radi 300 
metres, ara ja en territori muntanyenc on es succeeixen algunes masies de tan 
en tan. Enmig d’aquesta segona corba hi ha un pas inferior i seguidament la via 
segueix un tram en recta per després de passar per sota d’un pas superior, 
girar cap a l’esquerra amb una corba de radi 290 metres, seguint el meandre 
del riu Ter. Sortint de la corba a l’esquerra, gira cap a la dreta en una corba 
amb un radi de 300 metres, que també segueix el curs del riu Ter, a on hi ha el 
baixador de Borgonyà (PK 87+700), on tan sols hi ha una via i per tant, no es 
poden creuar trens en aquest punt. 

Sortint de Borgonyà, el traçat gira a la dreta, segueix un tram recte i gira 
a l’esquerra amb una corba de 315 m de radi. A continuació segueix 
aproximadament 500 metres en alineació recta i després gira a la dreta amb 
una corba de radi 440 m. Aquesta enllaça amb una altra amb un radi similar, 
però cap a l’esquerra. Entre les dues corbes hi ha un pas superior per on passa 
una carretera secundària. Seguidament hi ha una altra corba cap a la dreta de 
300 m de radi, que al sortir-ne, hi ha un viaducte que creua el riu Ter, de 100 
metres de longitud. Al sortir del viaducte, la traça s’endinsa en un túnel en 
corba de 100 metres de longitud. En acabar la corba del túnel hi ha un pas a 
nivell, després del qual la traça s’endinsa en alineació recta en el poble de Sant 
Quirze de Besora. A uns 500 metres de la sortida del túnel hi ha un viaducte 
per sobre el riu Ter de 124,94 metres de longitud, i d’estructura metàl·lica que 
al sortir-ne, la via del tren ja passa per l’interior del municipi. A 170 metres del 
viaducte hi ha un pas inferior i a 400, un pas superior per creuar d’una banda a 
l’altra del municipi. Aproximadament a l’alçada del pas superior, el traçat es 
desvia una mica cap a la dreta, i a 300 metres del pas hi ha el sistema d’agulles 
per tal de passar d’una via a les tres que hi ha a l’estació de Sant Quirze de 
Besora. Estació amb tres vies i dues andanes, amb un edifici d’estació a peu de 
carrer, que està situada a l’extrem nord del municipi i al costat dret de les vies 
en sentit Ripoll en el PK 93+600. 

Sortint de l’estació de Sant Quirze de Besora hi ha una corba a 
l’esquerra, que enllaça amb una cap a la dreta, enmig de la qual, a 740 metres 
de l’estació de Sant Quirze, hi ha el túnel del Rocal, de 100 metres de longitud. 
A continuació hi ha una corba a l’esquerra amb un radi de 390 metres i sobre 
un petit viaducte, i una a la dreta de 300 metres de radi i de 500 metres de 
longitud, les dues seguint els meandres que té el riu Ter. Enmig de la segona 
corba hi ha un segon túnel, el túnel de les Planeses, de 100 metres de longitud. 
La segona corba enllaça amb una tercera de 300 metres de radi cap a 
l’esquerra i una quarta cap a la dreta i de 285 metres de radi i 450 de longitud. 
Al bell mig d’aquesta segona corba hi ha l’estació de La Farga de Bebié (PK 
97+000) on tan sols hi ha una via. L’estació està situada al nord del municipi de 
Montesquiu i és una estació tipus baixador. Està just al costat de la colònia 
industrial de La Farga de Bebié, colònia que dóna nom a l’estació. Antigament 
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l’estació disposava d’un moll de mercaderies des d’on es carregaven els trens 
amb els productes de la colònia per a ser repartits arreu del territori català. 

A escassos 100 metres de l’estació de La Farga de Bebié, hi ha un 
viaducte que creua el riu Ter. Aquest és un viaducte metàl·lic que té 
aproximadament 100,42 metres de longitud i està construït sobre alineació 
recta. Després del viaducte hi ha un petit túnel (túnel de la Farga) i després 
novament un altre viaducte sobre el riu Ter, aquest de 61,39 metres i també 
d’estructura metàl·lica. A partir d’aquí el traçat fa una petita corba cap a la dreta 
i després inicia una corba de radi 285 m cap a l’esquerra. El traçat actual en 
aquest tram és enmig de la muntanya, en un territori densament poblat d’arbres 
i a la vora del riu Ter. Una vegada s’ha recuperat l’alineació recta del traçat hi 
ha un petit viaducte (pont de la Fogonella). A continuació, una corba cap a la 
dreta seguida d’una cap a l’esquerra i novament una altra cap a la dreta, 
aquesta última amb un radi de 340 metres i un desenvolupament de 375. Gran 
part de la tercera corba transcorre per l’interior del túnel de l’Escala, de 420 
metres de longitud. A l’interior del túnel hi ha la transició de corba a la dreta a 
corba a l’esquerra, aquesta última amb un radi de 280 metres i vorejant un 
meandre del riu Ter. Seguidament hi ha una corba a la dreta amb un radi de 
290 metres que enllaça amb una corba a l’esquerra de radi 300 metres. 
Aquesta última enllaça amb una corba a la dreta que es desenvolupa a l’interior 
d’un túnel de 200 metres de longitud i és de 330 metres de radi. Després del 
túnel hi ha una corba a l’esquerra amb un radi molt més gran després de la 
qual hi ha 400 metres en alineació recta. Al final de la recta hi ha una corba a la 
dreta amb un radi de 300 metres, enllaçada amb una corba a l’esquerra amb un 
radi de 290. Al sortir de la corba hi ha un fals túnel, i a continuació, després de 
diverses corbes de radi molt gran, el traçat segueix en línia recta i vorejant el riu 
Ter cap a Ripoll. A 1,2 Km de l’estació de Ripoll hi ha un pas inferior i a 600 
metres novament un altre, per on passa el carrer del progrés. Just sortir 
d’aquest pas inferior ja hi ha el sistema d’agulles que permet anar a qualsevol 
de les vies de l’estació de Ripoll (PK 105+600). En sentit Puigcerdà, l’estació 
queda a la dreta de les vies. L’estació de Ripoll disposa d’un nombre força 
important de vies i d’instal·lacions, això es deu bàsicament a què durant un 
temps va esdevenir un punt d’enllaç de línies, ja que hi arribaven trens de 
Puigcerdà per una banda i de les mines de Sant Joan de les Abadesses per 
l’altra. L’estació actualment té cinc vies amb andana comunicades amb passos 
a nivell i l’edifici principal de l’estació a peu de carrer.  

4.2.2 Infraestructura i via 

La via segueix principalment el traçat original finalitzat fins a Ripoll el 
1880. El ferrocarril disposa d’una plataforma per a via única pròpia de la 
construcció d’aquella època. Així, al llarg del traçat hi ha diversos passos a 
nivell que no s’han substituït influint decisivament en la no permeabilitat de la 
traça de la via. Val a dir que molts d’aquests passos a nivell són passos per 
accedir a camps de conreu, fet pel qual el trànsit que hi passa diàriament és 
pràcticament nul. Al llarg del traçat hi ha alguns passos superiors construïts per 
a restablir camins ramaders fets de mamposteria i que daten dels inicis de la 
construcció de la via. A la imatge 4.2.2.1 es mostra un pas a nivell sense 
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barreres i a la imatge 4.2.2.2 es pot observar un d’aquests passos superiors de 
mamposteria.

   Imatge 4.2.2.1 PAN sense barreres     Imatge 4.2.2.2 Pas superior de mamposteria 
Font: Elaboració pròpia             Font: Elaboració pròpia 

Inicialment el traçat tenia, igual que en l’actualitat, via única d’ample de 
1,667 metres. Aquesta va ser equipada amb carril sobre travesses de fusta. Als 
anys 1965-66 es va procedir a la renovació del carril col·locant carril de 45 
kg/m, excepte en el tram de Ripoll a Sant Joan de les Abadesses, que era de 
42,5 kg/m. Després, als tram de Montcada a Vic, i de Manlleu a Sant Quirze de 
Besora, s’hi introduí el carril de 54 kg/m assentat sobre travesses de formigó en 
dos blocs. En l’actualitat, la superestructura presenta varietats diverses de carril 
i de travesses, en funció de les actuacions renovadores. En la reforma actual, 
les travesses de formigó polivalent i el carril de 54 kg, en barra llarga soldada, 
són pensats per a la transformació futura a l’amplada internacional (Clara, 
2006). Actualment totes les travesses del tram Vic – Ripoll ja han estat 
renovades i son travesses tipus monobloc de formigó separades una distància 
de 41 cm entre les cares interiors. El carril està unit a les travesses mitjançant 
unes subjeccions de tipus Vossloh. A la imatge 4.2.2.3 es mostra les travesses 
i la via a l’estació de Ripoll i a la imatge 4.2.2.4 es mostra un detall de les 
subjeccions emprades entre el carril i les travesses.

      Imatge 4.2.2.4 Detall subjecció Vossloh 
    Imatge 4.2.2.3 Via a l’estació de Ripoll          Font: Elaboració pròpia
   Font: Elaboració pròpia   

Les travesses estan assentades sobre una capa de balast granític d’un 
gruix entre 15 i 22 cm. La mida usual de les partícules del balast oscil·la entre 
els 2 i els 6 cm. 
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L’electrificació del tram es fa mitjançant corrent continu amb una tensió 
nominal de 3.000 volts. La transmissió de l’energia es fa a través del pantògraf 
en el tren i de la catenària. La catenària en aquest tram de la línia és 
compensada.

4.2.3 Material mòbil 

El trànsit de trens a la línia en l’actualitat és exclusiu de trens de viatgers. 
Antigament hi havien circulat trens de mercaderies, però en l’actualitat ja no 
s’ofereix aquest servei. Els vehicles que hi circulen actualment són les unitats 
447. Fins fa poc hi circulaven també les unitats 440 no reformades i les unitats 
440 reformades. Aquestes però, degut al tall del servei per la renovació de la 
via de Ripoll a Puigcerdà, han deixat de circular. No circularan com a mínim 
des de mitjans d’abril de 2008 fins al novembre del mateix any.

Les unitats 440 van ser adquirides a partir de 1947 i fins l’any 1985, 
adquirint-ne un total de 255 unitats, essent la sèrie de trens autopropulsats més 
nombrosa de Renfe. Les unitats són alimentades a 3.000 V i amb una potència 
en règim continu de 1.160 KW. La composició bàsica és de tres cotxes: un 
motor a la cabina, un remolc al mig i un remolc amb cabina posterior, podent 
funcionar sense el remolc del mig. La velocitat màxima a la que poden circular 
és de 140 km/h i tenen un equip elèctric convencional, amb control i frens 
reostàtics. La capacitat màxima, quan hi ha tres cotxes, és de 260 passatgers 
asseguts i 448 drets. Les unitats estan equipades amb el sistemes Tren-Terra i 
ASFA (Anunci Senyals Fre Automàtic).  

Algunes de les unitats 440 van patir una remodelació. Així, de totes les 
unitats que posseïa Renfe, un total de 94 unitats de la sèrie pertanyents a 
Rodalies i 19 unitats pertanyents a Regionals van ser remodelades entre el 
1993 i el 1997. Pel què fa a la velocitat màxima, aquesta és la mateixa que en 
les 440 sense remodelar, és a dir 140 km/h. El què es va portar a terme amb 
aquesta remodelació va ser una redistribució de l’espai interior i exterior del 
tren, introduint elements com teleindicadors alfanumèrics a l’interior i a l’exterior 
del tren, megafonia, etc. A la imatge 4.2.3.1 es pot observar una unitat 440 
reformada vista des del darrere circulant de Vic a Manlleu.

Imatge 4.2.3.1 Unitat 440 reformada vista des del darrere 
Font: Elaboració pròpia 
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El gener de 1993 entrava en servei el primer tren comercial de la sèrie 
447. Renfe en va adquirir un total de 183 unitats, que actualment estan en 
servei. Aquestes unitats són acoblables amb remolcs de la sèrie 446. La tensió 
d’alimentació és de 3.000 V i la potència en aquest cas augmenta fins a 2.400 
KW. La velocitat màxima d’aquests combois és menor al de les antigues 440 i 
és de 120 km/h, tot i això l’acceleració dels trens és molt major en aquestes 
unitats que en les 440. En aquest cas, s’equipa a les unitats amb un fre elèctric 
de recuperació i un de reostàtic, sent de preferència el primer. La capacitat dels 
combois varia segons la sèrie en què es van obtenir, així els de la primera i 
tercera sèrie tenen una capacitat per a 234 viatgers asseguts i 468 drets, 
mentre les unitats de la segona sèrie tenen una capacitat de 270 viatgers 
asseguts i 391 de drets. Aquestes unitats estan més ben equipades i amb una 
tecnologia molt superior a la que presenten les unitats 440. Destaquen respecte 
a les 440 la central d’informació al maquinista, el sistema visual d’informació al 
viatger, la central de seguretat i a l’igual que en les 440 es segueix amb el 
sistema ASFA. Aquestes unitats no poden cobrir el trajecte de Ripoll fins a 
Puigcerdà per problemes en el subministrament de l’energia elèctrica. Amb les 
millores que es porten a terme entre mitjan abril de 2008 i novembre de 2008, 
es preveu que a partir de l’octubre o el novembre puguin realitzar el trajecte. A 
la imatge 4.2.3.2 es mostra una unitat 447 circulant entre Vic i Manlleu.

Imatge 4.2.3.2 Unitat 447 circulant entre Vic i Manlleu 
Font: Elaboració pròpia 

4.2.4 Sistemes de seguretat i control 

La línia de Barcelona a Puigcerdà en el seu tram de Vic fins a Ripoll té 
un sistema de senyalització de tipus Bloqueig d’Alliberament Automàtic per via 
Única (BLAU) amb Control de Trànsit Centralitzat (CTC). Aquest tipus de 
bloqueig, BLAU-CTC, és un tipus de bloqueig per a via única i que consisteix 
en la regulació de totes les senyals i agulles situades en el trajecte des d’un 
punt únic (Centre de Control de Trànsit) i mitjançant sistemes informàtics, el 
què permet establir la ruta dels trens amb les majors garanties de seguretat i 
fiabilitat. Les operacions es realitzen mitjançant un sistema de retroprojectors 
que reprodueixen la topografia de les vies i visualitzen els diferents trens en 
circulació i una sèrie d’ordinadors que dicten i executen les ordres. El sistema 
BLAU és un sistema que s’utilitza generalment quan hi ha un sol cantó entre 
estacions (Adif,2007). Amb aquest sistema es busca la màxima seguretat de 
manera que quan es doni pas a un vehicle no es posi en perill cap maniobra. 
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El sistema de seguretat del tram estudi és el sistema Anunci Senyals Fre 
Automàtic (ASFA). Aquest és un sistema de seguretat que anuncia a la cabina 
la indicació dels senyals mitjançant balises. El sistema de balises funciona 
mitjançant impulsos electromagnètics. A la via hi ha un aparell que quan hi 
passa un tren per sobre hi ha un flux electromagnètic a partir del qual s’activen 
els senyals i sistemes de senyalització en cabina oportuns. A la imatge 4.2.4.1
es pot observar la balisa enmig dels dos carrils de la via situada just abans d’un 
senyal lluminós que adverteix de la proximitat de dos passos a nivell. 
Concretament indica el punt on comença el circuit elèctric dels passos a nivell.

Imatge 4.2.4.1 Balisa i senyal lluminós 
Font: Elaboració pròpia 

El sistema de radiotelefonia de la línia és el sistema Tren - Terra, que 
permet una comunicació individual entre els trens i el lloc de comandament. 
Aquest sistema és el que es troba instal·lat en la majoria de les principals línies 
de la xarxa. 

4.2.5 Oferta de viatges a la línia 

En aquest apartat es vol estudiar l’estat actual del servei que s’ofereix 
als usuaris de la línia Vic – Ripoll en tot el què es refereix a horaris, temps de 
trajecte i interval de pas dels trens. 

El dia 31 de maig de 2008 entra en vigor una millora en el servei que 
s’ofereix en la línia. Després que els alcaldes d’Osona i del Ripollès 
demanessin millores, la companyia ferroviària va acceptar amb data d’abril de 
2008 la proposta de la introducció de més trens en circulació en un termini 
màxim d’un mes. Així, Renfe es va comprometre a incrementar en 3 trens en 
cada sentit de la marxa el nombre de circulacions diàries per tal de millorar 
l’interval de pas.

Com que aquesta tesina s’ha elaborat en un període de temps on les 
dues formes d’operar són recents, es descriu la oferta de viatges en els dos 
modes d’operar. Així doncs, en el primer subapartat es descriu el servei que 
oferia Renfe fins al dia 30 de maig de 2008 i en el segon, el servei ofert a partir 
del dia 31 de maig de 2008. 
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4.2.5.1 Oferta de viatges fins a 30-05-2008 

En aquest apartat es descriu la oferta de viatges que hi ha hagut a la 
línia fins al dia 30 de maig de 2008. Els horaris comercials de la companyia 
estan a l’annex d’aquesta tesina. 

La franja horària en què es pot viatjar en la línia Vic – Ripoll en sentit 
Ripoll és des de les 8:19, amb arribada a les 8:54, fins a 21:29, amb arribada a 
22:05, tots els dies de la setmana. En sentit descendent, és a dir en sentit Vic, 
la franja horària en què es pot viatjar va des de les 6:34, amb arribada a les 
7:07, fins a les 20:07, amb arribada a les 20:45, per als dies entre setmana. En 
dissabtes i festius el primer tren que surt en direcció Vic ho fa a les 7:45 i arriba 
a les 8:20, mentre que l’últim és el mateix que durant els dies entre setmana. 

El nombre de trens diaris de Vic a Ripoll és de 12, sigui quin sigui el dia 
de la setmana en què es vulgui viatjar. En canvi, si es viatja de Ripoll a Vic la 
cosa canvia. Durant els dies entre setmana hi ha 12 trens de baixada, els 
dissabtes n’hi ha 11 i els diumenges 9.

En el trajecte de Vic a Ripoll hi ha dues estacions, l’estació de Borgonyà 
i l’estació de La Farga de Bebié, on no es paren tots els trens. Es compleix però 
que tots els trens que paren a una de les dues estacions, paren en l’altra. Així 
en sentit Ripoll diàriament s’aturen a les citades estacions 4 trens. En el sentit 
invers s’hi aturen 5 trens els feiners de dilluns a dissabte i tres trens durant el 
diumenge.  

Observant aquest fet es poden observar cinc tipus de trajecte de Vic a 
Ripoll: el primer arriba fins a La Tor de Querol i no es para a l’estació de 
Borgonyà ni a la de La Farga de Bebié. El segon té el final de línia a Puigcerdà 
i tampoc s’atura a les esmentades estacions. El tercer tipus de trajecte arriba 
fins a Ribes de Freser i sí que s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga. 
El quart tipus de trajecte no s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga i té 
el final de trajecte a Ripoll i el cinquè i últim també té com a final de trajecte 
l’estació de Ripoll, però sí que s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga. 
El fet que es pari o no a les estacions de Borgonyà i La Farga depèn de si el 
tren és semidirecte en el trajecte de Barcelona a Vic o no ho és. Si ho és, no 
s’aturarà a les estacions de Borgonyà i de La Farga i si no és semidirecte sí 
que s’hi aturarà.

Analitzant el què passa en el trajecte Ripoll - Vic també trobem cinc tipus 
de trajecte, i en aquest cas que es parin o no a les estacions de Borgonyà i de 
La Farga de Bebié també depèn de si el tren és semidirecte cap a Barcelona o 
no, igual que en el sentit Vic – Ripoll. Així doncs, els cinc tipus de trajecte són 
els següents: el primer trajecte té el seu inici de recorregut a l’estació de Ripoll i 
és semidirecte, el segon també surt de Ripoll i no és semidirecte, per tant 
s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga, el tercer, quart i cinquè trajectes 
tots són semidirectes i surten de les estacions de Puigcerdà, La Tor de Querol i 
Ribes de Freser respectivament.     
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El temps de viatge en el trajecte de Vic a Ripoll és variable depenent del 
tipus de trajecte que realitzi el tren. El temps pot variar des de 33 minuts fins a 
42 minuts en sentit Ripoll. Tenint en compte que la distància entre les dues 
estacions és de 36,6 km, la velocitat comercial oscil·la entre els 52,3 i els 66,5 
km/h. El tren que tarda menys surt de l’estació de Vic a les 15:22 i no s’atura a 
les estacions de Borgonyà i La Farga de Bebié, és a dir que és semidirecte, i el 
final de trajecte és Ripoll. Hi ha dos trens que tarden el temps màxim a realitzar 
el trajecte, un surt a les 9:22 de Vic, té el final de línia a Ribes de Freser i 
s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga. El segon surt a les 20:10 de 
Vic, circula fins a Puigcerdà i no s’atura a les citades estacions. Fent una 
mitjana ponderada podem veure com el temps mig de viatge de Vic a Ripoll és 
de 37 minuts i 40 segons.

El temps de viatge en el trajecte de Ripoll a Vic varia en funció del tipus 
de trajecte que realitzi el tren així com del dia de la setmana. Si es viatja un dia 
entre setmana el temps de viatge varia des de 33 minuts fins a 46 minuts, en 
canvi si es viatja en dissabte o diumenge el temps de viatge varia entre 34 i 46 
minuts. Per tant, la velocitat comercial entre Ripoll i Vic oscil·la entre els 47,7 i 
els 66,5 km/h. El trajecte que dura menys entre setmana surt a les 6:34 de 
l’estació de Ripoll i és semidirecte, i el que dura més surt a les 17:51 de Ripoll i 
també és semidirecte. Els dissabtes i diumenges això canvia i el trajecte que 
dura menys surt a les 9:38 de Ripoll i és semidirecte, mentre que el que dura 
més és el mateix que entre setmana. El temps mig de trajecte teòric de Ripoll a 
Vic entre setmana és de 38 minuts i 25 segons, els dissabtes és 38 minuts i 54 
segons i els diumenges de 38 minuts i 53 segons. 

Amb aquest sistema d’explotació, la línia presenta uns intervals de pas 
dels combois molt elevats. En el trajecte de Vic a Ripoll, l’interval de pas dels 
trens és de 71 minuts i 49 segons. En el trajecte invers, l’interval varia una mica 
en funció del dia de la setmana, però està al voltant dels 74 minuts.  

4.2.5.2 Oferta de viatges a partir de 31-05-2008 

En aquest apartat es descriu la oferta de viatges tenint en compte les 
millores que entren en vigor el dia 31 de maig de 2008. Els horaris comercials 
de la companyia estan a l’annex d’aquesta tesina.

La franja horària en què es pot viatjar en la línia Vic – Ripoll en sentit 
Ripoll és des de les 7:49, amb arribada a les 8:31, fins a 21:29, amb arribada a 
22:07, entre setmana, mentre que durant el cap de setmana el primer tren del 
matí surt a les 8:19 i arriba a Ripoll a les 8:54. En sentit descendent, és a dir en 
sentit Vic, la franja horària en què es pot viatjar va des de les 6:34, amb 
arribada a les 7:07, fins a les 20:26, amb arribada a les 21:07, per als dies entre 
setmana. En dissabtes i festius el primer tren que surt en direcció Vic ho fa a 
les 7:45 i arriba a les 8:20, mentre que l’últim surt a les 20:07 i arriba a les 
20:45.
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El nombre de trens diaris de Vic a Ripoll en aquest cas passa a ser de 
15, els dies entre setmana, mentre que durant el cap de setmana hi ha 12 
combois, que es regeixen per els horaris que hi havia fins a la data de 30 de 
maig de 2008 entre setmana. En canvi, si es viatja de Ripoll a Vic la cosa 
canvia. Durant els dies entre setmana hi ha 15 trens de baixada mentre que els 
dissabtes i els diumenges n’hi ha 11.

En el trajecte de Vic a Ripoll hi ha dues estacions, l’estació de Borgonyà 
i l’estació de La Farga de Bebié, on no es paren tots els trens. Es compleix 
però, que tots els trens que paren a una de les dues estacions, paren a l’altra. 
Amb la introducció dels nous trens s’ha procurat que tots els trens introduïts a 
més d’un altre, s’aturessin a les esmentades estacions. Així, en sentit Ripoll, els 
dies feiners s’hi aturen 8 trens, quan abans se n’hi aturaven 4 i els dissabtes i 
diumenges se n’hi aturen 5. En el sentit invers s’hi aturen 8 trens els dies 
feiners quan abans se n’hi aturaven 5 i 5 trens els dissabtes i diumenges quan 
abans se n’hi aturaven 3.

Observant aquest fet es poden observar cinc tipus de trajecte de Vic a 
Ripoll: el primer arriba fins a La Tor de Querol i no es para a l’estació de 
Borgonyà ni a la de La Farga de Bebié. El segon té el final de línia a Puigcerdà 
i tampoc s’atura a les citades estacions. El tercer tipus de trajecte arriba fins a 
Ribes de Freser i sí que s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga. El 
quart tipus de trajecte no s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga i té el 
final de trajecte a Ripoll i el cinquè i últim també té com a final de trajecte 
l’estació de Ripoll, però sí que s’atura a les estacions de Borgonyà i La Farga. 
En aquest cas, el fet que es pari o no a les estacions de Borgonyà i La Farga 
no depèn de si el tren és semidirecte en el trajecte de Barcelona a Vic o no ho 
és.

Analitzant el què passa en el trajecte Ripoll - Vic també trobem cinc tipus 
de trajecte. Així doncs, els cinc tipus de trajecte són els següents: el primer 
trajecte té el seu inici de recorregut a l’estació de Ripoll i no s’atura a les 
estacions de La Farga de Bebié ni a la de Borgonyà, el segon també surt de 
Ripoll i sí que s’atura a les esmentades estacions, el tercer, quart i cinquè 
trajecte no s’aturen a les estacions de La Farga ni de Borgonyà i surten de les 
estacions de Puigcerdà, La Tor de Querol i Ribes de Freser respectivament.     

El temps de viatge en el trajecte de Vic a Ripoll és variable depenent del 
tipus de trajecte que realitzi el tren. El temps pot variar des de 33 minuts fins a 
44 minuts en sentit Ripoll els dies entre setmana, mentre que durant el cap de 
setmana el trajecte pot durar entre 33 i 42 minuts. Tenint en compte que la 
distància entre les dues estacions és de 36,6 km, la velocitat comercial del tram 
està entre els 49,9 i els 66,5 km/h. El tren que tarda menys tan entre setmana 
com durant el cap de setmana, surt de l’estació de Vic a les 15:22 i no s’atura a 
les estacions de Borgonyà i La Farga de Bebié, i el final de trajecte és Ripoll. El 
tren que tarda més a realitzar el trajecte en sentit Ripoll entre setmana surt de 
Vic a les 11:57, i és un dels nous trens introduïts a partir del 31 de maig de 
2008, de manera que s’atura a les estacions de La Farga de Bebié i Borgonyà. 
Al cap de setmana, hi ha dos trens que tarden el temps màxim a realitzar el 
trajecte: un surt a les 9:22 de Vic, té el final de línia a Ribes de Freser i s’atura 
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a les estacions de Borgonyà i La Farga, mentre que el segon surt a les 20:10 
de Vic, circula fins a Puigcerdà i no s’atura a les esmentades estacions. Fent 
una mitjana ponderada podem veure com el temps mig de viatge de Vic a 
Ripoll és de 38 minuts i 36 segons entre setmana i de 37 minuts i 40 segons el 
cap de setmana, de manera que comparant-ho amb l’explotació anterior, el 
temps mitjà de recorregut ha augmentat en gairebé un minut en els trajectes 
d’entre setmana.

El temps de viatge en el trajecte de Ripoll a Vic varia en funció del tipus 
de trajecte que realitzi el tren així com del dia de la setmana. Si es viatja un dia 
entre setmana el temps de viatge varia des de 33 minuts fins a 46 minuts, en 
canvi, si es viatja en dissabte o diumenge el temps de viatge varia entre 34 i 46 
minuts. La velocitat comercial, per tant, oscil·la entre els 47,7 i els 66,5 km/h. El 
trajecte que dura menys entre setmana surt a les 6:34 de l’estació de Ripoll i no 
s’atura a Borgonyà ni a La Farga de Bebié, i el que dura més surt a les 17:51 
de Ripoll i tampoc s’atura les esmentades estacions. Els dissabte i diumenges 
això canvia i el trajecte que dura menys surt a les 9:38 de Ripoll i no s’atura a 
les estacions de Borgonyà i La Farga de Bebié, mentre que el que dura més és 
el mateix que entre setmana. El temps mig de trajecte teòric de Ripoll a Vic 
entre setmana és de 38 minuts i 52 segons i els dissabtes i diumenges és 38 
minuts i 54 segons. 

L’objectiu principal de la modificació de l’explotació de la línia Vic – Ripoll 
per part de Renfe és de reduir l’interval de temps entre trens per realitzar el 
trajecte entre les dues ciutats.  Així doncs, amb els horaris d’explotació a partir 
del 31 de maig de 2008, l’interval de pas de trens en el trajecte en sentit Ripoll 
és de 58 minuts i 34 segons entre setmana, mentre que durant el cap de 
setmana aquest és de 71 minuts i 49 segons. En sentit Vic la cosa també 
millora i l’interval de pas de trens entre setmana és de 59 minuts i 26 segons i 
durant el cap de setmana de 74 minuts i 12 segons. 

Amb la mesura aplicada per Renfe, l’objectiu s’ha complert, de manera 
que l’interval de pas entre els combois s’ha reduït considerablement, sobretot 
entre setmana. Aquest objectiu però, té l’inconvenient que el temps mig de 
viatge entre les estacions de Vic i Ripoll ha augmentat. Aquest augment, que 
no arriba al minut, és completament acceptable tenint en compte les millores 
introduïdes pel què fa a l’interval de pas entre trens. 

4.2.6 Punts conflictius 

En aquest apartat fa una anàlisi de les limitacions que presenta la línia 
actual de ferrocarril a nivell de circulació i traçat. Es vol determinar quins són 
els punts més influents que impedeixen una bona circulació o fan reduir la 
velocitat, penalitzant així la velocitat comercial. A continuació es presenten els 
diferents trams de la línia que s’ha considerat limitants ordenats en ordre de PK 
creixent, és a dir des de Vic fins a Ripoll. 
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4.2.6.1 Corba PK 83+700 

En el punt quilomètric 83+700 s’inicia una corba que suposa un punt 
limitant per a la circulació en la via. Aquest tram és molt proper a l’estació de 
Torelló. A la imatge 4.2.6.1.1 es pot observar una vista aèria del tram on hi ha 
la traça de la via marcada de color blau.

Imatge 4.2.6.1.1 Corba PK 83+700 
Font: Elaboració pròpia a partir plànol de l’ICC 

La corba esmentada té un radi de 300 m i una longitud de 800 m. Amb la 
fórmula que aproxima la velocitat màxima de circulació per una corba segons el 
radi, la velocitat màxima a la que es pot circular per aquesta corba és 
aproximadament de 78 km/h. Així, quan el tren s’aproxima a aquest punt ha de 
reduir la marxa per tal de poder realitzar la corba en condicions segures i amb 
un confort acceptable.  

4.2.6.2 Corbes PK 85+300 

Una vegada es surt de l’estació de Torelló hi ha un tram de via amb un 
traçat molt sinuós. Aquest tram es troba en el PK 85+300. A la imatge 4.2.6.2.1
es pot veure una panoràmica de les diferents corbes que es succeeixen i on la 
via està marcada de color blau.

Imatge 4.2.6.2.1 Corbes PK 85+300 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

La primera d’aquestes corbes és una corba a la dreta de 320 m de radi, 
just sortir de l’estació de Torelló. Aquesta corba enllaça amb una altra cap a 
l’esquerra de 300 m de radi. Després d’un petit tram en recta hi ha una corba 
de radi 290 m cap a l’esquerra que enllaça amb una corba a la dreta de 300 m 
de radi i un desenvolupament de mitja circumferència. Després d’aquesta 
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corba, hi ha una corba a l’esquerra de 380 m de radi i seguidament, després de 
600 m en recta, una altra corba a l’esquerra força limitant, de 315 m de radi. 
Així doncs, la corba que limita més la velocitat en aquest tram és de 290 m de 
radi, per tant la velocitat màxima serà aproximadament de 76,5 km/h.

4.2.6.3 Corbes PK 95+000 

En el punt quilomètric 95+000 de la traça, a poca distància de l’estació 
de Sant Quirze de Besora, hi ha una sèrie de corbes que influeixen 
decisivament en la circulació per la via. A la imatge 4.2.6.3.1 es pot observar el 
tram citat on la traça del ferrocarril està marcada de color blau.  

Imatge 4.2.6.3.1 Corbes PK 95+000 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

La primera corba del tram és una corba a la dreta de 300 m de radi i que 
es desenvolupa a l’interior d’un túnel. A continuació i després d’un tram en 
recta, hi ha una corba a l’esquerra amb un radi de 300 m que enllaça amb una 
corba a la dreta de 285 m de radi. Seguidament i després de passar per un 
viaducte, un túnel i un segon viaducte, hi ha una corba de 280 m de radi que és 
el final del tram citat. En aquest tram doncs, la corba més limitant és la de 280 
m de radi, aquesta obliga a reduir la velocitat dels combois al passar per aquest 
punt fins a aproximadament 75 km/h.

4.2.6.4 Corbes PK 99+400 

En el PK 99+400 es troba un traçat que condiciona la circulació per la via 
de ferrocarril. En aquest tram es succeeixen un seguit de corbes amb uns radis 
força petits que condicionen la velocitat màxima de circulació dels combois per 
el punt. A la imatge 4.2.6.4.1 es pot observar la traça del ferrocarril en aquest 
tram marcada de color blau. 



Proposta de millora del corredor ferroviari Vic – Ripoll  Lluís Verdaguer Bassegoda 

ETSECCPB  50

Imatge 4.2.6.4.1 Corbes PK 99+400 
Font: Elaboració pròpia a partir de plànol de l’ICC 

La primera corba del tram, és una corba a la dreta de 340 m de radi i a 
l’interior d’un túnel. Aquesta connecta amb una altra cap a l’esquerra de 280 m 
de radi, que enllaça amb una corba de 290 m de radi cap a la dreta. Després 
d’un tram en alineació recta hi torna a haver una corba de 300 m de radi cap a 
l’esquerra que enllaça amb una cap a la dreta. Així, la corba que condiciona 
més a la velocitat màxima és la de 280 m de radi, per tant la velocitat màxima 
de circulació aproximada és de 75 km/h.

4.2.7 Accidentalitat  

La circulació mitjançant ferrocarril té un grau de sinistralitat molt baix, i la 
línia de Vic a Ripoll no és una excepció. En ferrocarril és poc provable que hi 
hagi accidents, ara, quan n’hi ha tenen unes conseqüències considerables per 
la magnitud dels vehicles i la quantitat de persones transportades.  

4.3 Obres de millora efectuades 

Les obres de millora que s’han efectuat o s’efectuaran de manera més 
recent estan incloses en el Pla Global d’actuació en la línia Barcelona – 
Puigcerdà. Presentat l’any 2003 i amb l’horitzó de 2010, la inversió prevista era 
de 322,57 M€ (comptant les actuacions en el període 2000-2003), dels quals 
267,57 M€ per a millores en la infraestructura i 55 M€ per a actuacions 
relacionades amb el material mòbil. Aquestes xifres corresponen a la totalitat 
de la línia Barcelona – Puigcerdà, però en aquest apartat només es comenten 
les actuacions del tram a estudi, el Vic – Ripoll. 

4.3.1 Estacions

Una de les primeres obres executades dins aquesta previsió d’inversió 
és la integració urbana del tren a Vic finalitzada l’abril de 2003 amb un 
pressupost de 30,85 M€. A l’entrada de Vic, el tren va perdent cota respecte el 
carrer fins que arriba en trinxera a l’estació de Vic, que és semi soterrada, i al 
sortir de l’estació la via va guanyant cota per tal d’arribar al nivell de carrer una 
vegada s’ha superat la trama urbana.
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També està inclòs al Pla les obres de remodelació de l’edifici de viatgers 
de Ripoll, amb una inversió entorn els 625.000 €. A l’estació de Ripoll està 
previst redistribuir els espais per tal de tenir una zona diàfana més àmplia, 
remodelació d’espais, rehabilitació de la marquesina exterior actual, instal·lació 
d’un nou sistema d’il·luminació de les andanes i obres complementàries per tal 
de millorar l’accessibilitat. 

Una altra estació que té previstes obres de remodelació és l’estació de 
Torelló, on es col·locarà una nova coberta en la marquesina, a més de 
modernitzar el sistema elèctric i realitzar una renovació integral dels lavabos. 
L’actuació té un pressupost de 58.451 € i ja s’ha executat la rehabilitació 
exterior de l’estació i el recrescut de les andanes.

Altres estacions que seran remodelades són les de La Farga de Bebié i 
Borgonyà, on les principals actuacions seran les del recrescut d’andanes, 
construcció de noves escales i rampes, millores dels sistemes d’il·luminació i la 
instal·lació de marquesines.  

4.3.2 Infraestructura 

El Pla d’inversions preveu una millora en la infraestructura de via. Les 
obres previstes pel Ministeri de Foment eren les de renovació de la via en el 
tram Vic – Ripoll. L’objectiu era augmentar la seguretat i confortabilitat del 
trànsit ferroviari, així com augmentar l’accessibilitat als trens i la qualitat general 
del servei. Les obres de millora de la via ja s’han portat a terme i s’han dividit 
en dos trams: Vic – Borgonyà i Borgonyà – Ripoll. 

En el tram Vic - Borgonyà s’ha realitzat la renovació de via i electrificació. 
A més, també s’ha substituït a Torelló un pont metàl·lic situat sobre la carretera 
BV-5224 i s’han suprimit dos passos a nivell, un a l’alçada de Sant Vicenç de 
Torelló i l’altre a l’alçada de Ripoll. Els passos a nivell s’han substituït per un 
pas superior i per un pas inferior respectivament.

En el tram entre Borgonyà i Ripoll les obres han consistit en la renovació 
de la via i del sistema d’electrificació, la substitució de desviaments a les 
estacions de Ripoll i Sant Quirze de Besora, condicionament i millora dels 
trams metàl·lics i túnels del trajecte i d’altres obres complementàries com són 
l’elevació del nivell de les andanes.

4.3.3 Electrificació i reforç de potència de subestacions 

La modernització del sistema d’electrificació que subministra energia als 
trens consisteix en la substitució dels elements existents i el muntatge d’una 
nova catenària. Aquesta actuació però, només es realitzarà en el tram 
Montcada – Vic i Ripoll – Puigcerdà, per tant queda fora de l’àmbit d’estudi.

El què si que es porta a terme és la racionalització de les estacions i els 
treballs necessaris per permetre el telecomandament centralitzat de tot el 
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sistema des del centre de control de trànsit de Barcelona. La instal·lació dels 
nous dispositius, que compten amb la última tecnologia en matèria de fiabilitat i 
seguretat de les instal·lacions elèctriques, suposarà una important millora 
global de la explotació ferroviària.  

Pel què fa a les subestacions elèctriques, que subministren l’energia als 
trens, s’està executant el reforç de la potència a les de Manlleu, Ripoll, Planoles 
i Urtx-Alp (aquestes dues últimes fora de l’àmbit d’estudi). Aquestes actuacions 
tenen un pressupost de 4 M€.

4.3.4 Bloqueig automàtic amb CTC 

L’eix bàsic del projecte és la implantació en el tram Vic – Ripoll – 
Puigcerdà d’un sistema d’alliberació automàtica que integrarà tots els sistemes 
de seguretat i que permetrà el telecomandament des del Centre de Control de 
Trànsit de Barcelona. Entre les actuacions destaquen la instal·lació de vuit nous 
enclavaments electrònics i la renovació dels sistemes de comunicacions i de 
subministrament d’energia. Actualment s’estan executant aquestes actuacions.  

El Control de Trànsit Centralitzat consisteix en la regulació de totes les 
senyals i agulles situades en el trajecte des d’un punt únic i mitjançant sistemes 
informàtics, el què permet establir la ruta dels trens amb les majors garanties 
de seguretat i fiabilitat. El projecte, a més, contempla altres mesures per 
incrementar la seguretat, com la implantació d’equips ASFA (Anunci de Senyals 
i Fre Automàtic) en totes les senyals, el muntatge de circuits de via modulats en 
audiofreqüències, l’equipament telefònic de totes les senyals d’entrada a les 
estacions i la instal·lació de calefactors d’agulles en les estacions de Manlleu, 
Torelló, Sant Quirze de Besora i Ripoll.  

La nova xarxa de comunicacions per portar a terme el projecte, estarà 
dotada amb un sistema de transmissió per fibra òptica i de centrals en les 
estacions per integrar-les en el Control de Trànsit Centralitzat (CTC). Per la 
seva part, el subministrament d’energia estarà constituït per una xarxa de mitja 
tensió que comptarà amb una línia privada i tots els equips electrònics 
disposaran de sistemes d’alimentació ininterrompuda per tal de garantitzar el 
seu correcte funcionament. 

4.3.5 Passos a nivell 

A part dels ja esmentats passos a nivells suprimits (un a Sant Vicenç de 
Torelló i l’altre a Ripoll), també s’han suprimit tres passos a nivell més, aquests 
a Manlleu. S’han substituït per un pas superior i per dos camins d’enllaç.

S’han protegit mitjançant protecció lluminosa i acústica 4 passos a nivell 
a Ripoll i 2 a Gurb, de tal manera que quan s’aproximi un tren aquestes 
comencin a funcionar, a més de la col·locació de senyals d’aproximació i 
situació a la carretera.
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4.3.6 Material mòbil  

Les actuacions a dalt esmentades que recull el Pla Global d’actuació en 
la línia Barcelona – Puigcerdà, es complementaran amb la renovació i 
substitució del material mòbil actual per trens nous, més còmodes, ràpids, 
fiables i segurs, que responguin de manera més encertada als requeriments de 
qualitat dels viatgers.

En el context del Pla estava prevista la incorporació al parc de trens dels 
nous vehicles que Renfe va desenvolupar per implantar a Rodalies. Es tracta 
dels trens Civia, creats per adaptar-se a l’evolució de la demanda de viatgers i 
a les característiques tècniques que des del punt de vista econòmic i 
d’explotació exigeix un transport de caràcter urbà i metropolità.

4.4 Possibilitats actuals del ferrocarril 

La línia de Vic a Ripoll, com s’ha pogut observar en els apartats anteriors 
a aquest no presenta unes característiques d’explotació d’acord amb la seva 
importància dins el territori català. Hi ha diversos factors que afecten a la 
qualitat del servei, però en destaquen dos per sobre dels altres. El primer és 
que la línia presenta un traçat molt sinuós, que va ser construït adaptant-se a 
les característiques morfològiques de la conca del Ter. El traçat de Vic fins a 
Torelló presenta unes característiques molt diferents de les que hi ha des de 
Torelló fins a Ripoll. En aquest segon tram es succeeixen corbes amb uns radis 
molt petits que limiten la velocitat de circulació dels combois afectant de 
manera significativa a la velocitat comercial. El segon factor determinant és el 
fet que la línia tan sols disposi de via única, fet que condiciona enormement la 
capacitat de la línia.

L’explotació que es porta a terme de la línia, estudiada en l’apartat 4.2.5 
de la present tesina, posa de manifest les carències d’aquesta: 

Per una banda, la velocitat comercial entre els municipis de Vic i Ripoll 
està entre els 47,7 km/h i els 66,5 km/h. Aquesta velocitat comercial està 
condicionada de manera molt important per el traçat actual del ferrocarril, ja 
que no permet circular a velocitats majors, i també per el fet de tenir via única, 
ja que obliga a realitzar el creuament entre els combois que venen en una i 
altra direcció a les estacions. Amb aquestes velocitats comercials, és evident 
que el trajecte és susceptible de millora. Per tal de millorar aquest aspecte es 
podrien portar a terme actuacions que millorin el traçat, la introducció de 
material motor amb més potència, que realitzi amb un temps menor les 
operacions d’enlairament i aterratge, i alguna mesura que eviti el fet que els 
trens s’hagin de creuar obligatòriament a les estacions.

Per altra banda, una des les característiques que destaca molt de 
l’explotació actual és l’interval de pas entre els diferents combois. Aquest, si 
s’observa l’explotació fins a dia 30 de maig de 2008, està a l’entorn dels 72 
minuts. Amb la nova mesura posada en pràctica a partir del 30 de maig de 
2008, l’interval de pas dels combois passa a ser d’aproximadament 58 minuts. 
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Amb aquests intervals de pas és molt difícil treure quota de transport al vehicle 
privat, ja que condicionen completament el dia a dia dels usuaris de la línia. A 
més, aquests horaris no s’adapten als horaris laborals i educatius de les 
poblacions, sinó que es basen més amb les hores d’arribada dels trens a 
Barcelona. El fet que hi hagi aquests intervals de pas tan elevats es deu 
bàsicament a que la línia tan sols disposa de via única, fet que condiciona de 
manera determinant a l’hora de programar els gràfics de marxes dels trens, ja 
que els trens tan sols es poden creuar a les estacions. Així doncs, és 
necessària l’aplicació de mesures que redueixin l’interval de pas entre combois 
per tal d’acostar el transport ferroviari amb el transport per carretera.




