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11. MESURES CORRECTORES I ALTRES INICIATIVES 
 
La construcció d’una nova infraestructura, si aquesta és important, pot promoure noves 
iniciatives i planejaments per mirar d’aprofitar al màxim la nova obra. L’objectiu 
general d’aquestes és amplificar les millores associades a, en aquest cas, la nova línia de 
ferrocarril i minimitzar els impactes amb caràcter negatiu que la poden acompanyar. 
 
Tot i que de manera estricta no es poden considerar impactes, o si més no com els 
clàssics impactes associats a infraestructures, està clar que totes aquests iniciatives 
planificadores, que principalment es prenen per part de les institucions, són 
conseqüències de la nova obra. 
  
Cal comentar que és en les escales inferiors a la nacional on la planificació és 
l’instrument capaç de manejar els efectes directes del nou sistema que s’implanta, ja que 
és en aquests nivells on la majoria dels impactes són tangibles i per tant es pot incidir 
més directament, almenys a curt i a mig plaç. 

 
Dins de l’àmbit de l’alta velocitat a l’Estat espanyol hi ha dos exemples paradigmàtics 
del plantejament adoptat per les institucions davant l’arribada d’una gran infraestructura 
com l’alta velocitat: 
 

• Ciudad Real. 
• Lleida. 
 
A Ciudad Real on l’alta velocitat va arribar el 1992 no es va realitzar cap tipus de 
planificació associada a aquesta. Això ha comportat que molts dels efectes positius que 
acompanyen una infraestructura d’aquest tipus no s’hagin produït o tinguin un caràcter 
marginal. Un bon exemple d’aquesta falta de planificació és que 11 anys després de la 
inauguració de la línia Madrid – Sevilla, Ciudad Real encara no té un transport públic 
urbà i interurbà coordinat amb la línia d’alta velocitat.  
 
De fet, en el context d’una visita realitzada a Ciudad Real per representants de diverses 
Cambres de Comerç catalanes, el President de la Cambra de Comerç de Ciudad Real va 
expressar la seva preocupació per la manca de planificació de les institucions locals en 
el marc de l’alta velocitat i la ferma recomanació de elaborar plans estratègics per 
acollir l’arribada del TAV a Girona plenament preparats [25].  
 
Lleida, en canvi, ha elaborat durant el 2002 El Pla de Dinamització de l'Alta Velocitat 
de les Terres de Lleida que pretén aplegar els diferents agents socials de la ciutat de 
Lleida i de les terres de ponent a l'entorn d'uns objectius comuns de dinamització 
socioeconòmica associats a l'arribada del TAV.  
 
Els objectius del Pla es basen en establir els criteris d'aprofitament òptim de les 
oportunitats que ha de propiciar l’alta velocitat al seu pas per Lleida. Aquest objectiu 
general cal desglossar-lo en tres altres de parcials:  
 

• Tenir un coneixement el més aprofundit i realista sobre les oportunitats creades. 
• Determinar les principals iniciatives i accions per tal de crear sinèrgies positives 

d'aprofitament de les oportunitats. 
• Crear consciència entre els agents econòmics de les terres de Lleida i entre la 

societat en general dels canvis socioeconòmics i territorials que poden esdevenir. 
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Entre aquestes dues opcions Girona segueix l’estela lleidatana i ja es prepara per a la 
realització d’un Pla de Dinamització que endegarà properament la Cambra de Comerç i 
on hi han de tenir cabuda totes els agents socials de Girona. A més, s'està preparant un 
pla INTERREG entre les institucions de Lleida, Girona, Figueres i Perpinyà per fer un 
estudi dels efectes de l'alta velocitat en les ciutats mitjanes. 
 
A continuació, i a partir principalment del Pla de Dinamització realitzat a Lleida i de les 
idees i experiències pròpies es realitzen una sèrie de propostes per poder rebre l’alta 
velocitat amb totes les garanties, que molt probablement es prendran quan es construeixi 
una de les dues solucions. Tot i com ja s’ha vist en els paràgrafs anteriors aquest apartat 
està dirigit més a l’arribada del TAV, moltes de les propostes també es podrien aplicar 
en el cas de la millora de la línia. 
 
TRANSPORT 
 
L’arribada del TAV o del COPALTAV representa un moment de ruptura en el 
planejament de la mobilitat que cal aprofitar per dissenyar una nova política que 
propiciï un canvi en la cultura de la mobilitat. En concret, és necessari un reequilibri 
modal que estimuli l’ús del transport col·lectiu en detriment del cotxe particular, avui 
majoritari. 
 
A continuació es realitzen un seguit de propostes per intentar optimitzar els efectes de 
l'alta velocitat en l'àmbit del transport. Bàsicament s'ha seguit:  
 
• El Pla de Dinamització de l'Alta Velocitat a les Terres de Lleida. 
• El Pla de Transport de Viatgers [], que ha estat aprovat recentment, es basa en el 

paper vertebrador que tindrà la línia d'alta velocitat que connectarà les principals 
concentracions urbanes de Catalunya. En el cas que es realitzessin les millores 
proposades per COPALTAV en la línia actual la seva funció podria ser equivalent. 

• Al·legacions presentades a l’Estudi Informatiu de l’alta velocitat. 
• Impressions pròpies. 
 
Propostes 
 
Primerament cal propiciar un debat sobre el repartiment de la via pública entre els 
diferents modes de transport i activitats per aconseguir els objectius de mobilitat 
proposats, i no necessàriament per satisfer la demanda actual.  
 
La necessitat d'ampliar l'àrea d'influència de l'estació d'alta velocitat ha fer incidir en un 
nou plantejament del transport col·lectiu ja que per poder amplificar els beneficis de 
l’alta velocitat, els altres modes de transport han d’adaptar-se per tal d’obtenir un 
sistema de transports coherent que en maximitzi les millores que s’hi associen. En 
aquest sentit, l'estació ha de transformar-se en un centre intermodal d'àmbit regional. A 
continuació es realitzen algunes propostes per potenciar la intermodalitat i l'accés a 
l'estació: 
 
• Reordenar la xarxa dels autobusos urbans per potenciar l’accessibilitat a l’estació de 

tren, amb temps de recorregut d’uns 15 minuts, des de tots els barris, i amb una 
estructura radial amb centre l'estació o bicentral com l'actual amb parades principals 
a l'estació d'autobusos i a Correus. 
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• Promoció d'una nova xarxa de rodalies de ferrocarril de Girona i Figueres similar a 
la que existeix a Barcelona que combini la creació d'aparcament dissuassoris i un 
accés ràpid a les estacions d’alta velocitat amb els horaris coordinats amb els de 
l'alta velocitat. D'aquesta manera i en el cas de Girona, a partir d'un bon servei 
ferroviari de rodalia entre les ciutats de la demarcació, es reforçaria la política de 
descongestió i de promoció del transport públic, incrementant l’àrea d’influència de 
la nova infraestructura amb petits centres intermodals a l'entorn de les estacions de 
tren: 

o Pel Nord a les estacions de Celrà, Flaçà, Sant Jordi Desvalls i Camallera, 
totes amb una localització central. 

o Pel Sud a Fornells de la Selva, Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella, 
totes perifèriques a les poblacions i amb espais que es poden habilitar per 
fer-hi aparcaments.  

 
• Coordinació horària entre l'alta velocitat i la xarxa d'autobusos urbans i interurbans i 

els rodalies de la línia convencional. És una de les principals actuacions a realitzar i 
la que faria augmentar més el nombre d'usuaris. Cal però un gran nivell de 
coordinació entre els diferents operadors i un agent aglutinador que podria ser 
l'Ajuntament de Girona. A Ciudad Real, després d'onze anys d'alta velocitat, aquesta 
coordinació horària encara no s'ha produït. 

 
• Per potenciar els commuters, que fan un ús molt freqüent de la infraestructura, es 

poden prendre diversos tipus de mesures encaminades, principalment, a reduir el 
cost total del trajecte, ja que aquest és un factor determinant a l’hora de decidir 
treballar lluny de l’habitatge: 

o Creació d’abonaments mensuals del ferrocarril a preus especials per als 
commuters. 

o Abonaments pels aparcament propers a l’estació amb preus reduïts. 
o Coordinació entre el transport públic i els serveis de ferrocarril. 

 
• Executar un pla d'accessos a l'estació per intentar disminuir la congestió que s'hi 

espera. 
 
• Creació de noves places d'aparcament tant als voltants de l'estació, com la creació 

d’aparcaments dissuassoris, de tipus Park & Ride, a les principals entrades de la 
ciutat connectant-los amb l'estació mitjançant la xarxa d'autobusos urbans. 

 
• Peatonalització i millora dels principals accessos a l'estació a peu i s’hi es possible 

sense perjudicar l'accés amb vehicle privat. 
 
• Connexió de l'estació amb els principals carrils – bici de la ciutat mitjançant la 

Ronda Pare Claret fins el mercat i a través del Parc Central fins a la Plaça Europa. 
 
• Ampliació del nombre de places d'aparcament de bicicletes que actualment és de 5 

places a l'estació d'autobusos i 9 a la de ferrocarril fins a les 50, amb la possibilitat 
que estiguin vigilades per potenciar-ne l'ús. 

 
• Establir un diàleg amb l'associació de taxistes per a veure si és necessari una 

ampliació del nombre de llicències o la possibilitat de crear dues aturades de taxi, 
una a la carretera Barcelona i l'altra al carrer Rafael Masó. 
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• Ampliar l’àrea a disposició de les companyies de lloguer de cotxes dins de l'estació 
o en les seves proximitats. 

 
Altres mesures que s'haurien de prendre i que representarien millores d'un caràcter més 
general són: 
 
• En el transport de mercaderies, promocionar els CIL de l'àrea (el del Far i el de la 

Selva) a plataforma logística. 
 
• Incentivar l’ús del transport públic de mercaderies facilitant els contactes entre els 

transitaris, els transportistes i els carregadors del servei. 
 
• Establiment d'una nova xarxa de transport col·lectiu radial a l'AMG, incidint 

sobretot en l'increment de les freqüències. A més cal tenir en compte que s'amplia 
l'àrea d'influència de l'estació i que per tant la distància des de la qual es voldrà 
accedir, i que hauria de cobrir el transport públic, a l'estació serà més gran. A més 
ajudaria a reduir els forts desequilibris territorials millorant l’accessibilitat a la nova 
infraestructura des de la majoria dels punts del territori. 

 
• Introduir el bitllet integrat a l’àrea d’atracció de Girona. Caldria fer un estudi sobre 

l'increment en el nombre d'usuaris que generaria, però de forma general es pot dir 
que aquest tipus d'actuacions són molt positives pel transport públic perquè donen 
una visió de conjunt i faciliten molt els transbordaments. 

 
• Construcció, a llarg termini, d'una nova estació d'alta velocitat propera a l'aeroport 

que connecti ambdós modes i millori l'accés al ferrocarril des de localitats exteriors 
a Girona. D'aquesta manera s'estalvia el cost d'accés que acompanya una estació 
amb una localització central com la de Girona amb poques possibilitats 
d'aparcament, a més la zona sud de Girona és caracteritza per unes bones 
comunicacions que hi faciliten un ràpid accés i una mancança elevada de 
desenvolupament urbanístic de baixa densitat, bàsicament urbanitzacions i polígons 
industrials amb presència majoritària de magatzems i indústries de baixa intensitat. 
La zona, doncs, té un gran potencial de desenvolupament, però amb la mancança de 
no tenir cap centre atractor que a més pugui ser un referent en l’àrea. 

 
ALTRES SECTORS 
 
Si bé la quantitat de mesures i iniciatives que es poden emprendre en els altres sectors es 
semblant al del transport, a continuació només es faran algunes consideracions sobre 
alguns temes tractats al llarg de la tesina. 
 
Propostes 
 
• Per al sector del turisme i seguint l’exemple de Lleida on l’arribada de l’alta 

velocitat és una realitat, es pot endegar una campanya de promoció de la ciutat de 
Girona, que seria convenient que coincidís amb l’entrada en servei del TAV, 
dirigida sobretot als habitants d’altres poblacions amb estació d’alta velocitat, que 
seran els nous turistes potencials per Girona. 
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• Per potenciar la integració amb la Catalunya Nord es poden establir tot tipus de 
llaços i col·laboracions entre les institucions de les dues bandes dels Pirineus. Això a 
més, facilitaria el desenvolupament econòmic de tota la regió  nord – est de 
Catalunya on s’inclou Girona. 

 
• Per minimitzar la contaminació acústica produïda per l’alternativa de COPALTAV 

al seu pas per Girona una bona mesura seria l’aplicació de pantalles acústiques en el 
tram de Girona per reduir els nivells de contaminació acústica. El seu disseny, però, 
hauria de ser acurat per no incrementar el fort impacte visual de la línia, sobretot en 
el tram en que discorre en viaducte. 

 
• Per evitar que la construcció soterrada de la línia d’alta velocitat pel centre de 

Girona produeixi efectes perjudicials en els edificis pròxims a la línia es poden 
prendre un seguit de mesures entre les que es poden destacar seguint l’exemple de 
l’ampliació del metro de Madrid [35]: 

 
o Crear un procés de control que serveixi per a la presa de decisions  i conèixer 

en cada moment l’estat de l’obra i la interacció amb els edificis i estructures. 
o Establir models de comportament representatius de la realitat geotècnica i 

aplicables als problemes de disseny. 
o Avaluar l’efecte sobre les construccions en l’entorn pròxim. 
o Establir un sistema d’auscultació que permeti conèixer el grau de seguretat 

de les obres, la idoneïtat dels paràmetres suposats per al terreny, els 
moviments reals del terrenys i de les estructures pròximes per corregir o 
donar el vist-i-plau a les previsions realitzades. 

 
• Per reduir la transmissions de vibracions procedents del ferrocarril pot actuar-se 

mitjançant dispositius col·locats en diversos punts dels elements constitutius de la 
via convencional, o via sobre balast, o bé a través de la construcció de vies no 
convencionals. En la via muntada sobre balast es pot actuar incrementant el gruix de 
balast, col·locant elastòmers sota el carril o sota la travessa o subjeccions 
superelàstiques. 

 
• Per poder valorar els efectes que provocarà la construcció de la línia d’alta velocitat 

sobre el jaciment de Montagut, cal fer un estudi en profunditat per veure si la línia 
s’intersecta realment amb el jaciment, en especial amb la franja margosa on s’han 
trobat gran quantitat de restes. En cas que això es produeixi es corre el risc de 
destruir parcialment el jaciment. En qualsevol cas no seria òptim continuar amb la 
construcció de la línia sense el vist-i-plau dels paleontòlegs ja que la troballa de 
nous individus ajudaria a augmentar el coneixement sobre tots aquest fòssils, ja que 
la informació obtinguda fins ara és bastant incompleta, encara que, per als profans 
sembli més que suficient. De fet, l’ajuntament de Sarrià ha demanat el canvi de 
traçat per què la línia no afecti el jaciment. 

 
 
 
 
 
 




