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RESUM  

La ciutat de Vilanova i la Geltrú i la comarca del Garraf estan envoltades per la barrera natural 

del Massís del Garraf. Històricament això ha suposat greus problemes de comunicació amb la 

regió metropolitana de Barcelona i les comarques de l’interior. 

L’arribada del ferrocarril a l’any 1881 va tenir un gran impacte sobre la comarca i la seva 

capital alhora que va portar nous problemes. La construcció de les vies van dividir la ciutat en 

dues meitats provocant un efecte barrera. 

Davant d’aquesta problemàtica, aquesta treball pretén analitzar l’efecte barrera provocat pel 

ferrocarril a diverses ciutats espanyoles i en particular a Vilanova i la Geltrú; així com proposar 

maneres de solucionar-lo.  

S’ha estructurat el treball en diferents apartats, començant per una introducció sobre la 

importància del ferrocarril en la història, economia i demografia del Garraf i la seva capital.  

A continuació, es defineix l’efecte barrera i se’n proposen possibles solucions, s’analitza la 

situació particular de Vilanova i la Geltrú estudiant els passos de ferrocarril de la ciutat i 

proposant-ne millores.  

Finalment, l’últim capítol es centra amb més detall en un dels casos a través d’una proposta 

d’un pas inferior nou complementat amb plànols. 
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RESUMEN 

La ciudad de Vilanova i la Geltrú y la comarca del Garraf están rodeadas por la barrera natural 

del Massís del Garraf. Históricamente esto ha supuesto graves problemas de comunicación con 

la región metropolitana de Barcelona i las comarcas del interior. 

La llegada del ferrocarril en el año 1881 tuvo un gran impacto sobre la comarca y su capital a la 

vez que trajo nuevos problemas. La construcción de las vías dividió la ciudad en dos mitades 

provocado un efecto barrera. 

Antes esta problemática, este trabajo pretende analizar el efecto barrera provocado por el 

ferrocarril en diversas ciudades españolas y en particular en Vilanova i la Geltrú; así como 

proponer maneras de solucionarlo.  

Se ha estructurado el trabajo en diferentes apartados, empezando por una introducción sobre 

la importancia del ferrocarril en la historia, economía i demografía del Garraf y su capital.  

A continuación, se define el efecto barrera i se proponen posibles soluciones, se analitza la 

situación particular de Vilanova i la Geltrú estudiando los pasos de ferrocarril de la ciudad i 

proponiendo mejoras.  

Finalmente, el último capítulo se centra con más detalle en uno de los casos a través de una 

propuesta de un paso inferior nuevo complementado con planos. 
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ABSTRACT 

The city of Vilanova I la Geltrú and the region of Garraf are surrounded by the natural barrier 

of Massís del Garraf. Historically this has caused great communication problems with the 

metropolitan region of Barcelona and the areas of central Catalonia. 

The arrival of railway in the year 1881 had great impact on the region and as well as bringing 

new issues. The construction of the tracks divided the city in two halves causing a barrier 

effect. 

With that in mind, this project intends to analyze the barrier effect provoked by the railway in 

various Spanish cities and in particular in Vilanova i la Geltrú; as well as suggesting ways to 

solve it. 

The Project is structured in different sections, beginning with an introduction about the 

importance of the railway in the history, economy and demography of Garraf and its capital. 

Next, it is defined the barrier effect and possible solutions are proposed, it is analyzed the 

particular situation of Vilanova I la Geltrú through studying the railway crossings of the city and 

improvements are suggested. 

Finally, the last section centers with more detail in one of the cases through a design of a new 

inferior railway crossing complemented with blueprints.  
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1. INTRODUCCIÓ 

A la segona meitat del segle XIX es va produir una gran millora les comunicacions de Vilanova i 

la Geltrú amb les poblacions de Sitges, Vilafranca del Penedès i Barcelona. El que va començar 

amb la construcció de la carretera de les Costes de Garraf al 1880, va culminar al 1881 quan el 

ferrocarril va arribar al municipi suposant un gran impuls econòmic, demogràfic i social en un 

municipi que ja estava encaminat cap al creixement industrial. 

Aquest primer tram que es va completar unia Vilanova i la Geltrú amb Barcelona. El 1883, dos 

anys més tard, es va continuar la línia cap a Valls connectant els dos trams i provocant la 

divisió de la ciutat en dues parts. La barrera urbanística va quedar reforçada quan, anys més 

tard, es va augmentar el nombre de vies i modificar el traçat original, consolidant la 

configuració que s’ha prolongat fins als nostres dies. 

Aquesta morfologia de la ciutat, causada pel ràpid desenvolupament de les xarxes ferroviàries 

comportà un efecte barrera que no va ser evident inicialment, però que persisteix en 

l’actualitat. 

El present treball pretén estudiar la problemàtica i trobar possibles solucions per eliminar o 

mitigar l’efecte barrera. 
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2. OBJECTIUS i METODOLOGIA 

Aquest treball de fi de grau té com a objectiu l'estudi de l'efecte barrera causat per la línia de 

ferrocarril Barcelona-Tarragona al seu pas pel municipi de Vilanova i la Geltrú, i la proposta de 

diverses accions per reduir els efectes negatius causats per la barrera a aquesta ciutat. 

Primerament el treball pretén estudiar com l’arribada del ferrocarril va tenir un paper decisiu 

en el desenvolupament i l’evolució històrica de Vilanova i la Geltrú en concret i de la comarca 

del Garraf en general. 

Es vol analitzar els perjudicis urbanístics i socials que una línia fèrria provoca a les poblacions 

on existeix. L'estudi analitza alguns exemples reals de barreres similars en altres ciutats 

espanyoles, i quines solucions s'han dut a la pràctica per mitigar els problemes causats. 

A continuació el treball revisarà la situació actual de Vilanova i la Geltrú i dels punts de 

connexió dels que disposa la ciutat per comunicar les seves dues parts. Cadascun d'aquests 

passos es tractaran independentment per tal de diagnosticar les seves mancances i enunciar 

les accions de millora que es podrien dur a terme. 

Finalment el present treball se centrarà en la millora d'un dels passos, el del Prat de Vilanova, 

arribant a desenvolupar una proposta d’un nou pas. 
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3.LA INFLUÈNCIA DEL FERROCARRIL EN L’EVOLUCIÓ HISTÒRICA DEL 

GARRAF I VILANOVA I LA GELTRÚ 

3.1.LA COMARCA 

El Garraf és la segona comarca més petita de Catalunya. Té una superfície de 185,10km2, dels 

quals 139,35Km2 són no urbanitzables.Limita al nord-est amb el Baix Llobregat, al nord amb 

l’Alt Penedès, i a l’oest amb el Baix Penedès 

La comarca del Garraf comprèn dues unitats de relleu: el massís del Garraf i la plana situada 

entre Sant Pere de Ribes i el riu Foix. El municipi de Vilanova i la Geltrú n’és capital i el centre 

de comunicacions de la comarca, i es troba a llevant de la desembocadura del riu Foix, situat a 

la plana litoral. 

La comarca es divideix en sis municipis, quatre litorals i dos de muntanya. Els municipis que 

tenen costa són Cubelles (13,5 km2), Vilanova i la Geltrú (34km2), Sant Pere de Ribes 

(40,8km2) i Sitges (43,80Km2). Els dos municipis de muntanya són Canyelles (14,20km2) i 

Olivella (38,8Km2). 

Econòmicament el Garraf sempre ha estat una comarca molt activa, amb una estructura 

d'activitat econòmica diversificada on actualment hi predomina el sector serveis i on el sector 

primari està relegat a un segon terme. Aquesta situació, però, data només de fa cent cinquanta 

anys aproximadament, ja que gràcies a la millora de les comunicacions en general i de 

l'arribada del ferrocarril a Vilanova en concret, s'ha desenvolupat fins a la situació actual. 

Abans de la fita històrica que és la construcció de la línia fèrria, el Garraf es dedicava a 

l'agricultura (conreu de vinyes en bancals) i a la pesca, degut a les facilitats que ofereix el port 

de Vilanova. El període de bonança econòmica social juntament amb el l'obertura del comerç 

Fig. 1 El Garraf i els seus municipis (google imatges) 
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amb les Amèriques a mitjans del segle XVII va potenciar l'exportació de vins, aiguardents i 

altres productes per mitja del port de Vilanova. Gràcies a aquest port s'enviaven les 

mercaderies a mig mon amb més facilitat que a la pròpia península ibèrica. 

El desenvolupament del sector secundari també ve de la ma del port de Vilanova, on es va 

instal·lar la primera fàbrica de productes tèxtils l'any 1839. Des de la revolució industrial el 

sector secundari va ser de gran importància per la comarca, però el Garraf necessitava més 

que mai la millora de les seves comunicacions,  i no només amb l’àrea metropolitana de 

Barcelona. Es van engegar diferents estudis amb l'objectiu de no dependre exclusivament del 

port com a únic canal de distribució de la seva producció agrícola i industrial. 

A la segona meitat del segle XIX , el Garraf va aconseguir finalment disposar d'aquests canals 

de comunicació amb el seu entorn més proper: es va obrir la carretera de les costes del Garraf 

al 1880 i es va construir el ferrocarril a Barcelona i Valls al 1883.  

Malauradament el segle XX va portar la plaga de la fil·loxera, que va castigar el sector primari, i 

posteriorment la crisi del sector tèxtil, que va obligar al tancament de bona part de la indústria 

establerta a la comarca. 

D'aquesta manera, en part obligada per la fallida dels sectors primaris i secundaris, i en part 

gràcies a les excel·lents comunicacions sobretot ferroviàries, el sector terciari s'ha convertit en 

el motor de l’economia del Garraf; només superat en importància per la construcció. 

Actualment suposa un 60% de l’economia de la comarca degut al creixement del turisme en els 

últims anys. 

La millora de les comunicacions que va aconseguir el Garraf va servir per potenciar la seva 

demografia. Tot i ser la comarca més petita de Catalunya si exceptuem el Barcelonès, la 

comarca del Garraf concentra avui en diagairebé el 2% de la seva població, convertint-se en la 

segona més poblada de la regió metropolitana de Barcelona. 

Si bé la distribució demogràfica de la comarca ha anat fluctuant al llarg del temps subjecta a 

esdeveniments catastròfics com malalties, guerres o plagues i a avenços com el comerç 

marítim, la implantació de fàbriques, etc; l'eix ferroviari amb Barcelona i Tarragona ha 

propiciat que el 75% de la població de la comarca del Garraf es concentrial voltant del seu 

traçat, on hi viu més de la meitat de la població comarcal, accentuant així la despoblació de 

l'interior de la comarca en favor de la franja costanera. 
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3.2.VILANOVA I LA GELTRÚ 

La vila de Vilanova i la Geltrú equidista 45km tant de Barcelona com de Tarragonai és l’actual 

capital de la comarca de Garraf, a la província de Barcelona.Vilanova és el municipi més poblat 

de la comarca del Garraf, amb 67.086 habitants (any 2019), i representa gairebé la meitat de la 

població d’aquesta. També és el que té una densitat de població més alta, amb 1.967,8 

habitants/km.  

Històricament la ciutat és la unió dels municipis independents de la Geltrú i de Vilanova de 

Cubelles l’any 1368.Urbanísticament, la vila va créixer notablement durant els segles XVII i 

XVIII, sobretot cap al mar i, amb menor importància, per llevant i ponent. 

Tal com hem vist, a la segona meitat del segle XIX es van millorar les comunicacions amb 

Sitges, Vilafranca del Penedès i Barcelona, amb la carretera de les Costes de Garraf (1880) i el 

ferrocarril de Barcelona-Vilanova-Valls (1881-83),origen de la divisió en dos de Vilanova i la 

Geltrú i, en darrera instància, l'objecte d'aquest treball. 

Com es tractarà en profunditat al següent apartat, aquest ferrocarril va ser un projecte nascut 

a Vilanova i la Geltrú i, per tant, va ser en aquesta ciutat on es va construir una "monumental 

estación término" (tal com recull la premsa de l'época) a l'interior de la vila, a la plaça batejada 

actualment com d'Eduard Maristany.Construïda entre el 1882 i el 1884 pel mestre d'obres i 

director de camins Jeroni Granell i Mundet, és un edifici catalogat actualment com a Bé 

Cultural d'interès local. 

Amb la posada en marxa del tram a Barcelona, la via va dividir en dos només la part nord de la 

població però, amb la finalització el 31 de gener de 1883 del tram que anava de Vilanova a 

Valls, a l'original estació terme li arribaren linies per ambdós extrems que, ara sí, van acabar de 

dividir la ciutat en dues parts. Aquesta barrera urbanística es va reforçar quan, ja ben entrat el 

segle XX, es va doblar la via i modificar el traçat original, ampliant el radi de les corbes per 

autoritzar major velocitat als trens passants. 

Com a d'altres vegades al llarg de la història, la implantació d'una millora comporta l'aparició 

d'altres problemàtiques. En aquest cas, el ràpid desenvolupament de les xarxes ferroviàries 

comportà que aquestes sovint es convertíssin en elements divisors de les poblacions a les que 

arribaven. 

A la mateixa època en la que es desenvolupava la barrera separadora de Vilanova, el mateix 

problema afectava Barcelona a causa de la necessitat d'unir les xarxes ferroviàries que 

arrivaben des del sud amb les que partien cap a França. Aquesta unió obligava a constuir un 

traçat que dividiria Barcelona, tal com avui succeeix a Vilanova. Finalment, aquest projecte 

d'unió es va modificar, construint-se la linia per una rasa a cel obert pel carrer Aragó. La 

construcció d'innumerables ponts sobre la via i al mateix nivell que els carrers adjacents va 

assegurar la permeabilitat d'aquesta barrera, avui totalment soterrada. 

El present treball vol aportar solucions als problemes urbanístics causats per la línia ferroviària 

al municipi de Vilanova i la Geltrú, cercant igualment el màxim benefici per a la societat.  
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3.3.L'ARRIBADA DEL FERROCARRIL. EL NAIXEMENT DE LA BARRERA 

L'éxit que va assolir el ferrocarril de Barcelona a Mataró el 1848 va impulsar la constrcció de 

diversos recorreguts per enllaçar la capital catalana amb altres viles properes a Barcelona, i 

malauradament Vilanova i la Geltrú no va estar en aquest primer grup. 

D'aquests projectes inicials, el primer a construir-se va ser el ferrocarril de Barcelona a 

Granollers, inaugurat el 1854, que posteriorment es va estentre cap a Girona, per acabar 

enllaçant amb el de Mataró el 1862, i cap a Lleida, per mitjà dels trams Sabadell-Montcada i 

Sabadell-Terrassa-Manresa (1859). 

Un cop llançat el tren cap a Girona i Lleida, semblava lògic que el següent pas caldria donar-lo 

cap el Sud per unir la Ciutat Comtal amb Tarragona. No van haver-hi dubtes pel traçat de 

l'etapa inicial, que va arribar a Martorell el 1855. Des d'aquesta vila es van proposar dues rutes 

per arribar a Tarragona: per Vilafranca del Penedès o per Vilanova i la Geltrú.  

La capital de l'Alt Penedès va ser l'escollida per motius purament econòmics de construcció: 

per les planures interiors el traçat no necessitava de cap túnel, cosa obligada quant més 

s'apropés el traçat al massís del Garraf. Així, el 1865 el ferrocarril va unir Barcelona amb 

Tarragona, però no pel recorregut més directe, per la costa i Vilanova i la Geltrú, sinó donant 

una àmplia volta per l'interior. 

Així, la capital del Garraf va quedar fora de la xarxa ferroviaria catalana fins el 29 de desembre 

de 1881, quan es va inaugurar el VVB, més conegut com el ferrocarril de Valls a Vilanova i 

Barcelona.  

L’arribada del ferrocarril va ser un fenòmen tardà comparat amb la resta de ciutats de la 

mateixa envergadura. Cal recordar que Barcelona es va unir ferroviàriament a Madrid per 

Lleida I Saragossa el 1863, o a França per Portbou el 1878, trams molt més llargs que el VVB.La 

raó d'aquest retard va ser el massís del Garraf, que barra el pas a qualsevol traçat cap a 

Barcelona. 

El mèrit de la construcció d'aquest  ferrocarril es deu a l'emprenedor vilanoví Francesc Gumà, 

que va fer la seva fortuna a Cuba i que, al seu retorn a Vilanova i la Geltrú, amb la idea de que 

la seva ciutat natal es connectés amb Barcelona, va constituir el 1878 la "Sociedad del 

ferrocaril de Valls y Vilanova a Barcelona". Davant la manca de subvencions públiques, Gumà 

va aportar ell mateix una bona part del capital de l'empresa i va engrescar els seus 

conciutadans a invertir en la mateixa. La nova companyia ferroviària va haver d'afrontar la 

perforació de 14 túnels al Garraf, amb una llargada total de 4212 m, per poder connectar la 

comarca delGarraf amb Barcelona. 

La singularitat d'aquesta línia no acaba en el seu recorregut plagat de túnels a tocar del mar; 

també el material mòbil que circulava era força diferent a l'existent a l'época, no només a 

Espanya sino a tot Europa. El mateix Gumà es va desplaçar a Estats Units per encarregar-lo: 15 

locomotores i 36 cotxes de viatgers provistos de bogies, els primers a circular pel Europa. 
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El ferrocarril va ser un éxit des d'el seu inici, cosa que va fer pensar a Francesc Gumà en la 

creació d'una línia directa entre Barcelona i Madrid, de la que el tram ja construit formaria 

part.  

La nova companyia ferroviària (Ferrocarriles Directos a Madrid y Zaragoza) es va embarcar en 

la perforació del túnel de l'Argentera, de 4 quilòmetres de llarg, com a peça central del nou 

traçat, però el cost de l'obra va deixar les seves finances tan malmeses que va ser absorbida 

per la TBF, o ferrocarril de Tarragona a Barcelona y Francia. Uns anys més tard, va ser MZA 

(Compañia del ferrocarril de Madrid a Zaragoza y Alicante) qui se'n va empassar TBF. Finalment 

RENFE va agrupar MZA i les altres companyies ferroviàries existents després de la Guerra Civil. 

En l'actualitat, l'obra que va engegar Gumà comunica la seva ciutat natal amb un gran nombre 

de poblacions gràcies a les línies de rodalies i regionals operades per RENFE. 
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4.L’EFECTE BARRERA 

4.1. DESCRIPCIÓ DE LA PROBLEMÀTICA DE L’EFECTE BARRERA 

Les primeres línies de ferrocarril van començar a arribar a les ciutats a mitjans del segle XIX, 

establint els seus “embarcadors” als límits urbans. 

A les ciutats més importants es van ubicar “estacions de terme”, que es construïen en el cor de 

la ciutat, amb la intenció de que estiguessin fàcilment a l’abast dels habitants. Altres ciutats es 

consideraven “de pas”, motiu pel qual les estacions “de trànsit” sovint s’ubicaven als afores, 

distribuint la línea ferroviària de manera que dibuixava una tangent al casc de la ciutat. 

Aquesta era la terminologia de l’època i els criteris que s’aplicaven en el moment de l’expansió 

d’aquestes noves línies de transport i comunicació. 

El ferrocarril va arribar a Espanya amb una mica de retard respecte a Europa i, en la majoria de 

casos les estacions no es van situar als centres, sinó en la perifèria de les ciutats. 

En el cas concret de Catalunya, la construcció d’infraestructures ferroviàries va suposar per a la 

industria catalana un fort revulsiu associat a una millora substancial de la competitivitat i 

capacitat exportadora. Ciutats amb connexió a la xarxa van créixer notablement en població 

superant en rang territorial a ciutats no connectades, a més de que la coincidència de la línea 

fèrria i la ciutat es va interpretar com un motiu de prestigi per a ambdues. 

L’edifici de l’estació o embarcador era un edifici noble, en molts casos una veritable obra d’art, 

mitjançant la qual les companyies ferroviàries (en aquell moment encara privades) cercaven 

atreure i enlluernar els seus possibles clients viatgers. 

La ciutat també apreciava la presencia del ferrocarril, i ho demostrava traçant esplèndides 

avingudes arbrades, o bé grans places just davant de la façana principal de l’estació. 

Amb el pas del temps, el nucli urbà va anar creixent i eixamplant-se envoltant  les vies en el cas 

de les estacions de terme o saltant a l’altra banda de la via en el cas de les estacions de trànsit. 

D’aquesta manera, el contacte entre ciutat i línea de ferrocarril no es va limitar a l’estació, sinó 

que es va ampliar al llarg de quilòmetres de vies i de tallers, dipòsits, magatzems, etc., pensats 

primerament perquè quedessin fora de la ciutat. 

Sovint, aquest creixement de les ciutats es produí sense planejament  quedant, doncs, totes les 

instal·lacions ferroviàries encaixades en el centre de les poblacions de qualsevol manera, al 

mateix nivell que els carrers i construccions properes, i separades per tanques generalment 

d’un nivell estètic per sota de mínims. 

La situació, no cercada ni planificada en la major part dels casos, és que les estacions han 

acabat quedant situades en el casc urbà. Inclús les que inicialment es volien deixar a la 

perifèria perquè eren “de pas” acaben sent engolides per l’imparable desenvolupament de la 

ciutat. Això té evidents avantatges per als viatgers, ja que disposen d’accés a la línea des del 

centre mateix de la ciutat, però és obvi que el contacte entre el ferrocarril i la ciutat, 

exceptuant potser l’edifici mateix de l’estació, està mal resolt i evidencia els greus 
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inconvenients que per a la ciutat suposa la presencia d’una línea fèrria i, sobretot, de les 

instal·lacions annexes. 

La implantació de la infraestructura ferroviària va suposar importants distorsions sobre el 

creixement inercial de la trama urbana preexistent i planificada. Alguns del efectes van ser 

positius, per exemple l’extensió de les xarxes de serveis urbanístics, la revalorització del preu 

del sòl, la millora de l’accessibilitat regional o l’atracció d’activitats industrials, però també va 

propiciar inconvenients i efectes no desitjats. 

El primer de tots els inconvenients, el més important i també el més freqüent, és que les vies 

divideixen la ciutat dificultant, o inclús impossibilitant, la relació entre els seus marges, la 

continuïtat de la trama urbana, i de vegades provocant la segregació d’algunes zones que s’han 

desenvolupat més enllà del límit de les vies. Es, en definitiva, un obstacle d’ample variable en 

funció de si conté tallers o altres instal·lacions, o bé si és només un passadís per a les vies. 

El creuament de les vies per part dels vianants es realitza normalment per mitjà de passos a 

diferent nivell, en alguns casos ben resolts, però la majoria de vegades forçats i realment mal 

integrats en la trama urbana. Els vianants travessen per passarel·les, necessàriament molt altes 

per poder superar el gàlib dels combois i, amb la posterior electrificació de la xarxa, l’alçada de 

la catenària, la qual cosa es tradueix en incòmodes i llarguíssimes rampes i escales. 

L’alternativa és un pas inferior, llarg, estret i poc il·luminat, igualment incòmode d’utilitzar. I 

aquesta és la raó per la qual els habitants de la ciutat tendeixen a caminar només “pel seu 

costat de les vies”, reticents a passar per aquest passos tan poc grats. 

Cal tenir en compte, a més, que l’obstacle que suposa la via fèrria no es limita només a l’espai 

ocupat per les vies. Les pròpies vores augmenten l’efecte barrera, ja que normalment són 

espais residuals, sense urbanitzar, zones sense ús que no manté ningú, veritables abocadors 

d’escombreries. El més freqüent és que la ciutat es posi d’esquena a aquests espais, destinant 

les zones properes a instal·lacions rebutjades en altres zones o fabriques molestes, la qual cosa 

contribueix a fer encara menys atractiu l’entorn de les vies. 

I quan són àrees residencials les que se situen al costat del ferrocarril, sovint ho fan apropant-

se tant a les vies que no deixen més que un estret carreró entre les edificacions i el tancat de la 

instal·lació ferroviària, de manera que encara fan pensar que la ciutat és un obstacle per al 

ferrocarril, i no al contrari. 
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4.2. SOLUCIONS DE LA PROBLEMÀTICA DE L’EFECTE BARRERA 

Aquest panorama sembla que porta a la conclusió de que la convivència entre ciutat i 

ferrocarril no és possible, i que seria millor desterrar el ferrocarril. Però això no és més que 

tornar als orígens, quan l’estació estava als afores de la ciutat i la resta de la línea quedava ja 

fora d’ella.  

D’altra banda, la història ens demostra que aquesta seria una solució temporal, donat que 

l’imparable creixement urbà acaba atrapant de nou les instal·lacions i envoltant-les dins de la 

trama urbana. També és una solució molt cara. Però sobretot presenta el problema d’allunyar 

l’estació del centre urbà amb la conseqüent incomoditat per al viatger, incapaç ja de renunciar 

a la centralitat de les estacions. 

Una altra solució és el soterrament. En aquest cas, la centralitat de l’estació continua existint, 

però es presenten greus problemes constructius que impliquen costos molt elevats: 

- Es projecten a poca fondària, precisament en zones de terreny més permeables, la 

qual cosa es tradueix en problemes amb el nivell freàtic que requereixen solucions 

costoses. 

- S’ubiquen a zones del centre urbà on hi ha una gran densitat de serveis soterrats que 

caldrà desviar, en alguns casos amb dificultats serioses (per exemple, en el cas de 

grans col·lectors). 

D’altra banda, les solucions soterrades encareixen també l’explotació: Il·luminació artificial, 

ventilació dels espais subterranis, dificultats més grans per al manteniment, costos de tracció 

més grans, etc.). 

En qualsevol cas, es un fet que habitualment, en els estudis previs de planificació i projecte de 

les instal·lacions  ferroviàries, s’estudien les necessitats del futurs passatgers del ferrocarril, i 

també es dona importància a la interacció amb el trànsit rodat,  però gairebé mai s’inclou un 

estudi de les necessitats i demandes dels vianants entenent-los  com a flux de trànsit que 

interacciona amb el ferrocarril, o com a usuaris de les zones adjacents. Un projecte d’espai 

urbà és precís que vagi acompanyat d’un estudi d’impacte peatonal,  donat que l’única cosa 

que diferencia el vianant del cotxe és la velocitat i la vulnerabilitat. En cap sistema de regulació 

del trànsit  es té en compte la demora dels vianants. Per als que marxen a peu, queda el temps 

que sobra després d’optimitzar la capacitat i temps d’espera dels conductors de vehicles, o 

queda el recorregut llarg i incòmode que pugui encabir-se quan les instal·lacions ferroviàries ja 

han ocupat l’espai que necessiten. 

Cal considerar també, a l’hora de projectar infraestructures, les característiques especifiques 

de tot el ventall d’usuaris. La base de partida ha de ser que el territori, és a dir la cota natural 

del terreny, és del vianant i cal implantar criteris clars de permeabilitat del territori. 

El paviment de les voreres i altres zones de pas de vianants han d’estar en bones condicions; 

els desnivells importants s’han de resoldre amb rampes adequades o ajudes mecàniques, cal 

disposar d’àrees de descans amb mobiliari urbà adequat, les distàncies entre els passos  han 

de ser acceptables, etc. 
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El 12 de octubre de 1988, el Parlament Europeu va aprovar una Resolució sobre la protecció 

del vianant i la Carta Europea dels Drets del Vianant, recomanant la ratificació i adhesió a 

aquesta Carta en el Ple Municipal de totes les ciutats europees. 

Els punts més importants de la Carta són que el vianant té dret a viure en un entorn sa i a 

gaudir lliurement dels espais públics, a viure en espais pensats per a les necessitats de les 

persones i no per als vehicles, i té dret a la mobilitat total i sense impediments 

Afortunadament existeixen molts exemples (alguns a Espanya, molts en ciutats europees) que 

demostren que la convivència del ferrocarril amb la ciutat és possible i que no cal que es limiti 

a l’estació i el seu entorn immediat, sinó que es pot estendre a tot el llarg de la línea fèrria. 

En aquests exemples, el ferrocarril es presenta com un mitjà de transport més, amb dret a ser 

a la ciutat, a la vista, formant part fonamental del seu paisatge. Però a canvi, el ferrocarril 

travessa la ciutat d’una manera urbana, respectuosa: Las estacions centrals tenen el nombre 

de vies imprescindibles per a l’explotació de la línia. Totes les operacions de manteniment, 

reparació, formació dels combois, es porten a terme en àrees exteriors a la ciutat. Al voltant de 

les estacions, i de vegades sobre les seves pròpies vies, es creen centres d’activitat. 

L’accés amb altres mitjans de transport està assegurat, i l’intercanvi fàcil amb el ferrocarril 

també. 

L’obstacle que constitueixen les vies es suficientment  permeable, bé perquè el passadís 

ferroviari travessa a un altre nivell (en viaducte, terraplè o trinxera), o bé per l’existència 

freqüent de cruïlles urbanes de dimensions generoses, ben il·luminades i sovint dotades 

d’activitat comercial. 

Els laterals de les vies no són terra de ningú, amb vegetació espontània i abocadors 

incontrolats, sinó àrees perfectament urbanitzades que arriben fins al propi límit de les vies, i 

amb algú responsable del seu manteniment. 

El control del soroll s’aconsegueixmitjançant la utilització de superestructures modernes i 

silencioses, i la col·locació de pantalles acústiques a ambdues bandes. 

En definitiva, cal tenir present l’urbanisme de l’oportunitat: la construcció o reforma 

d’infraestructures és una gran oportunitat d’articulació del sistema urbà. El repte és la 

capacitat d’identificar anticipadament els llocs que concentren el potencial més gran 

d’articulació. O inclús aprofitar la construcció o reforma de les infraestructures per inventar 

aquests llocs, per projectar sobre ells amb la finalitat d’atreure activitats i irradiar urbanitat. 
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4.3. SOLUCIONS DE LA PROBLEMÀTICA DE L’EFECTE BARRERA: EXEMPLES 

L’eliminació de l’efecte barrera ha de ser estudiat en diferents escales. 

Quan es tracta d’una gran línia ferroviària que separa en dos una ciutat important, es requerirà 

una gran inversió per tal de solucionar el problema. És a dir que, per exemple, caldrà soterrar 

un tram llarg de la línia, ja que una petita solució puntual podrà resoldre poca cosa. 

Naturalment, una actuació d’aquesta envergadura requerirà una inversió econòmica 

important, i correspondrà el seu finançament a les administracions de l’Estat, ja que no estarà 

a l’abast del pressupost municipal. 

Quan es tracta de un tram més curt que provoca una separació més puntual, o bé quan no és 

possible una gran inversió econòmica, es pot optar per actuacions més localitzades en els 

punts concrets en els quals  coincideixen les vies del ferrocarril amb el trànsit de vehicles i/o el 

flux de vianants. 

En aquest sentit, el Govern espanyol, mitjançant Adif (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias) porta a terme campanyes d’eliminació de passos a nivell, substituint-los per 

passos superiors o bé soterrats. També els governs autonòmics són sovint promotors d’obres 

d’aquests tipus, per intentar reduir la sinistralitat habitual en el passos a nivell. Amb aquestes 

actuacions d’abast més petit s’aconsegueix minimitzar l’efecte barrera. 
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4.3.1. EXEMPLES DE GRANS ACTUACIONS A NIVELL DE CIUTAT 

Estació de La Sagrera de Barcelona. 

El pla d’ordenació i remodelació de l’entorn de l’estació de La Sagrera és una operació 

d’intervenció urbana que pot afectar aproximadament una sisena part del territori de la ciutat 

de Barcelona. S’ha projectat de manera que significarà la soldadura definitiva de la quadrícula 

urbana a ambdós costats del corredor viari, i sobretot quedarà destruïda la barrera que 

separava tot el teixit urbà a l’est de l’avinguda Meridiana.  

La nova estació de La Sagrera es pretén convertir en un gran pol de centralitat de la ciutat i que 

a llarg termini reequilibri el desplaçament de les funcions terciàries de la ciutat cap al sud al 

llarg de l’avinguda Diagonal. 

 

 

Fig. 2 Barcelona La Sagrera: situació prevista (barcelonasagrera.com) 

  



24 
 

CinturónVerde d’Oviedo.  

La idea va sorgir d’una protesta veïnal. Feve tenia planificat el desdoblament de part de les vies 

que travessaven la ciutat, la qual cosa  faria fora de casa seva centenars de veïns del barri de 

Teatinos i consolidaria la presencia del ferrocarril en sòl urbà.  

Les reivindicacions dels veïns van ser escoltades i van tenir com a conseqüència la creació  de 

l’empresa CinturónVerde de Oviedo, S.A. amb l’objectiu d’integrar les vies en la trama urbana. 

La primera idea, soterrar les vies, va ser descartada pel seu elevat cost econòmic. 

Al març de 1999, els històrics ponts metàl·lics que salvaven els carrers de Postigo, Azcárraga, 

Martínez Vigil, Víctor Chávarri i General Elorza van començar a ser desmuntats. Milers de 

ciutadans van estrenar el 24 de maig del mateix any, una estructura que cobria les 

instal·lacions  ferroviàries amb un passeig de 700 metres de longitud. 
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Fig. 3 Cinturón Verde de Oviedo: abans (el.tesorodeoviedo.es) 

 

Fig. 4 Cinturón Verde de Oviedo: després(el.tesorodeoviedo.es) 

http://el.tesorodeoviedo.es/
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PasilloVerdeFerroviario de Madrid. 

L’objectiu era la recuperació de les zones fortament afectades pel traçat de ferrocarril que unia 

les estacions de Príncipe Pio, Imperial, Peñuelas i Delicias, construït el segle XIX. Es va projectar 

l’adequació de les instal·lacions ferroviàries i l’ordenació en superfície dels terrenys alliberats 

per la modificació, creant parcs i equipaments públics necessaris. 

El Districte d’Arganzuela va viure un abans i  després de cobrir la línia ferroviària que dividia el 

districte en dos fins als anys 90. 

Quatre quilòmetres de nous carrers i bulevards van estructurar la zona i van ajudar a regenerar 

zones industrials obsoletes i extensos descampats. 
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Fig. 5 Pasillo Verde Ferroviario de Madrid: abans (ecomovilidad.net) 

Fig. 6 Pasillo Verde Ferroviario de Madrid: després (distritocastellananorte.com) 
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4.3.2. EXEMPLES D’ACTUACIONS LOCALITZADES EN PUNTS DE CRUÏLLA 

FERROCARRIL-CARRETERA O FERROCARRIL-PAS DE VIANANTS 

Supressió de pas a nivell de la línia Lleida-La Pobla de Segur (Paeria de Balaguer) 

Fa uns mesos, el Ple de la Paeria de Balaguer va aprovar el desenvolupament de les actuacions 

necessàries per a l’execució d’un nou pas sobre la línia de FGC. Això permetrà la supressió del 

pas a nivell número 18 de la línia Lleida-La Pobla de Segur.  

A petició de la Paeria, el projecte també preveu enllaçar el camí vell de Vallfogona amb la 

carretera de Vallfogona.  

El projecte d’execució, valorat en gairebé un milió i mig d’euros, anirà a càrrec de la 

Generalitat, i inclou les obres necessàries per crear una plataforma sobre el canal de Balaguer i 

la línia de ferrocarril, millorant així la seguretat dels usuaris en aquest punt i l’accés al polígon 

industrial.  
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Fig. 7 Supressió del Pas a nivel a Balaguer: situació actual (naciodigital.cat) 

Fig. 8 Supressió del Pas a nivel a Balaguer: situació prevista (lleidadiari.cat) 
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Supressió de pas a nivell en El Campello (Comunitat Valenciana)  

La línia Alacant – Dènia ha reduït els passos a nivell a una cinquena part en els últims vint anys. 

En 2008, al municipi de El Campello, es va eliminar el pas a nivell de l’abaixador de l’Amerador. 

L’actuació va tenir un pressupost aproximat de 1,2 milions d’euros, finançat per la Generalitat 

Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructures i Transports. Va consistir en la creació 

de dos passos inferiors: un per al trànsit rodat (que inclou també petites voreres laterals) i un 

altre exclusiu per als vianants, per tal de facilitar l’accés a peu tant a la platja com al propi 

abaixador. 

El viaducte sota el ferrocarril compta amb dues voreres per a vianants a ambdós costats i un 

vial de 180 metres de llarg que connecta el carrer de Morella amb el carrer d’Aranjuez. 

El pas sota el ferrocarril exclusiu per a ús de vianants està dotat de rampes per tal de facilitar 

l’accés a les persones amb mobilitat reduïda que utilitzen cadires de rodes. 
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Fig. 9 Nou pas subterrani a El Campello (torrescamara.com) 

Fig. 10 Nou pas subterrani a El Campello (torrescamara.com) 
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4.4. L’EFECTE BARRERA AL MUNICIPI DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Al municipi de Vilanova i la Geltrú, l’efecte barrera està causat per l’existència de la línia de 

ferrocarril que la uneix amb els municipis de Barcelona i de Tarragona. 

Aquesta línia, igual com en altres municipis costaners, discorre paral·lela a la costa, separant el 

nucli urbà de la platja. 

Tal com s’esmenta en altres apartats d’aquest treball, la interacció entre la línia ferroviària i els 

fluxos de trànsit rodat o de vianants i bicicletes està resolta mitjançant passos que no són a 

nivell. Tots ells són superiors o soterrats, la qual cosa millora els índex d’accidentalitat, però no 

resol el problema de les comunicacions entre les dues zones ubicades a banda i banda de la 

línia fèrria. 

La solució definitiva seria el soterrament de tot el tram ferroviari que creua el municipi de 

Vilanova, però actualment no hi ha previsió en aquest sentit ni a curt ni a mitjà termini. 

És per aquest motiu que el present treball s’ha enfocat a la millora puntual de cada cruïlla 

ferrocarril – trànsit rodat/flux de vianants, plantejant petites o mitjanes actuacions que no 

eliminarien, però si mitigarien l’efecte barrera. 
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5.SITUACIÓ ACTUAL. ANÀLISI DE PASSOS DE FERROCARRIL A VILANOVA I 

LA GELTRÚ 

A continuació s’analitzen detalladament els passos existents per, un cop diagnosticades les 

seves mancances, proposar les actuacions necessàries per millorar-los. 

5.1.CAMÍ DELS COLLS 

 OBJECTIU 

Millorar la passarel·la existent per a ús de bicicletes i vianants. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Vianants: El pas és adequat per a vianants. 

Bicicletes: El pas no permet la circulació de bicicletes. Està impedida per dos graons que es 

troben al costat mar. 

Accessibilitat: El pas no compleix els criteris d’accessibilitat. La rampa del costat mar que 

condueix l’usuari al pas és massa desigual en pendent. Just abans d’accedir al pas pel costat 

mar hi ha dos graons. Al costat oposat al mar s’hi troba una pilona que impedeix l’accés a 

vehicles, però no deixa suficientment espai per considerar-se accessible.  

Segregació d’usos: El pas no està segregat perquè no es considera per més usos que per a 

vianants. 

Il·luminació: El pas no està il·luminat. Només es pot beneficiar de la llum que produeixen els 

fanals dels carrers adjacents. 

Paviment: El paviment del pas pròpiament és de formigó amb els graons de formigó amb un 

cantell metàl·lic de reforç. Tant el paviment com els graons en la seva totalitat presenten un 

formigó molt envellit. Els cantells metàl·lics estan rovellats. La petita rampa adjacent als graons 

també és de formigó, sembla afegida a posteriori, i també presenta un estat degradada més 

d’una superfície lliscant. 

L’accés pel costat mar presenta una rampa també de formigó, en millor estat que el paviment 

de la passarel·la. Aquesta superfície de formigó enllaça amb les rajoles de morter hidràulic de 

la vorera.  

Pel costat oposat el paviment de la passarel·la enllaça amb un altre paviment de formigó 

també bastant deteriorat. 

Seguretat: Degut a la falta d’il·luminació aquest pas pot representar un problema de seguretat 

ja que propicia la delinqüència durant hores del dia amb poca llum natural. Els dos graons i la 

petita rampa que hi ha adjacent poden causar  potencials caigudes i accidents. Les baranes i 

pantalles compleixen amb els criteris de seguretat. 
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Relació urbanística amb l’entorn: L’enllaç entre el paviment de formigó i les rajoles de morter 

hidràulic del costat mar no té cap element de connexió. La senyalització està vandalitzada de 

manera que no es llegeix. 

Integració paisatgística: A ambdós costats hi ha una barana i una pantalla alta blanques que 

podrien millorar estèticament. Els extrems del pas estan vandalitzats. 

 DIAGNOSI 

Actualment aquest pas consisteix en una passarel·la per a vianants únicament.  

Al costat mar de la via hi ha un desnivell que s’ha solucionat de dues maneres: una gran rampa 

fins a peu de carrer, que tot i ser relativament accessible presenta trams amb pendents 

diferents, alguns d’ells massa inclinats, i per tant difícils de recórrer per a una persona amb 

mobilitat reduïda; i una petita rampa adjacent a un parell d’esglaons just a l’entrada de la 

passarel·la que té una forta pendent i és lliscant, així que assumeixo que és per ajudar a pujar 

carrets de la compra o d’infants. 

A l’altre costat de la via no hi ha desnivell i només hi ha una pilona per impedir l’entrada de 

vehicles. 

L’amplada de la passarel·la és de metre i mig aproximadament, i a cada costat hi ha una barana 

i una pantalla alta. 

 PROPOSTES 

S’hauria d’ampliar la passarel·la perquè els ciclistes també hi poguessin circular. Per això es 

podria afegir una biga a cada banda de la passarel·la existent, o ampliar-la per la banda oest, ja 

que sembla haver més espai. Per tal que hi passin bicicletes també cal resoldre els esglaons del 

costat mar. 

Un cop ampliada seria adient segregar el carril bici per tal de prevenir accidents. Aquesta 

segregació es duria a terme mitjançant senyalització vial horitzontal consistent en una línia 

blanca de 10cm que marcarà la divisió de l’espai. 

A part de treure els graons del costat mar, per tal de que la passarel·lasigui accessible per a 

tothom s’hauria de disminuir el pendent de la gran rampa fins al 8% i uniformitzar-la.  

Per resoldre els desnivells es podria pujar lleugerament el replà davant del esglaons fins que 

quedi a l’alçada de la passarel·la només davant d’aquesta, de manera que no calen els 

esglaons. Des d’aquest punt començaria la rampa gran que haurà de ser més llarga del que és 

actualment (al carrer hi ha suficient espai) i tindria un pendent més uniforme. Proposo que 

sigui una rampa en U per complir la normativa d’accessibilitat que no permet rampes de més 

de 10m. L’accés a la passarel·la es podria completar amb la construcció d’un tram d’escales 

que donarien accés directe als vianants que no requereixin la rampa. 

La pilona del costat oposat al mar impedeix el pas de vehicles, però també de persones amb 

mobilitat reduïda. Cal prevenir que entrin vehicles abans d’aquest punt per poder garantir 

l’accessibilitat. 
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És bastant urgent que el pas disposi d’una bona il·luminació, i n’hi hauria prou col·locant fanals 

als accessos just abans d’entrar a la passarel·la pròpiament. la situació totalment exempta 

d’ombres d’aquesta passarel·la permet utilitzar punts de llum alimentats per mòduls solars, 

eliminant la necessitat de realitzar obres de connexió amb la xarxa d’enllumenat. 

Seria adient la reposició del paviment, ja que presenta un estat bastant degradat. Seria 

apropiat completar-ho amb un recobriment de formigó o amb rajoles de morter hidràulic. En 

qualsevol cas és imprescindible comprovar prèviament que l’actual estructura pot suportar el 

pes addicional que això comportaria. 

Per a la barana es podria buscar un model que fos alhora barana i pantalla en comptes de dos 

elements separats amb l’objectiu de millorar l’estètica d’aquest element de seguretat. 

Si s’adapta aquest pas seria una bona ocasió per revisar la senyalització de vianants existent i 

fer-la més entenedora. Així com millorar les connexions amb els accessos.  

 

 

Fig. 11 Pas del camí dels Colls: Detall de la 
barana i pantalla (foto de Laura Torres) 

Fig. 12 Pas del camí dels Colls: Accés costat oposat 
al mar (foto de Laura Torres) 
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Fig. 13 Pas del camí dels Colls: Graons costat mar 
(foto de Laura Torres) 

Fig. 14 Pas del camí dels Colls: Senyalització (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 15 Pas del camí dels Colls: Accés costat mar (foto de Laura Torres) 
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5.2.CARRER CANÀRIES 

 OBJECTIU 

Fer proposta de passarel·la per sobre de línia de ferrocarril a l’alçada del carrer de les Canàries 

i del carrer de Narcís Monturiol. Ha d’estar dissenyada per ús de bicicletes i vianants. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

No hi ha pas motiu pel qual els vianants i bicicletes no poden travessar per aquí i els obliga 

desplaçar-se una gran distància per creuar. 

No es pot comentar sobre accessibilitat, segregació d’usos, il·luminació, paviment, seguretat, 

relació urbanística i integració paisatgística. 

La creació d’aquest nou pas milloraria la permeabilitat de la línia. 

 DIAGNOSI 

Actualment no hi ha cap pas en aquest punt. La passarel·la es podria ubicar en un aparcament 

d’ús intensiu adjacent a les vies. 

És el punt de la línia que presenta un efecte barrera més acusat, ja que la permeabilitat és 

nul·la. 

 PROPOSTES 

L’emplaçament d’una passarel·la per sobre de la via en aquest punt uniria l’estació de Vilanova 

i la Geltrú amb l’aparcament i el convertiria en un pàrquing dissuasori, que ajudaria a 

descongestionar la circulació de cotxes a la resta de la ciutat. 

La construcció de la passarel·la pot ser complicada degut a que s’ha de pujar a uns 8m d’alçada 

per passar per sobre de la catenària. La passarel·la pròpiament haurà de ser d’una longitud 

aproximada de 50 m de llargada, ja que ha de salvar la distància no només de les vies, sinó de 

les instal·lacions associades a elles. 

Donada l’alçada que cal assolir no seria impossible fer una rampa, però hauria de ser molt 

llarga i robaria massa espai a l’aparcament. Per aquest motiu sembla més adient resoldre 

l’accessibilitat amb un ascensor (a més de les escales), la qual cosa fa difícil que sigui d’ús 

quotidià per a bicicletes. 

Donada la gran longitud que ha de tenir la passarel·la sembla adequat dissenyar-la amb pilars 

intermitjos, i no amb un únic tram amb dos recolzaments en els extrems, amb la finalitat de 

reduir el cantell i per tant el cost econòmic. 

També es pot plantejar de resoldre la problemàtica amb un pas subterrani, però en qualsevol 

cas tant el pas superior com el subterrani presenten una gran dificultat degut a que es troba en 

una zona urbanísticament consolidada. Per aquest motiu és molt més complicat trobar l’espai 

necessari per incloure una rampa en ambdós casos.  
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Fig. 16 Situació actual carrer Canàries (foto de Laura 
Torres) 

Fig. 17 Situació actual carrer Canàries (foto de Laura 
Torres) 

 

Fig. 18 Situació actual carrer Canàries (foto de Laura Torres) 



39 
 

5.3. RAMBLA DE SALVADOR SAMÀ 

 OBJECTIU 

Fer proposta de millora del pas sota via de ferrocarril amb objecte d’ampliar el pas per accés 

de vianants i bicicletes. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Vianants:El pas és adequat per a vianants.  

Bicicletes: El pas és suficientment ample per la còmoda circulació de bicicletes i no hi ha cap 

obstacle per a elles, però no està senyalitzat que es pugui fer servir per aquest propòsit. 

Accessibilitat: Els accessos del pas són rampes, així que no és completament inaccessible. Les 

pendents, però, són massa elevades i les rampes massa llargues. Hi ha una part a l’interior 

d’aquest pas inferior que per entrar-hi cal passar per un tram molt estret (de menys de 90cm). 

Segregació d’usos: Existeix segregació entre vianants i vehicles a través d’una barana 

metàl·lica i un mur baix de formigó. Com que no hi ha senyalització per a bicicletes no està 

segregat el seu ús. 

Il·luminació: El pas està ben il·luminat per als vehicles, però no hi ha il·luminació a la part 

peatonal. 

Paviment: El paviment de la part peatonal està format per rajoles de morter hidràulic 

ratllades. La part més nova del pas, que s’ha afegit posteriorment té el paviment també de 

morter hidràulic, en aquest cas de quatre pastilles. El paviment dedicat a trànsit rodat és 

asfàltic. 

Seguretat: El pas no està il·luminat específicament per a vianants però no està tan fosc com 

per resultar perillós.  

La barana entre vehicles i vianants garanteix la seguretat del usuaris. 

Relació urbanística amb l’entorn:L’enllaç entre el pas i el carrer és adequat. Els accessos 

s’uneixen amb les voreres que també estan pavimentades amb morter hidràulic. 

Integració paisatgística:si bé la funcionalitat no està compromesa, el pas és poc agradable 

d’utilitzar perquè la seva configuració el fa semblar molt més estret del que és. D’altra banda 

el fet que estigui vandalitzat encara fa desmerèixer més el seu aspecte.  

 DIAGNOSI 

En aquest pas hi ha un carril per a vehicles i un pas per a vianants separats per baranes. No hi 

ha escales, sinó que hi ha una rampa que té la pendent una mica massa gran com per estar 

dins el màxim que garanteix l’accessibilitat. 

Hi ha un tram massa estret com perquè s’hi pugui accedir còmodament, que li afegeix una 

sensació gairebé claustrofòbica. 
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La il·luminació exclou els vianants, ja que només es troba il·luminada correctament la calçada.  

 PROPOSTES 

L’objectiu principal que es demana és ampliar el pas per a vianants, però al meu entendre ja 

funciona prou bé per al flux de vianants actual. 

Ambdós accessos estan enllaçats per rampes al pas subterrani.Les rampes són massa 

inclinades com per considerar-se adaptades i caldria allargar-les per disminuir el pendent. Hi 

ha espai suficient per fer el seu pendent lleugerament més petit. A ser possible caldria dividir-

les en vàries rampes més curtes. 

El problema més evident és el tram estret de l’interior. Aquest es pot solucionar si s’amplia la 

part del pas dedicada a vianants aprofitant l’espai de la calçada on no poden circular els 

vehicles. D’aquesta manera tot el pas seria més ample. També es pot retirar un mòdul que es 

troba a la bifurcació del tram que no serveix un propòsit estructural i crea sensació de ser més 

estret. 

Amb l’ample guanyat es pot permetre la circulació de bicicletes dins el pas i hi ha suficient 

espai per segregar els usos deixant un carril per a ciclistes, que hauria de indicar-se 

mitjançantsenyalització vial horitzontal consistent en una línia blanca de 10cm que marcarà la 

divisió de l’espai. 

El paviment és adequat perquè el panot (rajoles de morter hidràulic) són antilliscants. 

Tot i que l’interior ja està il·luminat, els projectors son de vapor de sodi. en canvi, la instal·lació 

de projectors LED permetria il·luminar el pas amb llum blanca, molt més agradable per als 

vianants.  

La separació entre vehicles i vianants està delimitada per un desnivell que requereix un 

element de protecció. Aquest protecció en alguns trams és una barana i en alguns és un mur 

baix, segurament degut a la seva tardana modificació. Per fer-ho més agradable visualment es 

podria homogeneïtzar, amb preferència a que es mantingués la barana metàl·lica, ja que en 

ser més diàfana que el mur li dona un aspecte més lleugera tot l’ambient. 

També convindria portar a portar a terme un tractament integral de les superfícies del pas, 

pintant parets i sostres d’un color clar que aportaria lluminositat. 
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Fig. 19 Accessos del pas de la rambla de Salvador Samà (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 20 Accessos del pas de la rambla de Salvador Samà (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 21 Interior del pas de la rambla de Salvador Samà (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 22 Interior del pas de la rambla de Salvador Samà (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 23 Interior del pas de la rambla de Salvador Samà (foto de 
Laura Torres) 
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5.4. CARRER DE JOSEP COROLEU 

 OBJECTIU 

Fer proposta de millora del pas sota via de ferrocarril amb objecte d’ampliar el pas per accés 

de vianants i bicicletes. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Vianants: El pas és adequat per a vianants. 

Bicicletes: El pas és suficientment ample per la còmoda circulació de bicicletes i no hi ha cap 

obstacle per a elles, però no està senyalitzat que es pugui fer servir per aquest propòsit. 

Accessibilitat: El pas consta de rampes a ambdós accessos que el fan accessible. Les rampes 

són massa llargues, però de poca pendent. 

Segregació d’usos: Existeix segregació entre vianants i vehicles a través d’una barana 

metàl·lica entre columnes. Com que no hi ha senyalització per a bicicletes no està segregat el 

seu ús. 

Il·luminació: Es troba il·luminada la calçada, però pel tram del vianants la il·luminació actual és 

escassa. 

Paviment: El paviment de la part peatonal, tant de l’interior com les rampes està format per 

rajoles de morter hidràulic ratllades. La part de les escales té el paviment també de morter 

hidràulic, en aquest cas de nou pastilles. El paviment dedicat a trànsit rodat és asfàltic. 

Seguretat:El pas està il·luminat específicament per a vianants, però està tan fosc que pot 

resultar perillós. 

L’accés a la rampa i les escales no té racons amagats amb poca visibilitat, la qual cosa podria 

propiciar la delinqüència. 

La barana entre vehicles i vianants garanteix la seguretat del usuaris. 

Relació urbanística amb l’entorn: L’enllaç entre el pas i el carrer és adequat. Els accessos 

s’uneixen amb les voreres que també estan pavimentades amb morter hidràulic. 

Integració paisatgística:El fet que les parets estiguin plenes de pintades de colors vius 

desmereixen el seu aspecte, donen una sensació de degradació i una impressió claustrofòbica. 

 DIAGNOSI 

El pas consisteix en una calçada de dos carrils i un passadís per a vianants separat per una fila 

de columnes. Per salvar el desnivell hi ha escales i rampa accessible a ambdós costats de la via. 

En aquest pas hi podrien circular bicicletes sembla que es senyalitzés adequadament. 

El problema principal d’aquest pas és la seguretat a causa de la poca visibilitat i il·luminació. 
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Al 2019 es va dur a terme una protesta veïnal que denunciava la inseguretat per als vianants 

en aquest pas. Es va demanar una reforma urgent. 

Entre les protestes hi haviala reivindicació de que "és perillós per a totes les persones vianants, 
i en particular per a uns col·lectius més que per a altres, com per exemple per la gent gran per 
possibles caigudes i accidents, i també especialment per les dones en general degut a la poca 
visibilitat, agressions i ensurts que hi ha hagut en el pas. També és perillós per a les bicicletes". 
L'entitat veïnal alertava que el pas "és perillós i poc amable de dia i especialment de nit". 

Els veïns també demanaven una intervenció amb escoles o altres artistes locals per tal de fer 

uns dibuixos d’un color més clar i menys agressiu que l'actual i "al sostre fer una intervenció 

per tal de disminuir el soroll i la contaminació acústica". 

 PROPOSTES 

L’objectiu era ampliar-lo per a vianants i bicicletes, però ja es suficientment ample per aquest 

ús. 

Quan es parla dels possibles usuaris cal incloure les bicicletes, donat que sense alterar la 

configuració actual tenen  prou espai per circular. Caldrà segregar-les dels vianants mitjançant 

senyalització vial horitzontal consistent en una línia blanca de 10cm que marcarà la divisió de 

l’espai. 

Per tal que l’interior del pas sembli més ample és pot considerar un tractament integral de les 

superfícies del pas, pintant parets i sostres utilitzant colors més clars, tal com demanen els 

veïns. 

Caldria fer un estudi acústic per reduir el soroll dins del túnel. elements de reducció de 

velocitat dels vehicles situats a la calçada juntament amb la instal·lació de panells absorbents 

acústics al sostres son solucions que podria pal·liar molt la molèstia del soroll sense ser 

excessivament cara. 

Per eliminar el problema de les agressions i ensurts que esmenten els veïns s’ha d’il·luminar 

millor el pas. La visibilitat es pot solucionar afegint miralls a les cantonades de les escales i la 

rampa, que és el lloc problemàtic. També es podrien afegir càmeres de vigilància si es requerís. 
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Fig. 24 Accés al pas del carrer de Josep Coroleu: escales 
(foto de Laura Torres) 

Fig. 25 Accés al pas del carrer de Josep Coroleu: 
escales (foto de Laura Torres) 

Fig. 26 Accés al pas del carrer de Josep Coroleu: 
rampes (foto de Laura Torres) 

Fig. 27 Accés al pas del carrer de Josep Coroleu: rampes 
(foto de Laura Torres) 
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Fig. 28 Interior del pas del carrer de Josep Coroleu: separació interior (foto de Laura 
Torres) 

Fig. 29 Interior del pas del carrer de Josep Coroleu: il·luminació 
(foto de Laura Torres) 
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5.5. CARRER DE PONENT 

 OBJECTIU 

Repensar i millorar la zona del pas sota via. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Vianants: Poden passar fent ús d’una vorera de 40cm. 

Bicicletes: Tal com està senyalitzat al paviment, les bicicletes poden circular per la calçada. 

Accessibilitat: El pas no és accessible, ja que la vorera per on han de passar els vianants no 

compleix les dimensions d’amplada adequades. 

Segregació d’usos: El carril bici i el flux de vianants està segregat. 

Il·luminació: El pas no disposa d’il·luminació. 

Paviment: La part destinada als vianants consisteix en una vorera de formigó delimitada amb 

un bordó prefabricat també de formigó. 

La calçada per a trànsit de bicicletes està formada amb paviment asfàltic, encara en bon estat, 

però degradat pel pas del temps. 

Seguretat: El pas no resulta segur per als usuaris per varis motius. 

Primerament no està bloquejat físicament el trànsit de vehicles. Està senyalitzat com a prohibit 

el pas, però és susceptible a ser utilitzat igualment. Al costat oposat al mar s’hi troba una 

pilona per barrar el pas a vehicles, però degut a l’estat dels laterals del carrer, no compleix la 

seva funció.  

Això presenta un problema tant per als ciclistes com pels usuaris a peu. 

La vorera pels vianants és extremadament petita. Això causa que, en comptes d’utilitzar-la, es 

faci servir la calçada per més comoditat. Degut a la poca visibilitat de la cruïlla ho fa propens a 

accidents com atropellaments. 

A més a més la falta d’il·luminació el fan un lloc poc atractiu per travessar de nit. 

Relació urbanística amb l’entorn: Els enllaços del pas amb el carrer estan ben resolts. El carril 

asfaltat s’uneix amb el carrer asfaltat pels dos costats i la petita vorera enllaça amb la vorera 

ampla del carrer. El carril bici del pas s’uneix amb el carril bici del carrer Ponent. 

Com que està al mateix nivell que el carrer, el pas és agradable de fer servir. 

La senyalització turística es podria millorar. 

Integració paisatgística: és un pas ben resolt i ben integrat en el paisatge. 
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 DIAGNOSI 

Aquest pas sota el ferrocarril està pensat en principi per a vehicles i vianants. Malgrat això 

durant la visita d’inspecció he comprovat que el pas de turismes està prohibit per la 

senyalització, i a més a la sortida està impedit el seu pas per una pilona. Tot i així és susceptible 

de ser utilitzat perquè el paviment està en bon estat i la pilona no barra el pas completament. 

De fet vaig veure passar un petit turisme que va girar a l’esquerra i va sortejar la pilona sense 

grans dificultats aparents. 

Més enllà de que sigui possible, l’aspecte de la via amb paviment asfàltic i una petita vorera 

lateral convida als vehicles a utilitzar-lo. 

La mida de la vorera per a vianants és de tan sols 40cm, la qual cosa fa que no s’utilitzi. Això 

juntament amb la poca visibilitat fa que sigui perillós per als vianants. 

La vorera no està pensada per a gent amb mobilitat reduïda. 

El pas no disposa d’il·luminació. 

 PROPOSTES 

Si aquest és un pas només destinat a l’ús de bicicletes i vianants la mida és adequada, no 

caldria ampliar-lo. 

Em centraria en canviar l’aspecte formal del pas per remarcar el seu caràcter peatonal i no 

destinat al trànsit rodat, malgrat mantenir la senyalització de prohibició actual. Es podria 

aconseguir pavimentant tot el tram a un únic nivell i millor si s’evita el paviment asfàltic negre. 

Assegurant, és clar, la connexió amb el carril bici a través d’una petita rampa si s’escau. 

S’hauria de dibuixar la segregació de bicicletes i vianants al terra tal com està dibuixada, però 

donant més espai als vianants. Això, juntament amb l’impediment dels cotxes per passar, el 

faria molt més segur. 

Pavimentar tot el tram a nivell únic també el faria accessible. 

Per l’accés del costat oposat al mar, on es troba la pilona, es podrien posar unes jardineres als 

laterals que impedissin el pas dels vehicles alhora que contribuïssin a l’estètica general. 

Alternativament es podrien posar dues pilones que complissin la mateixa funció. 

Cal instal·lar algun tipus d’il·luminació a l’interior del pas per millorar la seguretat dels vianants 

i que sigui més agradable de fer servir, especialment de nit. 

Es podria afegir un mirall per millorar la visibilitat. 

També seria una bona ocasió per revisar la senyalització de vianants existent i fer-la més 

entenedora. 
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Fig. 30 Accés al pas del carrer de Ponent: costat mar (foto de Laura Torres) 

Fig. 31 Accés al pas del carrer de Ponent: costat oposat al mar (foto de Laura Torres) 
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Fig. 32 Pas del carrer de Ponent: Paviment i carril 
bici (foto de Laura Torres) 

Fig. 33 Pas del carrer de Ponent: Detall de la vorera 
(foto de Laura Torres) 

Fig. 34 Pas del carrer de Ponent: 
Senyalització (foto de Laura Torres) 

Fig. 35 Pas del carrer de Ponent: Accés costat oposat a mar (foto de Laura 
Torres) 
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5. 6. PRAT DE VILANOVA 

 OBJECTIU 

Fer proposta de millora del pas de ferrocarril amb objecte de millorar l’accés de vianants i 

bicicletes. 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Vianants: Poden passar fent ús d’una vorera de 1m. 

Bicicletes: No hi ha cap carril específic per a bicicletes, circulen per la calçada. El pendent de 

les rampes el fa incòmode d’utilitzar. 

Accessibilitat: No és accessible, les rampes tenen el pendent massa fort. 

Segregació d’usos: Existeix segregació entre vianants i vehicles a través del desnivell de la 

vorera amb la calçada. Com que no hi ha senyalització per a bicicletes no està segregat el seu 

ús. 

Il·luminació: Hi ha fanals al llarg del pas destinats a la il·luminació de la calçada. També 

il·luminen la vorera, però sense la intensitat lumínica adequada. 

Paviment: La part destinada als vianants consisteix en una vorera de morter hidràulic 

delimitada amb un bordó prefabricat de formigó. En un punt la vorera presenta esquerdes i 

manques de rajoles. 

La calçada per a trànsit rodat està asfaltada, encara en bon estat en la seva majoria, però 

degradat pel pas del temps. 

Seguretat: Els laterals del pas estan protegits amb una barana metàl·lica, que no compleix la 

normativa actual: és massa baixa i escalable. En el tram que passa per sobre de la via, on el 

desnivell és més alt, es té la percepció de més perill, segurament per això s’ha complementat 

la barana amb uns mòduls de reixa metàl·lica que ofereixen més sensació de seguretat. Tant la 

barana com els mòduls metàl·lics presenten un estat avançat d’oxidació.  

A la resta del pas on no hi ha la barana, s’hi ha col·locat una biona, que es considera un 

parapet per a trànsit rodat. Per a la protecció dels vianants es considera inadequat per la seva 

escassa alçada. En aquest punt el terreny natural presenta un fort desnivell. 

Aquesta configuració de la barana, juntament amb la degradació del paviment i el pendent de 

les rampes pot ser font d’accidents com caigudes a diferent nivell. 

La manca de separació física entre la vorera i la calçada i la reduïda amplada de la vorera 

augmenten el perill d’atropellaments. 

Relació urbanística amb l’entorn: Els enllaços del pas amb el carrer estan ben resolts. La part 

asfaltada s’uneix amb el carrer asfaltat pels dos costats i la vorera enllaça amb la vorera del 

carrer a través d’un pas zebra.  
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Integració paisatgística: El pas està ben integrat a l’entorn.  

Tal com s’ha indicat a l’apartat de seguretat, als laterals del pas s’ha una barana, uns mòduls 

de reixa metàl·lica i una biona, la qual cosa és poc estètica, tant per la barreja de diferents 

models com pel mal estat de conservació.  

 DIAGNOSI 

Actualment hi ha dos passos per sobre de la via en aquesta localització. 

L’anàlisi anterior fa referència al viaducte per a l’ús de transit rodat, que incorpora una vorera 

per a vianants en un del laterals. La vorera, però, és molt estreta i no té cap element de 

protecció entre vianants i vehicles en un lloc destinat a ser una via ràpida amb gran afluència 

de trànsit. A més la configuració de les baranes resulta en un recorregut perillós. 

El pas antic és una gran estructura de vàries rampes, per ús de vianants únicament, que fa molt 

de temps que no s’utilitza, a jutjar per la degradació del seu estat. El seu ús poc pràctic degut a 

la longitud que s’ha de recórrer. 

 PROPOSTES 

La vorera per a vianants s’hauria d’eixamplar perquè és massa estreta per garantir la seguretat 

i comoditat dels usuaris. Cal arreglar el paviment de la mateixa per restituir les rajoles que 

manquen en alguns punts. 

El pendent de les rampes d’accés és massa alt tant per a bicicletes com per a persones amb 

mobilitat reduïda, però és gairebé impossible d’acomodar sense canviar completament 

l’estructura del viaducte. 

La configuració de les diferents baranes presenta un problema de seguretat degut a les 

característiques i la degradació de cada una. Ja que s’han de retirar, seria una bona oportunitat 

per instal·lar un model de barana que complís amb els requeriments de seguretat alhora que 

millorés l’estètica d’aquest element. 

La il·luminació de la calçada és adequada per a vehicles, però si es millora la intensitat 

lumínica, els vianants s’hi trobarien més còmodes. 

S’ha de considerar si cal retirar l’estructura del pas antic i, com que aquest pas funciona per a 

vehicles, es podria fer un nou pas únicament per a vianants i bicicletes. 
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Para 

las 2:  

Fig. 36 Pas del Prat de Vilanova: vista aèria (google maps) 

Fig. 37 Pas del Prat de Vilanova: accés costat oposat al mar (foto 
de Laura Torres) 

Fig. 38 Pas del Prat de Vilanova: segregació d’usos (google maps) 
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Fig. 39 Pas del Prat de Vilanova: configuració de les 
baranes (foto de Laura Torres) 

Fig. 41 Pas del Prat de Vilanova: espai entre baranes (foto de Laura 
Torres) 

Fig. 40 Pas del Prat de Vilanova: biona (foto de Laura Torres) 

Fig. 42 Pas del Prat de Vilanova: estat de les baranes (foto de Laura Torres) 



54 
 

5. 7. CONCLUSIONS SOBRE L’ESTAT ACTUAL 

En aquest apartat s’han exposat dos tipus de casos: espais on no existeix una manera de creuar 

la línia ferroviària i es proposa la construcció d’un pas, i passos existents que es troben en mal 

estat, o cal ampliar els seus usos. 

La creació de nous passos és essencial per evitar una situació en la que s’obliga als potencials 

usuaris a recórrer una gran distància fins al següent pas per tal de creuar o a abandonar la idea 

de passar a l’altra banda, de manera que s’amplifica la divisió de la ciutat. 

Analitzant els passos existents es pot observar que presenten, en la seva majoria, paviments 

degradats pel pas dels anys. Això, juntament amb la falta d’il·luminació en molt casos, són 

problemes amb fàcil solució i, fins a cert punt, econòmica. És més complicat solucionar 

carències com l’accessibilitat, que també és un problema recurrent, que en alguns casos 

requereix canviar lleugerament l’estructura i en altres és pràcticament impossible d’integrar a 

l’element existent. 

Fa uns anys el concepte dominant era de donar una clara preferència a la comoditat del trànsit 

rodat en contrast amb la del flux de vianants, i aquesta és la idea subjacent en el disseny de 

molts dels passos existents a Vilanova i la Geltrú. Actualment hi ha hagut un canvi de 

mentalitat que ha fet que cobrin més importància les necessitats del vianant. Per tant en molts 

dels casos dels quals es parla ha estat obligat repensar un passos destinats inicialment a 

vehicles per enfocar-los més als vianants. Per aquest motiu sovint es proposa millorar la 

seguretat, degut a l’alta vulnerabilitat dels vianants en front dels vehicles. 

Les millores proposades és clar que no solucionarien completament l’efecte barrera a Vilanova 

i la Geltrú. Com s’ha exposat a l’apartat de l’efecte barrera, per això caldria un gran projecte 

que es referís a tota la ciutat, i com que no és possible en l’actualitat, aquest treball opta per 

millorar la permeabilitat de la línia fèrria a través d’actuacions localitzades per mitigar els 

efectes negatius i aprofitar al màxim les instal·lacions existents. 

Un cop comentats l’estat i les millores es podria procedir adaptant les propostes i solucions 

amb la redacció d’un projecte executiu de cadascun d’ells per implementar les mesures 

suggerides. S’ha optat per desenvolupar una proposta de millora pel pas del Prat de Vilanova, 

ja que és el que presenta uns dèficits en seguretat més greus, i per això requereix una solució 

amb més urgència. 
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6. EL CAS DEL PAS DEL PRAT DE VILANOVA 

Abans de procedir a concretar les millores cal detenir-se a considerar les possibles solucions i 

fer una comparativa entre elles per determinar quin seria el millor camí a seguir. 

Com s’ha comentat de manera més extensa en l’apartat anterior actualment hi ha dos passos 

per sobre de la via en aquesta localització que es consideraran en l’estudi de solucions. 

Per una banda trobem el viaducte dedicat a l’ús de transit rodat, de varis carrils que té 

incorporada una vorera per a vianants. La vorera, però, és estreta considerant el flux d’usuaris 

i no té cap element de protecció entre vianants i vehicles. No hi ha cap carril específic per a 

bicicletes. 

La passarel·la és una gran estructura de vàries rampes, per a ús de vianants únicament i que fa 

molt de temps que no s’utilitza, a jutjar per la degradació del seu estat. Les llargues rampes 

causen que no sigui totalment accessible. Actualment es troba tancada al públic, que travessa 

la via pel viaducte.  

 6.1. SOLUCIONS ESTUDIADES 

Per tal de proporcionar una manera de creuar per a vianants i bicicletes que sigui còmoda, 

segura i integrada a l’entorn es poden prendre tres camins. 

o RESTAURACIÓ/CONDICIONAMENT DE LA PASSAREL·LA 

És el primer a considerar ja que existeix una estructura dedicada a aquest mateix objectiu i 

solucionar els defectes que té pot ser una opció a considerar. 

La passarel·la està formada per una estructura portant de formigó armat, amb paviment 
també de formigó i baranes laterals metàl·liques. 
 
Té accés pels carrers de la Nansa, del Joncar i Xarxes, encara que actualment els accessos estan 
tancats amb barreres per impedir la seva utilització. 
 
La distància i alçada que cal salvar obliga a que la passarel·la tingui una gran longitud. Cal 

caminar aproximadament uns 180m per recórrer una distància que en línia recta només en 

suposaria 20m. És per això que és descoratjador d’utilitzar i és contribueix poc a pal·liar 

l’efecte barrera. 

S’ha portat a terme la inspecció tècnica in situ de la passarel·la, així com recollida de dades i 
obtenció de fotografies,  amb la finalitat de determinar si és possible la reparació, o si cal 
enderrocar-la. 
 
Com es pot comprovar a les imatges adjuntes (figures 43 a 50), la passarel·la està molt 
deteriorada per la falta d’ús i de manteniment.  
 
L’estat de l’estructura portant és deficient. S’observen patologies de carbonatació i corrosió, 
tant de la pròpia estructura com de les baranes. Presenta esquerdes als pilars i a les 
plataformes, inclús amb bastants punts amb armadures a la vista. És possible reparar-la, però 
seria una operació costosa econòmicament. 
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El paviment està molt deteriorat, amb part de l’armat a la vista. Caldria procedir a estendre un 
recobriment per tal de protegir les armadures i millorar l’acabat superficial. 
 
Els elements de la barana presenten un aspecte tan afectat pel pas del temps i per la corrosió 
que mostren un estat de rovellament avançat en tota la seva longitud, fins al punt de que en 
molts trams han desaparegut parts dels elements que segurament han caigut, amb el perill 
que això suposa per als vianants i per la seguretat ferroviària. Aquests elements no tenen 
possibilitat de ser restaurats, l’única possibilitat és renovar-los. 
 
Donat l’estat actual, cal recomanar una operació integral de restauració, o bé 
l’enderrocament, ja que aquest pas sobre el ferrocarril ha perdut totalment la seva 
funcionalitat. 
 
Tenint en compte les característiques exposades de degradació i l’elevat cost econòmic que 
suposaria restaurar-la, es considera més adient enderrocar-la. 
 
Mentre no es porti a terme l’actuació que es decideixi, caldria retirar els materials que se’n 
poden desprendre, ja que hi ha un alt perill d’accident. 
 
En cas que es consideri construir-ne una de nova equivaldria a reproduir la situació que havia 

fa uns anys quan la passarel·la estava en servei: el fet que calia caminar un gran distància per 

salvar uns pocs metres de via, amb l’afegit que la normativa actual d’accessibilitat obligaria a 

habilitar trams de rampa més curts amb pendents menors, pel que la longitud total 

augmentaria respecte a la passarel·la actual. 

D’altra banda cal considerar que l’existència de la passarel·la és un element antiestètic per la 

seva simple existència. Per les seves dimensions té una presencia imponent i destaca per sobre 

dels edificis circumdants, els quals són pocs i menors en alçada. 

o AMPLIACIÓ DE LA VIA PER A VEHICLES 

Aquesta opció també sembla intuïtiva degut a que consisteix en modificar un element existent. 

Per augmentar la capacitat i la seguretat de la vorera  del viaducte es pot ampliar la plataforma 

existent, o, si les càrregues són massa grans, es pot doblar l’estructura al costat.  

La segona opció es pot descartar gairebé automàticament degut a l’elevat cost econòmic que 

suposaria. 

Per a la primera opció es pot eixamplar el viaducte amb la col·locació d’una plataforma a 

sobre, més ample que l’existent, que s’estengui cap als laterals. Si la capacitat portant de 

estructura ho permet seria ideal deixar els laterals en voladís. D’aquest manera no caldria 

construir pilars nous i seria més econòmic.  

La plataforma afegida hauria de ser el més lleugera possible perquè el pes afegit disminuiria la 

capacitat portant de l’estructura. Es recomana l’ús de bigues metàl·liques per als voladissos, 

més lleugeres que les de formigó, i que la plataforma de formigó sigui tan prima com sigui 

possible o bé es pot utilitzar formigó lleuger per a fer-la poc pesant. 
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Aquesta modificació hauria d’anar acompanyada d’un estudi d’accessibilitat per comprovar 

que el pendent de les rampes es l’adequat. Aquest pot ser el punt feble d’aquesta proposta 

degut a la dificultat de reduir els pendents actuals. 

Cal també prestar atenció a la seguretat de vianants i bicicletes en front dels vehicles. Es poden 

col·locar baranes de protecció entre bicicleta-cotxe i cotxe-vianant o reduir la velocitat 

permesa al transit rodat en aquest viaducte, per exemple convertir-lo amb una zona 30. 

o NOU PAS INFERIOR 

Aquesta opció pot, fàcilment, ser considerada com la més desfavorable econòmicament, ja 

que suposa la creació d’un pas des de zero. Tot i així té molts avantatges respecte a les altres 

dues. 

Com que no hi ha cap estructura preexistent es poden incorporar al seu plantejament tots els 

aspectes que eren difícils d’implementar a través d’una modificació. Per exemple 

l’accessibilitat, ja que es pot plantejar des del principi rampes que compleixin la normativa 

d’accessibilitat vigent; i el mateix succeeix amb temes com la seguretat o la integració. 

Aquest nou pas també comptaria amb l’avantatge de ser exclusivament peatonal, que 

proporciona més seguretat per als vianants, sobretot a les persones amb mobilitat reduïda. 

A més el pas inferior de via és més agradable de fet servir ja que no suposa recorreguts llargs 

Com que els carrers d’aquesta zona no són gaire transitats, els espais que ocuparien els 

enllaços amb el carrer sovint no estan pavimentats i seria una oportunitat per urbanitzar 

l’entorn. 

Finalment, és una proposta que mira a futur, ja que s’assumeix que aquest zona s’acabarà 

urbanitzant i estarà més poblada. Aquesta seria una solució que continuaria mantenint la 

funcionalitat amb l’augment de població del barri. 

 

 6.2. VALORACIONS 

En aquest apartat es busca una solució per a vianants i bicicletes. Pels vehicles ja es disposa 

d’un pas elevat que resol eficientment la connexió. 

S’ha descartat l’opció de restaurar la passarel·la existent, degut a que el seu estat de 

degradació requeriria una gran inversió econòmica. 

També s’ha desestimat l’opció de construir una nova passarel·la ja que tindria els mateixos 

problemes d’eficiència que l’actual, i si es volgués millorar l’accessibilitat encara empitjoraria 

més l’eficiència. 

Una solució intermitja suposaria l’ampliació del viaducte existent. Aquesta milloria resoldria els 

actuals problemes de seguretat, però no oferiria un recorregut còmode ni als ciclistes ni a les 

persones amb mobilitat reduïda. 
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Es considera que la millor alternativa és l’habilitació del pas inferior per a ús de vianants i 

bicicletes. És possible que no sigui la opció més favorable econòmicament, però no hi ha dubte 

que és la més adequada pel que fa a la seguretat i la comoditat dels usuaris. És la que més 

fàcilment es pot adaptar per complir els criteris d’accessibilitat i la de recorregut més curt i 

eficient.
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Fotografies de la inspecció tècnica de la passarel·la 

  

Fig. 43 Passarel·la Prat de Vilanova: vista general (foto de Laura 
Torres) 

Fig. 45 Passarel·la Prat de Vilanova: armadures vistes 
(foto de Laura Torres) 

Fig. 44 Passarel·la Prat de Vilanova: vista general (foto de Laura 
Torres) 

Fig. 46 Passarel·la Prat de Vilanova: armadures vistes 
(foto de Laura Torres) 
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Fig. 47 Passarel·la Prat de Vilanova: estat del paviment (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 50 Passarel·la Prat de Vilanova: estat de les baranes (foto de 
Laura Torres) 

Fig. 48 Passarel·la Prat de Vilanova: estat de les baranes (foto 
de Laura Torres) 

Fig. 49 Passarel·la Prat de Vilanova: estat de les baranes (foto 
de Laura Torres) 
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7. PROPOSTA DEL NOU PAS INFERIOR AL PRAT DE VILANOVA 

Un cop decidit que es projectarà el pas sota el ferrocarril cal pensar en com enllaçar els 

accessos amb els carrers adjacents tenint en compte les cotes del terreny i de la via, i 

connectant-les de manera que es respectin els criteris discutits anteriorment. 

7.1. ESTUDI D’ACCESSOS AL PAS 

7.1.1. COSTAT OPOSAT AL MAR 

 Alternativa 1:Rampa totalment accessible. 

Com s’ha comentat anteriorment la rampa haurà de ser dividida en trams de 10m i el pendent 

no pot ser major del 8%, per tal de ser considerada accessible. 

A la figura 51 es pot veure un croquis de com quedaria el perfil actual del terreny en relació a 

la rampa totalment accessible. 

El desenvolupament de la rampa arriba a una longitud de 63m. Si bé és una longitud 

relativament alta, es pot encabir a l’espai disponible sense afectar a la cruïlla del carrer Xarxes. 

 Alternativa 2: Rampa parcialment accessible. 

Com que l’alternativa 1 consisteix en una rampa de 63m, es vol estudiar una variant en la qual 

es manté el pendent del 8%, però s’eliminen els replans.  L’objectiu de considerar 

l’accessibilitat parcial és disminuir la longitud total de la rampa amb la finalitat de disminuir 

l’impacte d’una estructura de tal longitud, amb el resultat addicional de reduir el cost 

econòmic.  

A la figura 52 es pot veure un croquis de com quedaria el perfil actual del terreny en relació a 

la rampa parcialment accessible. 

El desenvolupament de la rampa arriba a una longitud de 54m. Si bé la longitud ha disminuït 

de manera significativa respecte a l’anterior, no presenta una diferència tan gran com per 

considerar sacrificar l’accessibilitat total. 

7.1.2. COSTAT MAR 

 Alternativa 1: Caixó prolongat sota el carrer del Joncar. 

El disseny consisteix en prolongar el caixó per sota del carrer del Joncar amb la finalitat de que 

l’accés constid’una rampa que condueix directament cap al mar, seguint el carrer de la Nansa. 

En aquest cas el caixó haurà de situar-se en una cota inferior que en la resta d’alternatives, 

donat que la cota del carrer del Joncar és més baixa que la cota de les vies. 

A la figura 53 es pot veure un croquis de com quedaria el caixó prolongat a menor cota i la 

seva relació amb el perfil actual del terreny. 
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Tal com queda palès a la figura, el fet de que el caixó passi per sota les vies i per sota del carrer 

del Joncar requereix que la seva longitud es dupliqui, provocant un augment econòmic 

desmesurat. 

D’altra banda la construcció d’aquesta alternativa obliga a perdre el cordó d’aparcament que 

hi ha actualment al carrer de la nansa. 

Per tot això, es descarta aquesta alternativa. 

 Alternativa 2: Caixó que travessa únicament les vies 

En aquesta alternativa el caixó finalitza quan acaben les vies i dona lloc a un accés amb escales 

i rampa. 

La proposta permet que no es perdi espai d’aparcament al carrer de la Nansa. 

L’alternativa 2 es pot desdoblar en tres variants que fan referència a la col·locació de la rampa i 

són econòmicament semblants. Les tres tenen en comú que l’accés a les escales està ubicat a 

la cruïlla entre els carrers de la Nansa i del Joncar, on s’hauria d’ubicar un pas zebra per 

travessar la calçada del carrer del Joncar. 

 Alternativa 2A: Rampa totalment accessible. 

La primera variant consisteix en col·locar la rampa al carrer del Joncar. Es tracta d’una rampa 

accessible, per tant consistirà en trams de com a màxim 10m de longitud i de pendent màxim 

del 8%. 

 A la figura 54 es pot veure un croquis de com quedaria el perfil actual del terreny en relació a 

la rampa totalment accessible. 

El desenvolupament de la rampa arriba a una longitud de 36,09m. Si bé és una longitud 

relativament alta, es pot encabir a l’espai disponible sense problemes. 

 Alternativa 2B: Rampa parcialment accessible. 

Com que la configuració de l’alternativa 2A consisteix en una rampa de 36,09m, s’ha volgut 

considerar una variant en la qual es manté el pendent del 8% però s’eliminen els replans. 

L’objectiu d’aquesta alternativa és disminuir la longitud total de la rampa, amb el resultat 

addicional de reduir el cost econòmic.  

A la figura 55 es pot veure un croquis de com quedaria el perfil actual del terreny en relació a 

la rampa parcialment accessible. 

En aquest cas el desenvolupament de la rampa arriba a una longitud de 32,18m. Si bé ha 

disminuït de manera significativa respecte a l’anterior, no presenta una diferencia tan gran 

com per sacrificar l’accessibilitat total. 

 Solució 2C: rampa accessible en U.  
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Aquesta variant consisteix en col·locar la mateixa rampa de la variant 2A al carrer del Joncar, 

però adoptant una configuració en U que sigui més agradable i funcional.  

Un avantatge addicional és que també el cost econòmic es veuràreduït, ja que la longitud de 

les pantalles laterals serà menor. 

A la figura 56 es pot veure un croquis de com quedaria aquesta rampa en U en front del perfil 

actual del terreny. 

En aquesta configuració els accessos tant de la rampa com les escales queden ubicats a la 

cruïlla del carrer del Joncar amb el carrer de la Nansa, per tant en aquesta alternativa cal 

senyalitzar dos passos zebra, el ja comentat de les escales, i el de la rampa. 

7.1.3. DISSENY ESCOLLIT 

Pels motius indicats en l’exposició de les diferents alternatives, s’ha escollit la combinació de 

les alternatives 1, pel costat oposat al mar, i 2C pel costat mar. 

  



Fig. 51 Alternativa 1: rampa totalment accessible (font pròpia)

Fig. 52 Alternativa 2: rampa parcialment accessible (font pròpia)
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Fig. 53 Alternativa 1: caixó prolongat sota carrer del Joncar (font pròpia)

Fig. 54 Alternativa 2A: rampa totalment accessible (font pròpia)
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Fig. 55 Alternativa 2B: rampa parcialment accessible (font pròpia)

Fig. 56 Alternativa 2C: rampa accessible en U (font pròpia)
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7.2.DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 

1. OBJECTIU 

L’objectiu és la definició i valoració de les actuacions a realitzar per construir un pas inferior 

peatonal i per a bicicletes de la línia Barcelona-Tarragona al seu pas per Vilanova i la Geltrú. Té 

la finalitat de permeabilitzar la via, facilitant la comunicació entre els sectors que divideix la 

via. 

2. SITUACIÓ ACTUAL DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

Actualment hi ha dos passos per sobre de la via en aquesta localització.  

El més recent és per l’ús de transit rodat, de varis carrils. Hi té incorporada una vorera per a 

vianants al costat est que sembla que s’utilitza força. La vorera, però, és molt estreta i no té 

cap element de protecció entre vianants i vehicles en un lloc destinat a ser una via ràpida amb 

gran afluència de trànsit. No hi ha cap carril específic per a bicicletes. 

El pas antic és una gran estructura de vàries rampes, per a ús de vianants únicament, que no és 

totalment accessible, i que fa molt de temps que no s’utilitza, a jutjar per la degradació del seu 

estat.  

L’àrea entre la passarel·la antiga i el carrer del Joncar, que hi creua, no està pavimentada i 

s’utilitza informalment com un aparcament. 

3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES CAL QUE CAL EXECUTAR  

Les obres que cal executar consisteixen en la construcció d’un pas inferior peatonal i per a 

bicicletes de la línia Barcelona-Tarragona, al seu pas pel Prat de Vilanova (Vilanova i la Geltrú) 

aproximadament al carrer de la Nansa, per millorar la connectivitat entre ambdós costats de la 

via. 

En aquesta actuació s’inclouria: 

- La demolició i retirada de la passarel·la existent 

- La construcció del pas inferior peatonal pròpiament 

- Els accessos a ambdós costats 

- El drenatge del pas 

- La il·luminació del pas 

Les actuacions es troben recollides al plànols. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ PROJECTADA 

El projecte està justificat principalment per la necessitat de millorar la seguretat de les 

persones que creuin la via alhora que es millora la permeabilitat entre els dos costats de la 

població. 

A continuació s’especifiquen les obres necessàries: 
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4.1. TOPOGRAFIA 

Donat que no es disposa d’un estudi topogràfic s’ha utilitzat un plànol cartogràfic, motiu pel 

qual les cotes de nivell utilitzades en els càlculs són aproximades. 

4.2. GEOTÈCNIA 

Donat que no es disposa d’un estudi geotècnic s’assumeix que el nivell freàtic estarà prou alt 

per afectar les obres. S’ha considerat que el terreny és de tipus sedimentari, segurament 

format per sorres. 

4.3. DEMOLICIÓ I RETIRADA DE LA PASSAREL·LA EXISTENT 

Previ a l’inici de les obres cal enderrocar la passarel·la existent adjacent a la via que està 

actualment en desús. A causa del seu deteriorament presenta un perill per als vianants. 

La retirada es portarà a terme amb un tancament total de la zona per garantir la seguretat dels 

vianants. 

4.4. ESTRUCTURA 

L’estructura del pas inferior, en la part que creua sota la via, tindrà unes dimensions de 4,00m 

en horitzontal i 2,5 en vertical. Estarà formada per caixons encadellats dotats de junta de 

goma, en seccions de 1,25m de longitud. Les dimensions exteriors dels caixons seran de 4,50m 

d’ample i 3,10m d’altura. 

Les dimensions inferiors es veuran reduïdes per la col·locació del sistema de drenatge i la 

il·luminació interior, sent, com a mínim, de 2,20m lliures en el seu punt més baix, d’acord amb 

la normativa. 

La part superior d’aquest caixó es troba a la cota 2,70 i la inferior a la cota -0,34.  

Des del punt de vista geotècnic s’ha de tenir en compte que el nivell freàtic serà alt, per la 

proximitat de l’emplaçament de la obra al mar, segurament més alt que la cota inferior de 

l’estructura. 

També cal saber amb quin tipus de terreny ens trobem, i la seva resistència, ja que segurament 

ens trobem davant de sòl sedimentari i és possible que es necessitin talussos de poca inclinació 

per garantir la seva estabilitat. 

Per tot això és necessari construir un sistema durant la fase de construcció que permeti 

garantir l’estabilitat de la via, així com per poder treballar en sec i reduint les filtracions al 

màxim. 

És per això que proposo la construcció de pantalles estructurals d’uns 10m de profunditat per 

contenir les terres. Proposo que es construeixi mitjançant la injecció de beurada de ciment a 

pressió (sistema jet-grouting), el tap de fons permetrà unes condicions de treball adequades. 

Aquesta estructura servirà de resguard durant la col·locació del caixons prefabricats. 
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L’estructura dels accessos també pot estar formada de murs pantalla de profunditat variable. 

En les zones que quedin vistes d’aquestes pantalles per millorar l’aspecte estètic de les 

mateixes es poden cobrir les irregularitats amb un tractament superficial com un forro de 

formigó, un arrebossat amb morter o elements prefabricats. 

4.5. RAMPES I ESCALES 

Els accessos al pas inferior es realitzaran mitjançant rampes i escales, seguint al màxim la 

“Orden VIV/561/2010, de l’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de 

condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per l’accés i utilització del espais públics 

urbanitzats”. D’acord amb aquesta, les rampes i escales tenen un ample mínim de 2,00m, que 

corresponen a un ample de circulació de 1,80m i 10cm a cada costat per la col·locació de les 

baranes. 

Les rampes tenen una longitud màxima de 10m i un pendent del 8%, entre els que s’intercalen 

replans de1,50m. 

Els graons de les escales tenen una estesa de 30cm i una alçada de 16cm. El replà més alt de 

l’escala que constitueix el desembarcament del usuaris al carrer del Joncar es construirà a 

contrapendent respecte a les escales per evitar l’entrada d’aigües pluvials al pas inferior.  

Les rampes i escales es col·locaran amb un paviment de formigó rugós amb cert gruix sobre el 

formigó estructural de manera que permetin el pas d’una canaleta en tota la seva longitud per 

drenar l’aigua de pluja que hagi pogut entrar. 

4.6. DRENATGE 

El sistema de drenatge no és objecte d’aquest treball, així que no s’exposarà amb el mateix 

detall, i només a nivell qualitatiu. 

Cal una canaleta situada al costat de les pantalles per recollir l’aigua per tota la longitud del 

caixó i també en sentit perpendicular a l’inici i al final. Caldrà que el caixó disposi d’un pendent 

de l’1% en sentit transversal i de l’1% en sentit longitudinal. 

Per determinar les dimensions de la canaleta caldria portar a terme un estudi hidrològic. 

Aquest sistema de drenatge ha de connectar amb un pou de bombes que permeti bombejar 

les aigües recollides a la xarxa de recollida municipal. 

4.7. IL·LUMINACIÓ 

La il·luminació no és objecte d’aquest treball, així que no s’exposarà amb el mateix detall. 

Cal col·locar un armari de maniobra i potència tant per la instal·lació de la il·luminació com per 

l’alimentació i maniobrade les bombes de drenatge. 

L’alimentació del quadre es realitzarà des de la xarxa elèctrica municipal. 

4.8. PAVIMENTACIÓ INTERIOR 
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L’amplada del caixó allotjarà una calçada per a bicicletes i una altra per a vianants. Les dues 

parts estaran separades amb un desnivell de 20cm d’una vorada de formigó prefabricat. 

En ambdós casos la pavimentació es farà amb rajoles de morter hidràulic del tipus rallat 

perquè el rodament de les bicicletes i les cadires de rodes sigui més suau. 

4.9. PAVIMENTACIÓ VIÀRIA PÚBLICA I CONNECCIONS 

El carrer del costat oposat al mar no està pavimentat. Per realitzar l’entruncament del carrer 

amb la obra la vorera de vianants reduirà el desnivell de manera progressiva per acabar a la 

mateixa cota que la calçada de bicicletes. Es pot considerar la possibilitat de crear un carril bici 

en aquell carrer que segueixi des del pas inferior. 

En el cas del costat mar el desembarcament dels vianants i bicicletes tant per rampa o escales 

aniran a parar al Carrer de Joncar, on actualment no hi vorera i es fa servir informalment de 

pàrquing. Es pavimentarà el desembarcament i s’enllaçarà cada sortida (les escales i la rampa) 

amb un pas zebra que creui el Carrer del Joncar i condueixi als usuaris cap a les voreres 

existents. 

4.10. AFECTACIÓ AL TRÀNSIT FERROVIARI 

 

4.10.1. ACTUACIONS A LA CATENÀRIA DURANT LES OBRES 

Les actuacions sobre la catenària corresponen a la pròpia col·locació dels caixons: descàrrega 

de la tensió elèctrica i descàrrega de la tensió mecànica, per evitar possibles ruptures en cas de 

contacte amb els caixons prefabricats. 

La descàrrega elèctrica serà necessària, així mateix, durant les fases de construcció de 

l’estructura i en el cas de l’execució dels pilots i taps de fons a la zona de la via.  

4.10.2. TANCAMENT DE LA VIA I AFECTACIONS 

Per la realització de les obres serà necessària la demolició de part de la infraestructura 

existent. Es podran aprofitar les parts metàl·liques  per la seva reposició al finalitzar les obres. 

És possible realitzar l’obra en dues meitats per minimitzar les afectacions al trànsit ferroviari, 

de manera que es pot mantenir una via única durant les obres. 

Es preveu treballar durant les hores del dia on no hi ha servei en la línia sempre que sigui 

possible. 

4.11. SENYALITZACIÓ 

Durant tot el procés de les obres el recinte estarà perfectament tancat per garantir la 

seguretat dels treballadors i els vianants. 

En compliment de la normativa vigent es col·locarà la senyalització de seguretat i salut adient. 

 

  



71 
 

7.3. PLÀNOLS 

Llistat de plànols: 

 Plànol d’emplaçament 

 Plànol d’ubicació 

 Ortofotografia 

 Planta actual 

 Planta projectada (1 de 2) 

 Planta projectada (2 de 2) 

 Perfil del caixó 

 Perfil accés oposat al mar 

 Planta accés costat mar 

 Perfil accés costat mar 

 Dimensions del caixó 

 Detalls constructius 
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8. CONCLUSIONS 

L’any 1883 es va inaugurar el ferrocarril de Valls a Vilanova i Barcelona. La ciutat estava 

inmersa en un procés d’industrialització i de creixement econòmic. La implantació d’aquesta 

línia ferroviària va millorar dràsticament les comunicacions a la zona, la qual cosa va accelerar 

encara més el desenvolupament econòmic de la ciutat i de la comarca sencera. 

Encara que inicialment no va ser evident, la construcció d’aquesta línia va dividir la ciutat en 

dos, creant un clar efecte barrera. 

Actualment l’efecte barrera persisteix, encara que s’han anat habilitant diferents passos 

superiors i inferiors a les vies. Aquests són els passos ubicats al camí del Colls, al carrer 

Canàries, al carrer de Josep Coroleu, a la rambla de Salvador Samà, al carrer Ponent i al Prat de 

Vilanova. 

El present treball consisteix en un estudi sobre la funcionalitat i seguretat d’aquests sis passos i 

en avaluar en quina mesura ajuden a pal·liar l’efecte barrera. S’han proposat millores pels 

problemes específics de cada un i s’ha estudiat en més profunditat el pas del Prat de Vilanova, 

desenvolupant una proposta d’un pas inferior per substituir l’actual pas superior. 

L’objectiu d’aquest treball era l’estudi de l’efecte barrera a Vilanova i la Geltrú amb la intenció 

d’eliminar-lo, però aviat es va veure que això no seria possible. Les millores proposades no 

solucionaran completament aquests efectes negatius, per això caldria un tractament integral 

que es referís a tota la ciutat. Ja que això no és possible actualment, el meu projecte opta per 

millorar la permeabilitat de la línia fèrria a través d’actuacions localitzades per mitigar l’efecte 

barrera i aprofitar al màxim les instal·lacions existents. 
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