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INTRODUCCIÓ
El conjunt d’articles d’aquesta publicació, possible gràcies al suport de l’Obra Social d’Unnim
Caixa (Premis Caixa de Sabadell 2010), són reflexions a l’entorn de l’objectiu perseguit d’una mobilitat sostenible, objectiu integrat en els principis fundacionals de l’ADENC.
Els articles, elaborats per membres de l’entitat,
fan referència a diversos escenaris i parteixen
de la convicció que les dades i les realitats presents permeten millors actuacions des de l’esfera pública. Alguns treballs s’inspiren en projectes o planejaments oficials: les seves mancances
i absurditats s’han de posar de relleu per evidenciar la manca de proporcionalitat i el pretès interès públic. Altres són recerques més abstractes,
però dirigides a la mateixa finalitat. En el rerefons, sense la reflexió permanent contra el Quart
Cinturó cap dels textos mai no hauria existit. El
tòpic del projecte del Quart Cinturó il·lustra com
cap altre la deriva mancada de racionalitat que
ocupa bona part del sistema polític, de l’Administració i de bona part de les forces econòmiques.
En els textos hi ha des de reflexions sobre la
quantificació i mesura de les dotacions de xar-

xes lineals (carreteres, ferrocarrils, autovies...)
fins a anàlisis més recents sobre el fet energètic
i els consums al voltant de la mobilitat. Aquestes anàlisis parteixen del convenciment que els
grans objectius de la sostenibilitat de la mobilitat es poden aplicar de manera molt concreta en
cada infraestructura, amb el ple convenciment
que hauríem de superar estadis tot començant a
parlar de corredors, de les infraestructures que
els integren, de les quotes de distribució modal
i dels nous objectius de repartiment modal que
es pretenen assolir corredor per corredor amb
les infraestructures, gestió o serveis que els han
de fer possibles. La nostra aspiració és que els
principis que defensem no es desvirtuïn ni es
neguin a diari amb projectes oficials que parteixen d’unes bases tècniques i acadèmiques més
que dubtoses.
És així que els plans i projectes oficials són més
aviat muralles on els poders públics s’atrinxeren
que no pas camins raonables de participació i diàleg. Hi ha un dèficit democràtic molt gran en
aquestes actituds, que són inèrcia d’un passat
llunyà i impròpies del present. Tot plegat fa referència a una pràctica continuada de relació amb

l’Administració pública, Generalitat de Catalunya
i Ministeri de Foment en particular, que durant
anys hem viscut des de la impotència, però també des la constància en la denúncia de les seves
mancances. El procés d’haver de fer al·legacions
i contrapropostes sabent que mai obtindrem respostes (l’Administració no respon) i que mai hi
haurà un diàleg o contrast dels arguments racionals i empírics aportats, ha estat una gran escola per a nosaltres. És per una banda com una
constant invitació a desistir de la via administrativa i una invitació a acudir a la via contenciosa
administrativa o a la mobilització al carrer; i per
altra banda la constatació ferma de com el sistema democràtic és dèbil en el moment d’entrar
en raons, o sigui en la legitimació racional de les
seves actuacions.
Hem sobreviscut a nombrosos estudis informatius, a plans territorials i sectorials, a governs
de diferent signe, i quasi mai cap raó ha entrat
en una disputa mínimament acadèmica: seria el
més clar indici d’interiorització que el poder ha
de ser raonable. Aquests articles són una travessia en el desert, on també notem l’absència
de la universitat, la qual, excepte en comptades
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individualitats, es mostra també molt absent del
debat territorial.
Precisament de territori es parla en aquests articles, més enllà de l’aspecte concret de les xarxes
o de l’energia. L’experiència d’anys ens ha donat
lliçons: sabem que no preservarem els espais
naturals, siguin boscos o conreus, sense alternatives i capacitat de crítica respecte de tot allò
que es construeix, és a dir contra la gran eina
destructora més evident, el sector del ciment.
Sabem que, si no s’internalitzen els costos ambientals de les actuacions que s’emprenen, els
números que se’ns presenten sempre estaran
falsejats: la fal·làcia del desenvolupament és una
excusa per garantir el control de les plusvàlues
en unes poques mans. Major equitat social, major equitat ambiental són els garants d’un desenvolupament harmònic.
Perquè, fins i tot ara, en època de crisi econòmica i de model, tampoc sembla que la racionalitat hagi de prevaldre: són massa les forces que
només coneixen un únic camí. En uns temps en
què tot trontolla i en què se sumen les amenaces
de la crisi ambiental (canvi climàtic i limitacions
dels recursos naturals) i de la crisi energètica
(el pic del petroli ja es va assolir el 2006 i els
d’altres recursos energètics no són llunyans),
les oportunitats d’ambientalitzar-nos són, més
que un repte, una obligació. Al llarg dels anys de
protestes i contrapropostes hem obert algunes
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ments i hem reconegut major receptivitat, però
el conjunt del sistema continua essent molt refractari. No és sinó una molt decebedora mostra
de la nostra capacitat social com a país.
Però el ple convenciment que els postulats que
defensem han de fer forat en la nostra societat
ens empenyen a perseverar: aspirem a deixar de
ser marginals per a ser una anècdota històrica
en l’assoliment d’una societat més responsable.
Aquesta publicació és un pas més en aquesta
persistència i aspiració.
ADENC
2011
Consell de lectura. Malgrat
que els articles poden ser
llegits aleatòriament, us
recomanem fer-ho seguint
l’ordre de l’índex.

bus

Retorns. Els autors i l’ADENC
estarem encantats de rebre
les vostres discrepàncies
metodològiques o conceptuals
i debatre-les. Per contactar
amb nosaltres adreceu-vos a
correu@adenc.cat.
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La planificació de les infraestructures
de transport contra la planificació territorial
Qui s’ha de supeditar a qui?
L’impuls de planificació que el Govern de Catalunya inicià a partir de l’any 2003, endegant la redacció de 7 plans territorials parcials dels grans
territoris catalans i diferents plans sectorials
(infraestructures de transport terrestre, ports,
transport de viatgers, etc.) ha tingut molt clara
la resposta a l’interrogant de l’encapçalament:
els plans territorials parcials s’han supeditat a
la planificació sectorial de les infraestructures.
Les paraules de l’aleshores conseller de Política
Territorial i Obres Públiques són ben clares:
“[...] ens ha portat en l’actualitat a definir tota la política de planificació del Govern de Catalunya d’una manera integral, on els plans territorials parcials incorporen totes les previsions del Pla de les infraestructures
del transport i se les fan seves. Acabaríem, així, amb
dècades de separació i d’orientacions contraposades
i trobaríem, ara, la manera de fer la síntesi constructiva, de dissenyar una pau positiva, de dos mons que
haurien viscut d’esquena durant massa temps”1.

I de les seves paraules es desprèn clarament que
l’actual Govern ha acabat amb aquest autisme

entre l’un i l’altre món a través d’imposar als
plans territorials les decisions infraestructurals
preses pel PITC2. Ara bé, contràriament a la resposta aplicada pel Govern, esmerçarem esforços
argumentant que hauria d’haver-se actuat precisament de manera inversa.
Però, per respondre-ho, primer cal entendre els
anglesos.

La regulació del trànsit,
com a cultura anglesa
Com l’esport, l’ordenació de trànsit forma part
de les aportacions angleses a la nostra cultura
actual. No és que hàgim importat només les rotondes i els senyals més recents, sinó que el conjunt de la sistemàtica de l’ordenació és, des del
mateix Codi de Circulació, una invenció anglesa.
Comparats amb ells som uns principiants. La
seva densitat urbana no els permet de fer experiments com els nostres amb el creixement de la
xarxa vial com a solució. Ni les solucions jacobines de la grandeur a la francesa, ni les matxades
espanyoles de presumir d’inversió formen part
de la seva cultura. I hem copiat malament, per

exemple, pel que fa a la seva prioritat a right:
nosaltres hem traduït “dreta”, però quan ells
circulen per l’esquerra cedeixen el pas al vehicle
que el conductor veu al seu costat, sigui en una
cruïlla o en una rotonda. Nosaltres hauríem d’haver-ho traduït per “esquerra” i ara seriem simples i clars amb una mateixa norma tant per a
les cruïlles com per a les rotondes. Al costat dels
anglesos, potser només passarem a la història
per la nostra megalomania i per haver contribuït de forma destacada a la invenció de rotondes
decorades. I si bé el conseller Nadal té raó de
voler limitar els pastissos que s’hi troben, les lliçons angleses no acaben aquí. Els anglesos són
molt conscients de les limitacions de la tècnica
i dels efectes perversos que aquestes limitacions poden provocar, per la qual cosa desestimen
nombroses demandes de nous projectes vials
abans de decidir si realment cal fer una inversió
forta. El seu sentit crític no cau en els paranys
que nosaltres mateixos ens posem i saben que
han de domesticar el trànsit, que créixer no és
sempre adequat i que les solucions formen part
del problema. Nosaltres, imbuïts en aquell esperit de fer “una España que no la va a reconocer
ni la madre que la parió” (Alfonso Guerra), par-

1 Presentació del conseller Joaquim Nadal del llibre publicat el 2009 pel
Departament de Política Territorial i Obres Públiques “El Pla general d’obres
públiques de 1935: política, infraestructures i territori”.
2 L’única excepció semblaria ser la del Pla de la Regió Metropolitana de
Barcelona, ja que PITC es remetia al pla territorial, però el cas és més
aparent que real.
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ticipem, espanyolíssims, amb el nostre govern
al capdavant, de l’opció de la modernització del
país a batzegades.

Les infraestructures
i l’efecte inductor de nova
demanda de mobilitat
Les solucions poden incrementar el problema.
Així, si bé les infraestructures de transport, en
apropar punts distants, indueixen canvis d’usos
del sòl als territoris que torna accessibles, també
indueixen l’aparició de nova demanda de mobilitat. I sembla lògic: si es milloren les possibilitats
de desplaçament entre dos punts, les persones i
les mercaderies comencen a contemplar aquest
desplaçament com una opció, malgrat que prèviament aquest desplaçament no pogués ser
contemplat com una bona opció. Per tant, la
pròpia existència de les infraestructures indueix
l’aparició de nova demanda de mobilitat, i aquesta nova demanda farà servir la nova infraestructura creada.
Aquest efecte inductor ha estat estudiat sobretot arran del fet que s’observés repetidament
que la construcció de noves autopistes se seguís,
a mig termini, per l’esgotament de la nova capacitat oferta. En aquest sentit, el Departament de
Transports britànic portà a terme una investigació (Comitè SACTRA) que conclogué que la construcció de vies noves indueix un trànsit addicio-
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nal que és responsable de l’esgotament ràpid de
la nova capacitat oferta3.
Des d’aleshores, la inducció de trànsit nou ha
estat força estudiada i desenvolupada, tant per
part de les administracions com per part d’altres
organismes i investigadors d’arreu. En concret,
l’administració anglesa va publicar una guia l’any
2006 on s’exposa la necessitat que els models de
simulació del trànsit tinguin en compte la variació de la demanda que comporta la construcció
d’infraestructures noves4.

Taula 1.

Increments de nova demanda
generada per les noves infraestructures

Autor
de l’estudi
SACTRA
Goodwin

En altres paraules, això implica que els projectes
de millora o ampliació de la xarxa viària anglesa
no poden anar acompanyats d’estudis de mobilitat que suposin una demanda fixa on el trànsit
futur sigui igual que l’existent en l’actualitat (amb
una taxa d’increment tendencial). Al contrari,
els estudis de mobilitat han de valorar la magnitud d’afectació de la demanda, considerant que
aquesta es comporta de forma variable segons
l’oferta projectada.
Atès que el trànsit induït absorbeix part de la
nova capacitat oferta, ha resultat interessant estimar la magnitud d’aquest fenomen. En aquest
camp s’han realitzat diversos estudis i s’ha arribat a conclusions diferents. Ara bé, en tots els
casos s’afirma que la proporció de nova capacitat
absorbida pel trànsit nou induït se situa entorn
del 50-100%5.

3 SACTRA (1994), Trunk roads and the generation of traffic, London:
Department for Transport
4 Department for Transport. Transport Analysis Guidance [en línia]. London:
Department for transport, June 2006.
“Variable demand modelling-overview”, unit 2.9.1.

Curt termini

Llarg termini
(més de 3 anys)
50-100%

28%

57%

Johnson
and Ceerla

60-90%

Hansen
and Huang

90%

Fulton, et al.

10-40%

Marshall
Noland

50-80%
76-85%

20-50%

50-80%

Font: comparativa d’estudis sobre el percentatge de
nova capacitat absorbida pel trànsit induït del Victoria
Transport Policy Institute, 2007.

5 Victoria Transport Policy Institute. Transportation Demand Management
Encyclopedia [en línia], Victoria (Canadà): Victoria Transport Policy Institute,
updated August 27, 2007. “Rebound effects. Implications for transport
planning”. http://www.vtpi.org/tdm/tdm64.htm
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Aquest efecte inductor de demanda nova no només s’observa amb l’automòbil, sinó també amb
la resta de mitjans de transport. Per exemple,
l’obertura del servei del Trambesòs mostrà que,
si bé el 56% dels usuaris del nou tramvia realitzava anteriorment aquest desplaçament amb altres
mitjans de transport, un 43,9% dels usuaris no
realitzaven aquest desplaçament abans de l’obertura de la nova línia de tramvia.
En definitiva, la importància territorial d’aquest
efecte de les infraestructures sobre la pròpia demanda de mobilitat comporta el perill d’endinsarse en un cercle viciós on la congestió de les xarxes
de transport condueix a construir més infraestructura per recorreguts alternatius, que no només
indueixen nova demanda de mobilitat, sinó que al
seu torn transformen els usos del sòl de nous territoris, ubicant-hi activitats que generen nova demanda, i incrementant encara més la pressió per
construir més infraestructures de transport, etc.
Ara bé, dit això, també cal subratllar que l’efecte inhibidor de demanda associat a l’absència
d’infraestructures és tant o més important que
l’efecte inductor de nova demanda a causa de
l’existència de les infraestructures. Així, en base a
l’afirmació del comitè SACTRA respecte de la inducció de nou trànsit generat per les ampliacions
de capacitat de la xarxa viària, el govern britànic
encarregà un nou estudi6 que pretenia observar
si, per simetria, cal esperar que una reducció de la
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capacitat de la xarxa condueixi a una supressió de
trànsit, de manera que els impactes de les reduccions de capacitat en el trànsit siguin menys severs d’allò que s’estimava en un primer moment.
Sense entrar en detalls, l’estudi conclou que en
pràcticament tots els casos s’observa una davallada del trànsit que circula pel conjunt de l’àrea
que es considera afectada per la reducció de la
capacitat. I encara més important: no s’identifica cap exemple on la reducció de l’espai per als
cotxes hagi comportat a llarg termini un caos de
trànsit o un embús perpetu. En concret, allò que
generalment succeeix és que es manté el mateix
nivell de congestió, encara que amb una capacitat de la xarxa i uns volums de trànsit inferiors.
En definitiva, doncs, es constata que les persones
adquireixen diferents estratègies de desplaçament (ús de diferents mitjans de transport, canvis
d’horaris dels desplaçaments, reducció dels desplaçaments a realitzar, etc.) depenent de l’oferta
de mitjans de transport a l’abast, i s’observa que
una major oferta viària provoca l’aparició de nou
trànsit (inducció) i una reducció de capacitat viària en provoca una desaparició (inhibició).

Moriràs d’èxit
La conclusió no pot ser cap d’altra que assumir
que les receptes de l‘agent regulador formen part
del problema que es vol resoldre. Si fem més autovies, afavorirem la mobilitat fins a fer-les insuficients, i si afavorim el transport públic l’emplena-

rem igualment. Qualsevol “solució” demostrarà,
a la llarga, la seva capacitat de generar nova demanda com per fer-la evident, a menys que tinguem el sentit crític suficient com per veure allò
que hem empitjorat. El problema rau, doncs, en
orientar el país a un model de prou qualitat i equilibri i de superar els tòpics de la manca de xarxa
vial bàsica. Allò que calgui fer, caldrà que es faci
amb ciència i no pas amb esperit salvador. Aquesta hauria de ser la regla per als nostres responsables polítics.

Metodologies del passat
per al marc present
El PITC (Pla d’Infraestructures de Transport de
Catalunya, 2006), per exemple, preveu uns creixements continuats en la demanda de mobilitat
del quatre per cent anual en els propers vint
anys. Si féssim aquestes infraestructures previstes d’aquí a vint anys, certament, seríem esclaus
d’una mobilitat que s’hauria més que doblat i que
ens afectaria a tots plegats. I no és tan sols que
hi hauria més del doble de vehicles en moviment,
sinó que nosaltres hi aniríem a dins i acabaríem
movent-nos el doble de temps i distància. Aquest
tipus d’irracionalitats són les que caldria evitar i
excloure d’un planejament que els anglesos, clarament, no practiquen. Però nosaltres sí.
Els equilibris per demostrar que en aquests escenaris es poden respectar els acords de Kyoto, les

6 CAIRNS, Sally; HASS-KLAU, Carmen; GOODWIN, Phill (1998)
Traffic Impact of Highway capacity reductions: assessment of the evidence,
London: Landor Publishing.
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normatives de l’aire i altres lleis només es basen,
finalment, en les estimacions que en els propers
vint anys els motors hauran augmentat tant la
seva eficiència que absorbiran tota aquesta responsabilitat. Una classe política i tècnica que redacta documents en aquests termes, com el PITC,
forma part del problema mental del país, no de la
seva solució.
El fet que aquests supòsits s’hagin incorporat a
acords entre agents socials com l’Acord Estratègic per a la internacionalització, la qualitat
de l’ocupació i la competitivitat de l’economia
catalana7 posen de manifest el bloqueig de la societat catalana, presa per desigs impossibles. La
visió de les infraestructures n’és un exponent clar.
Segurament pot estar-se d’acord que aquests
criteris de planificació difícilment responen als
reptes del marc legal vigent, sinó que han estat
heretats de dècades anteriors i formulats sota
un paradigma que ja no hauria de ser vigent. De
fet, serveixen per planificar únicament la xarxa
viària a l’alça, però no pas per atendre l’objectiu
primordial de millorar l’accessibilitat de persones i mercaderies minimitzant impactes ambientals i perseguint l’equitat social, que és allò de
què es tracta.
Ara bé, cal esmentar que la planificació de les infraestructures de transports a Catalunya no s’ha
efectuat únicament a través de models de simula-
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ció inflacionistes. De fet, han existit altres factors
amb una gran influència, com poden ser el que
s’ha anomenat “la veu del territori” i que són fonamentalment demandes d’alcaldes, sovint amb
una visió completament localista i amb una gran
fe en les infraestructures de transport com a font
de riquesa.
Així, “el territori” sovint demana autovies que són
incorporades als plans, malgrat que fins i tot les
eines de simulació per validar-les siguin dubtoses.

Algunes exemples de
contradiccions i incongruències
a Catalunya
A continuació centrem l’atenció en alguns exemples on es fa palès que el planejament territorial
s’ha supeditat a la planificació de les infraestructures, fet que ha generat contradiccions o incongruències amb el model territorial que pretenen
impulsar els propis plans territorials parcials.
Deixarem per als propers capítols els casos de la
duplicació de l’AP7 amb l’A7 i el Quart Cinturó a la
regió metropolitana de Barcelona.

Creixements polaritzats?
Malgrat que el model d’assentaments urbans que
proposen els plans territorials aposta per concentrar els futurs creixements en un conjunt d’una
trentena de polaritats, les nombroses propostes
del PITC de noves vies d’alta capacitat dificulta-

ran aquesta compactació i polarització dels creixements. En les propostes del PITC al Camp de
Tarragona i les comarques gironines, la millora de
l’accessibilitat viària proposada pel PITC no es limita a un conjunt reduït de polaritats, sinó que es
produeix en un gran nombre de punts d’aquests
territoris. Paral·lelament, cal afegir que les propostes ferroviàries i de transport col·lectiu en
aquests àmbits són testimonials i, sovint, no donen resposta a les principals demandes de mobilitat a l’interior d’aquests sistemes urbans.

Montblanc:
segona capital de Catalunya?
Resulta curiós assenyalar, per exemple, que mentre el Pla territorial parcial del Camp de Tarragona
considera el municipi de Montblanc com una polaritat comarcal de cara a l’horitzó del pla (2026), el
PITC (i, conseqüentment, també el pla territorial)
plantegen les següents actuacions infraestructurals entorn de Montblanc:
1. Construcció de la nova autopista A-27,
Tarragona - Montblanc.
2. Desdoblament de la N-240 en el tram
Lleida Montblanc.
3. Desdoblament de la C-14 en el tram
Tàrrega Montblanc.
4. Nova variant de Montblanc
(Montblanc ja disposa de variant).
5. Condicionament de l’eix diagonal,
Montblanc - Igualada.

7 Vegeu: www.acordestrategic.cat
	En concret, aquest acord signat el 2005 proposà la construcció de 500 km
de xarxa d’autovies lliures de peatge, propostes que posteriorment recollí
íntegrament el PITC.
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Si a aquestes cinc actuacions hi afegim que actualment ja passa per Montblanc l’autopista AP-2 i
la carretera nacional N-240, obtenim un escenari
infraestructural per a Montblanc del 2026 (o més
enllà) totalment impropi d’una polaritat comarcal.
Aleshores, doncs, quin és l’escenari de futur que
el Govern de Catalunya desitja per a Montblanc?
Si és cert que no es vol potenciar especialment
el creixement d’aquest territori, les noves actuacions infraestructurals són segurament innecessàries. I si aquestes infraestructures es consideren necessàries (com a mínim des de l’òptica de
les necessitats dels nuclis de la costa del Camp
de Tarragona), aleshores el pla territorial no pot
obviar el paper que probablement tindrà Montblanc en aquest nou escenari de cruïlla amb una
gran accessibilitat.
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Central). Per tant, pot afirmar-se que el planejament no ha construït un discurs per racionalitzar
la construcció de variants sinó que, per norma
general, s’ha optat per una generalització de les
variants arreu.

Variants per a tothom

Si bé les variants sempre seran llegides positivament des de l’estricta perspectiva sectorial
del trànsit (perquè s’evita de reduir la velocitat
per esquivar el pas intern per nuclis urbans), si
la decisió de les variants es pren en el marc del
planejament territorial, aleshores els aspectes a
considerar no són només la velocitat i els temps
de desplaçament del trànsit, sinó també les conseqüències socioeconòmiques relacionades amb
els usos que desapareixen amb la construcció de
la variant, l’efecte barrera entre el nucli urbà i el
rodal, l’impacte paisatgístic, etc. També cal considerar l’efecte socioeconòmic que es produeix
sobre l’actual travessera, que deixa de ser camí
de pas (funció històrica de totes les carreteres
dins dels pobles) amb la possibilitat d’iniciar-se
una davallada de les activitats econòmiques de
la històrica travessera (davallada que pot ser per
migració cap a la nova variant, o no).

Els plans territorials aprovats presenten una gran
profusió de variants en un gran ventall de carreteres: tant de caràcter regional, com comarcal o
local; i també en un gran ventall de realitats territorials: tant en àrees amb escassetat de terres
planes i aptes per a usos agrícoles (com a l’Alt Pirineu), com en àrees planeres (com la Depressió

Segurament és per aquests motius que diversos
països europeus han optat per racionalitzar la
construcció de variants a través de la pacificació
de les travesseres. Aquesta pacificació té com
a objectiu compatibilitzar la funció de pas de la
via amb la funció de vida local. Per tant, el nou

Dit tot això, deixem per a més endavant la valoració de la idoneïtat de duplicar infraestructures
de gran capacitat (autovia Lleida - Montblanc) en
paral·lel a autopistes amb una demanda molt inferior a la seva capacitat (AP-2).

disseny de les travesseres obliga a velocitats del
trànsit molt reduïdes que siguin compatibles amb
el confort i la seguretat viària dels vianants i usuaris del carrer en la vida local.
Cal observar, doncs, que és una opció que pretén
conservar el caràcter històric d’aquestes vies,
que quan passen per dins dels nuclis urbans atorguen personalitat a pobles i viles, i també un cert
dinamisme econòmic. Ara bé, aquesta compatibilitat exigeix necessàriament reduir les velocitats
de 50-70km/h fins als 20-30 km/h. En aquest sentit, doncs, es construeixen travesseres amb trams
de plataforma única, fileres d’arbrat i cordons
d’aparcament, bancs i jardineres, desdibuixant
l’antiga percepció de carretera per convertir-la en
un espai pròpiament urbà. Nombrosos exemples
d’actuacions en aquest sentit es troben per tot arreu a França, Suïssa, els Països Baixos o el Regne
Unit. I no només en carreteres locals, sinó en tot
tipus de vies8. Són solucions que nosaltres mateixos trobem civilitzades quan viatgem nord enllà.
Contràriament, a Catalunya hem planificat una
quantitat molt significativa de variants en nom de
la velocitat dels vehicles motoritzats sense tenir en
compte altres factors territorials, i sense tenir en
compte, tampoc, l’efecte futur de la nova variant
en el planejament urbanístic a través de la inducció
d’usos del sòl, amb conseqüències que poden ser
majors que la influència dels propis plans generals
urbanístics. En paraules de la tesi de Manuel Herce9:

8 Com a exemple, vegeu la normativa britànica per pacificar
el trànsit en carreteres principals (trunk roads).
http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/vol6/section3/ta8704.pdf
9 Manuel Herce:
“Las formas de crecimiento urbano y las variantes de carretera”.
http://www.tesisenxarxa.net/TDX-0316109-105623/
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“El desvío de una ruta en el entorno de la ciudad ha
sido interpretado por la ingeniería como la simple sustitución de un tramo congestionado de tránsito por
otro de mayor fluidez. Sin embargo, la ciudad no ha
cesado de ser atraída por ese nuevo eje, como instrumento de apertura del espacio, produciéndose pronto el desbordamiento de la nueva carretera, lo que a
menudo ha supuesto la construcción de otra variante.”

Fins a l’extrem que Herce conclou:
“La tesis extrae otras consecuencias colaterales de
utilidad para la concepción de esas variantes al servicio
de la ordenación urbanística, con mucho más poder que
los propios planes generales de ordenación urbana.”

L’aposta per la construcció de variants a Catalunya tampoc no ha considerat seriosament la
pacificació del trànsit com una eina per garantir
la seguretat dels vianants a les travesseres. Segurament no és percep com una eina eficaç perquè a Catalunya no s’accepta la possibilitat que
en una carretera es redueixi la velocitat dels vehicles motoritzats fins als 20 o 30 km/h, encara
que es tracti d’una via comarcal o local. Segurament encara hi ha molts tècnics que deuen pensar que la pacificació del trànsit consisteix en la
col·locació d’algun element que ens asseguri que
els vehicles circulen a 50 km/h, en comptes dels
60-70 km/h que caracteritzen avui moltes travesseres. I els 50 km/h, tothom hi estarà d’acord,
no són segurs per als vianants. Però l’alternativa
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als 50 km/h no és únicament la construcció de
la variant, sinó abaixar els límits de velocitat fins
als que siguin compatibles amb la vida local i la
seguretat viària de tots els usuaris. És a dir, fins
als 20 o 30 km/h.
Així, per exemple, el Pla territorial parcial de
l’Alt Pirineu i Aran conté nombroses variants,
fins i tot a nuclis de 90 habitants (La Guingueta d’Àneu), 400 habitants (Salardú, Arties), 500
habitants (Rialb), 1.300 habitants (Sort), etc. Les
intensitats de trànsit d’aquestes vies, no cal dirho, són baixíssimes (algunes entre 1.000 i 2.000
vehicles diaris), fins i tot en relació als vehicles
pesants. Però malgrat totes aquestes dades, el
pla aposta per la construcció de variants, i ocupa
així els escassos sòls agrícoles del fons de vall de
l’Alt Pirineu, sòls que poden tenir una importància socioeconòmica per fixar la població (ara i/o
en el futur) molt més important que la construcció d’una nova variant.
Davant la irracionalitat d’actuacions com aquesta
sorgeix la necessitat de buscar possibles explicacions, i l’única explicació que sembla plausible
és el fet de voler assegurar temps de recorregut
molt reduïts als esquiadors i turistes de la regió
metropolitana que es dirigeixen al Pirineu per
passar-hi un o dos dies. De fet, aquesta explicació
podria ser el motiu de variants a nuclis com Salardú o Arties, situats entre Vielha i les pistes d’esquí
de Baqueira-Beret.

Però pretendre millorar el temps de desplaçaments a les pistes d’esquí a través de fer pujar
tots els cotxes fins a peu de pistes mai no podrà servir per estalviar temps, ni tan sols amb la
construcció de variants per evitar nuclis de 400
habitants. I això ho tenen força clar a les pistes
franceses i suïsses dels Alps, on existeixen nombrosos exemples de prohibició de l’accés de vehicles privats fins a peu de pistes, i on s’ha organitzat la mobilitat massiva en els dies punta d’esquí
a través de vehicles col·lectius des dels hotels i
apartaments. Així, doncs, la gestió de la mobilitat
demostra ser una eina eficaç que no només evita
la construcció de noves infraestructures sinó que
permet obtenir temps de desplaçament competitius evitant les congestions.
D’altra banda, altres territoris no muntanyosos
ofereixen exemples de com les travessies urbanes
es troben dins la trama urbana sense noves variants. Vegeu els casos de la via anglesa A26, que
comunica la costa meridional i la costa occidental,
al seu pas per Bath (90.000 habitants) i Salisbury
(115.000 habitants): a casa nostra i amb dimensions similars de població solucions d’aquest tipus
hi són inimaginables amb els patrons que trobem.
En qualsevol cas, més enllà del cas de les variants
en zones de muntanya, resta clar que la construcció
de variants a Catalunya s’està planificant des de la
visió esbiaixada i parcial del món del trànsit. No es
contemplen ni la resta de factors territorials, ni
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tampoc, sembla, l’efecte de les variants sobre el
planejament urbanístic que la tesi d’Herce assenyala. De fet, tampoc no es considera que, quan
una administració supramunicipal construeix la
variant i traspassa la titularitat de l’antiga travessera als ajuntaments, aquests són incapaços
d’assumir el cost de reurbanitzar una llarga via
per transformar-la en un carrer (sovint el carrer
Major), allunyant-la del seu aspecte de carretera. Per això moltes de les antigues travesseres
tenen avui un aspecte sense encant, de carretera sense cotxes; no han pogut prendre l’aspecte
positiu de carrer, tot i haver-se convertit en una
via de titularitat municipal. En canvi, la pacificació de les travesseres permetria –en molts casos,
no en tots– reconvertir el paisatge de carretera
en un paisatge urbà de carrer, mantenint el dinamisme que la carretera aporta dins el nucli urbà,
fent compatible el trànsit amb la vida local i amb
el finançament de l’administració supramunicipal, titular de la via.

La segregació de trànsits,
o duplicació de vies, per millorar
la seguretat viària
En el planejament aprovat a Catalunya durant els darrers anys podem trobar nombrosos casos on els plans consideren necessària
la construcció de vies paral·leles en un mateix
corredor (distanciades pocs quilòmetres entre
elles, o molt properes) per tal de segregar di-
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ferents tipus de trànsit: vies d’alta capacitat
per al trànsit de pas de la regió, vies ràpides
amb major nombre d’accessos i sortides per al
trànsit intern regional, i vies secundàries per a
les comunicacions locals de proximitat. Aquesta
segregació de trànsits es considera necessària
per tal d’augmentar la seguretat dels usuaris, i
s’argumenta que la conducció barrejada de vehicles interns de la regió -que utilitzen molt les
entrades i sortides de la via– amb la conducció
rectilínia dels vehicles de pas és perillosa.
Per exemple, en el cas del pla territorial parcial del Camp de Tarragona es proposa l’AP-7
per al trànsit de pas de la regió; la futura autovia A-7 per al trànsit regional; i una nova via
Reus-Perafort, en paral·lel a les dues anteriors,
per als trànsit local. Aquestes tres vies estan
disposades com tres corones paral·leles, fragmentant el territori, augmentant l’oferta viària
(i per tant, el perill d’inducció de nova demanda de mobilitat en vehicle privat) i estenent la
possible inducció de canvis d’usos del sòl a una
gran àrea.
Sense ànims de ser exhaustius, trobem casos
similars al tram de la C-14 entre la Seu d’Urgell
i Adrall, al Pla de Bages, a l’entorn del municipi de l’Aldea al Baix Ebre, o a la Plana de Vic,
on es proposa una nova via entre Sant Julià de
Vilatorta i Roda de Ter, a pocs quilòmetres i en
paral·lel al futur eix transversal viari desdoblat.

En definitiva, no es pot obviar que les implicacions territorials d’aquest criteri del planejament
sectorial de trànsit (la segregació de trànsits en
vies diferents), que es troba molt present en el
planejament aprovat a Catalunya, són enormes i
tenen una especial incidència
Altrament, tot sigui dit, també cal admetre que en
termes de consum de recursos econòmics i naturals resulta una mesura de millora de la seguretat
viària extremament costosa. I segurament ridícula, si no fos que ha estat aprovada i legitimada pel
planejament aprovat, i més quan la reducció dels
límits de velocitat màxima de les vies en el seu
pas per dins de les regions metropolitanes (o en
els trams on es vulgui millorar la seguretat viària)
és una mesura que pot assolir els mateixos estàndards de seguretat que la segregació de trànsit en
diferents vies. ¿O és que les anàlisis cost-benefici
també són capaces de justificar que els pocs segons o minuts que es perden en rebaixar la velocitat durant uns quilòmetres justifiquen el cost superior de la construcció de noves vies paral·leles?

Un intent quasi reeixit:
el túnel de Comiols
L’avantprojecte del Pla territorial parcial de l’Alt
Pirineu i Aran proposava un túnel al coll de Comiols que permetés una millor accessibilitat al
Pallars Jussà mitjançant un nou eix viari diagonal
entre Artesa de Segre i el Pont de Suert. L’objec-
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tiu de la creació d’aquest eix a través d’un gran
túnel era concebut com una estratègia territorial
per dinamitzar l’economia del Pallars Jussà, la comarca amb major pèrdua poblacional de l’àmbit,
convertint aquest eix en el recorregut més competitiu en temps entre la regió metropolitana de
Barcelona i la Val d’Aran i els Pallars. Així, doncs,
s’observa com aquesta proposta viària fou concebuda no pas com una proposta sorgida del planejament sectorial de trànsit, sinó com una aposta
estratègica per assolir el model territorial del pla.
Per a tal efecte, la proposta s’acompanyava de la
despriorització de la construcció de la nova autovia Lleida - Val d’Aran (proposada al Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte, del Ministeri de Foment, PEIT), per tal d’assegurar que
l’eix pel Pallars Jussà fos l’eix de connexió entre
la regió metropolitana i la Val d’Aran.
Ara bé, quan es va aprovar definitivament el pla
territorial els plantejaments inicials es van capgirar. Aquest exemple mostra com la planificació
sectorial del trànsit es va imposar als plantejaments territorials del pla, perquè en l’aprovació
definitiva ja no desprioritza l’autovia Lleida - Val
d’Aran (tot i que es mantenen algunes cauteles
sobre la seva justificació) i el túnel de Comiols
passa a ser tan sols una possibilitat no exclosa, en
paraules textuals de la memòria del pla10.
Finalment, doncs, no queda clar quines són les
estratègies del pla per capgirar la tendència de-
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mogràfica de despoblament del Pallars Jussà. Si
bé és clar que les estratègies poden i han de ser
diverses, i no necessàriament passen per la millora de l’accessibilitat en territoris ja accessibles,
no sembla que des del pla s’hagi pogut abordar
aquesta problemàtica.

Vers una reflexió
integrada per a Catalunya
Són nombroses les declaracions d’Enric Reyna,
president de l’Associació de Promotors i Constructors de Barcelona, en què afirma que “no ens
importa que uns pisos estiguin a un sòl a 40 km de
Barcelona, sinó quanta estona es triga. Per això
necessitem infraestructures que ens apropin a
Barcelona ràpidament”. Enric Reyna no es cansa
de repetir que es necessita “un pla d’infraestructures que garanteixi uns temps de desplaçament
curts a grans distàncies”. Evidentment, els interessos d’aquest sector estan íntimament lligats
al creixement de les grans infraestructures, i més
quan el sector no participa en el seu finançament
i les noves infraestructures tornen nous sòls accessibles i, per tant, llaminers per al sector.
Ara bé, més enllà dels interessos particulars
d’aquest sector, i atès que la nostra societat –amb
o sense crisi– disposa de grans recursos econòmics i tecnològics per fer de Catalunya un mocador, aconseguint que molts punts estiguin propers
(en temps) de molts altres punts, esdevé evident

que cal una racionalització. I aquesta racionalització de la construcció de noves infraestructures ha de partir d’un model territorial que reflexioni sobre els tres factors clau que s’exposen
a continuació.

Qui volem que estigui
a prop de qui
Davant la possibilitat d’apropar tothom amb tothom, cal decidir quins són els punts que vertaderament volem apropar. I aquesta decisió ens ve
determinada pel model territorial, és a dir, per la
localització de les diferents polaritats que volem
potenciar i pels vincles que volem establir entre
polaritats de diferent jerarquia.
L’orografia catalana obliga, a més, a afrontar la
racionalització dels túnels per tal de decidir sobre
la necessitat del ventall de túnels que hem tingut o que encara tenim sobre la taula: Bracons
(inaugurat l’abril de 2009), Bonaigua, Tosses, Comiols, Perves, Congost, etc. Caldria decidir quins
d’aquests túnels apropen punts que considerem
estratègics i quins, simplement, apropen punts
que podem ajornar.
Atès l’elevat cost econòmic dels túnels, cal una
racionalització per decidir quins territoris catalans apropem amb la perforació de les barreres orogràfiques que els separen i quins seguim
mantenint distants (que no isolats). Una vegada

10 Pàgina 6.84 de la memòria del Pla territorial parcial
de l’Alt Pirineu i Aran
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racionalitzada la necessitat de túnels a Catalunya,
aleshores caldrà destinar el màxim de recursos a
minimitzar l’impacte ambiental d’aquestes obres.
Ara bé, pretendre construir tots els túnels amb
el màxim de cura ambiental no seria segurament
una aposta racional per a una correcta gestió dels
recursos (tant econòmics com naturals). En altres
paraules, podem maximitzar els esforços per millorar la permeabilitat ecològica al Congost (entre
el Vallès i Osona), amb la construcció de túnels
i viaductes costosos i la desaparició de les infraestructures actuals, però una actuació exemplar
i tan costosa només té sentit en un context d’excepcionalitat i racionalitat de les actuacions, no
en un context de “cafè per a tothom”.

Si apropem, prioritzem
els transports amb menors
impactes negatius
Si acceptem que al nostre país l’accessibilitat per
carretera està generalment garantida (potser amb
algunes excepcions), la millora de l’accessibilitat i
l’augment de la capacitat de les xarxes de transport haurà de pensar-se fonamentalment a través
d’infraestructures per a transports col·lectius.
En alguns casos s’observa que el planejament
aprovat aposta per millorar l’accessibilitat i la capacitat tant de xarxa viària com de la ferroviària.
En aquest sentit, sembla que encara no s’ha superat la separació de les direccions generals de
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carreteres i de ferrocarril, direccions que, encara
ara, planifiquen d’esquena l’una de l’altra, com
si l’objecte d’estudi no fos el mateix (possibilitar
l’accessibilitat de persones i mercaderies a les
diferents activitats del territori). Malgrat que el
PITC engloba ambdues xarxes, és patent que el
pla encara pateix d’una inèrcia autista entre la
planificació viària i ferroviària. Així, el pla simplement ha juxtaposat unes i altres propostes, però
no ha realitzat una reflexió conjunta on l’objectiu
sigui comú. I encara més: atès que la Llei 6/2003
de la mobilitat incorpora la sostenibilitat a la planificació de la mobilitat, l’objecte del PITC hauria
d’haver estat no només millorar l’accessibilitat,
sinó fer-ho cercant la promoció de l’equitat social
i la minimització dels impactes ambientals. Però
aquests objectius, en els plans, es tracten com a
simple retòrica, i es falsegen profundament sense
escàndol de ningú, ja que el partit del ciment és
molt transversal a Catalunya.
Encara un altre interrogant respecte de l’excés
d’oferta: ¿són vertaderament necessaris el
desdoblament de l’eix transversal viari, la construcció de l’eix transversal ferroviari, sumat a
les ampliacions viàries del corredor mediterrani
(noves autovies A7 i A2, i tercer carril en alguns
trams de l’AP-7) i les ampliacions ferroviàries
del Mediterrani i l’Ebre (nou corredor del Mediterrani, AVE i nova línia exclusiva de mercaderies)? ¿Necessitem tot aquest augment de capacitat per al transport de persones i mercaderies

entre la península i França, fins i tot sumant-hi
els trànsits interiors? Cal suposar que tanta inversió ha estat minuciosament estudiada? Sabem que no i que, com hem vist, sobrepassem
de molt els estàndards de tot el món (Europa,
Amèrica del nord...). Però això no es vol admetre, car fer-ho deixaria despullada una classe
política i tècnica.

Si apropem punts, actuem també
per potenciar l’autocontenció
L’obertura de la possibilitat de desplaçar-se
ràpidament a una distància mitjana o llunyana
ha d’anar acompanyada d’un reforçament de la
possibilitat de desplaçar-se a distàncies properes, per mantenir així l’autocontenció dels sistemes urbans.
Per tant, esdevé prioritari vertebrar l’interior
dels sistemes urbans, on afortunadament encara
es produeix el gran gruix de la mobilitat, i potenciar que les distàncies no segueixin expandint-se
com han fet durant les darreres dècades.
En conseqüència, les infraestructures han de fer
més fàcil desplaçar-se a 3 o 10 km (on fins i tot
els modes no motoritzats hi juguen un paper significatiu), que no pas a 20 o 30 km de distància.
Igualment, a escala catalana: l’alta velocitat ferroviària possibilita que es pugui anar de Lleida
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a Barcelona en 66 minuts, mentre que el tren
de Lleida a Cervera triga entre 47 i 55 minuts,
i les freqüències són molt més reduïdes. Per
tant, ens cal saber si volem una Lleida ben connectada amb el seu entorn o prioritzem (com
ja hem fet) una Lleida ben connectada amb la
capital catalana.
A tal efecte, cal assenyalar que no està gens
clar que la creació de noves infraestructures
de gran capacitat, com autopistes o trens d’alta
velocitat entre una polaritat petita i una gran
polaritat, afavoreixin el desenvolupament del
més petit.
Contràriament, Vicent Torres exposa que són
nombrosos els exemples que mostren que les
infraestructures que posen en comunicació dos
pols van sovint en el sentit de reforçar el pol
més fort a costa dels més dèbils, tal i com s’ha
demostrat amb el tren bala entre Tokio i Osaka,
a la Vall del Roine, o al Mezzogiorno italià amb
l’Autopista del Sol (on les activitats del sud es
desplaçaren majoritàriament cap al nord, a la
recerca d’economies d’aglomeració)11.
Així mateix, si es construís la quadruplicació de
vies ferroviàries que fes possible la creació de
trens semi-directes entre Sant Celoni o Blanes
i Barcelona (tal com proposa el Pla Tren 2014
elaborat per l’Associació per a la Promoció del
Transport Públic12), aleshores seria necessari
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dissenyar estratègies per intentar aconseguir
que aquests municipis allunyats no es convertissin en ciutats dormitori de Barcelona: caldria
potenciar la barreja d’usos per facilitar la possibilitat de viure-hi i treballar-hi. I caldria que, a
través de les infraestructures, s’assegurés que
la mobilitat de curta distància també fos fàcil
i ràpida.
Hem començat citant el cas anglès en la xarxa
vial i és obvi que a Anglaterra, però també a la
major part d’Europa, hi ha una gestió ferroviària
que ens dóna deu voltes quant a concepció de
servei i caràcter territorial. Però aquest designis
no formen part de l’expressió social d’un ideal de
Catalunya com a país; més ben dit, només ho són
de forma molt minoritària.

El PITC com a Pla General
de Catalunya
Definitivament el PITC ha estat el veritable Pla
Territorial General de Catalunya, substituint un
pla, redactat ara fa 25 anys, que encara no ha
estat revisat. El PITC és un pla d’escala catalana,
però sectorial, que s’ha situat per damunt dels set
plans territorials parcials. El PITC és un pla gestat
des de la Secretaria per a la mobilitat, però amb
una dimensió per damunt de la pròpia competència i envaint clarament les competències de la Secretaria per a la planificació. Tot plegat fa evident
la dualitat del Departament de Política Territorial

i Obres Públiques, però invertint el seu nom: les
obres públiques per davant i damunt de la Política Territorial. Un pla que ha convertit en retòrica els set plans territorials parcials i els altres
plans directors redactats per la Secretaria per a
la planificació. Són retòrics perquè cap d’aquests
plans no ha resolt adequadament la relació estratègica entre les xarxes de mobilitat i el sistema
urbà, entre el model de país proposat i el paper
de les infraestructures per fer-lo possible. Uns
plans territorials on els sistemes urbans manquen
d’instruments per a canviar la seva interrelació, la
qual cosa és un factor essencial en la planificació
a gran escala que es pretenia fer.
El PITC ha estat el signe dels dos governs presidits pel PSC i l’element guia que ha conduït a altres actes polítics, com a l’Acord Estratègic per
a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana, i després al Pacte nacional per a les infraestructures. Aquesta deriva ha estat tan sòlida
que ni la crisi econòmica ha permès cap crítica a
uns passos tan profundament assentats. I el fet és
que un altre govern haurà d’abolir el PITC i haurà
de revisar, finalment, el vell Pla Territorial General
de Catalunya (1995). Hauria de ser el nou govern,
però tampoc no és gaire clar que sigui així. I la
crisi no és l’única excusa per al viratge necessari:
des de molt abans que comencés, els elements de
divergència profunda amb Europa ja havien quedat plenament posats de manifest.

11 TORRES, V. (1998) El mite de les infraestructures
12 http://www.transportpublic.org/images/pdf/20080100-platren.pdf
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Per als moviments ambientalistes i per aquells
que promovem la mobilitat en transport públic
(moviments que semblen ser els únics fortament
actius en pro del canvi de model de país respecte del model consolidat pels governs recents), la
possibilitat d’un graó més de racionalitat ja ens
semblaria un canvi prou gran. Fóra sempre un
canvi que ens aproparia més a les preocupacions
d’altres governs i altres cultures polítiques europees, i al rigor amb què són capaços de debatre
de forma civilitzada.
El sistema polític català ha propicitat una absència de racionalitat, absència fonamentada en les
directrius de certs càrrecs polítics i tècnics a la
Generalitat i que demanaven la submissió de la
societat civil. Aquesta absència de racionalitat no
només ha imbuït càrrecs en totes les administracions, sinó que gran part de les forces econòmiques s’han prestat a aquest acte de hooliganisme.
Això s’ha acompanyat d’un silenci força generalitzat per part de la resta del país, afavorit en part
pel silenci còmplice de bona part dels mitjans
de comunicació.
Tot plegat, un espectacle ridícul, propi d’un país
de tercera. Una mostra de la dura realitat que
acompanya l’autocomplaença i l’orgull que sovint
exhibim els ciutadans d’aquesta nació (és a dir, els
catalans), i que massa sovint tenen un contingut
material francament pobre (l’avara povertà di Catalogna, que deia Dante).

Manel Larrosa
Màrius Navazo
Novembre del 2010
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Hi ha un model estàndard
de dotació de xarxes lineals?
Una llei fractal en les
infraestructures del territori
Ens preguntem en aquest article si existeix un model uniforme de dotació territorial de xarxes lineals
d’infraestructura, és a dir, si la presència humana
organitza l’espai amb algun valor constant, amb alguna lògica que es pugui traduir en xifres i fórmules.
Les xarxes lineals que ens plantegem són: xarxa
bàsica (autopistes i autovies), xarxa de carreteres i xarxa de ferrocarril. Entenem per territori el
conjunt articulat d’espai i poblament. Ambdues
components les representarem a través de la superfície (km2) i la població (milions d’habitants).
Resulta, però, que tot i ésser dues variables molt
simples, aquestes són, com veurem, molt representatives per les altes correlacions que s’obtenen amb la longitud de les xarxes.
Realitzarem una primera anàlisi a partir de les dades de les 17 comunitats autònomes espanyoles.
Partim de les dades de la taula següent:
Font: Anuari estadístic del Ministeri de Foment, dades
de 1998 (autovies 1999, RENFE 1997) i INE dades de
1997,. Elaboració pròpia (totals sense Ceuta ni Melilla).

Taula 1.

Xarxes d’infraestructures als territoris de les 17 comunitats autònomes espanyoles.
Autopistes

Autovies

Bàsica
(autop+autov)

Carreteres
doble via

Andalusia

93

1.441

6.654

265

24.743

25.008

2.227,9

Aragó

158

219

377

73

10.086

10.159

940,0

Astúries

22

144

166

21

4.764

4.785

227,3

Balears

0

59

59

4

2.189

2.193

0

Canàries

0

185

185

60

4.362

4.422

0

Cantàbria Cast. i Lleó

0

121

121

6

2.575

2.581

122,0

194

928

1.122

106

32.430

32.536

1.966,3

km

Cast. i Lleó
Cast. Manxa

Carreteres Carreteres
total

RENFE

0

823

823

30

18.454

18.484

1.515,1

Catalunya

673

570

1.243

130

11.859

11.989

1.334,1

Com. Valen.

287

573

860

78

8.408

8.486

755,6

Extremadura

0

238

238

38

8.621

8.659

782,0

Galícia

208

370

578

60

16.760

16.820

890,6

Madrid

17

467

484

156

3.338

3.494

599,6

Múrcia

0

251

251

83

3.571

3.654

259,7

Navarra

151

73

251

2

3.766

3.768

258,6

País Basc

196

184

380

83

4.319

4.402

302,8

Rioja

119

8

127

10

1.795

1.805

112,8

2.118

6.654

8.772

1.205

162.040

163.245

12.294,4

Total
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És cosa sabuda que els índexs de longitud d’una
xarxa per habitants del territori, o bé per quilòmetre quadrat de superfície, presenten unes diferències notables entre territoris. Per aquest motiu,
el resultat és poc explicatiu del conjunt de valors,
ja que és difícil descobrir-hi una lògica que guiï
la dispersió de valors, tal com es pot veure en el
quadre següent.

Taula 2.

Correlació entre la longitud de les xarxes amb la població (pobl.) i la superfície (sup.)
per a diferents territoris (avaluada segons l’índex de Pearson al quadrat, p2).

Xarxa Bàsica

Xarxa Carreteres

per pobl.

per sup.

per pobl.

per sup.

Per províncies, correlació (p2)

0,605

0,002

0,0001

0,430

Per comunitats autònomes,
correlació (p2)

0,715

0,574

0,220

0,880

Xarxa RENFE
per pobl.

per sup.

0,416

0,886

bus
Font: INE i Ministeri de Foment. Elaboració pròpia. No hi ha dades publicades per províncies en la xarxa de RENFE. Els
valors ressaltats corresponen a les correlacions més altes. No hi ha dades provincials per a RENFE en les fonts usades.

Hem calculat en aquest quadre el valor de la correlació entre la longitud de les xarxes i la població i la
superfície. Per a les províncies, els valors mostren
un grau molt baix de correlació, fins a ser pràcticament zero en el cas de la longitud de les carreteres
respecte de la població. Els valors de correlació
són més alts per als àmbits de les comunitats autònomes en les quals les xarxes de carreteres i de
RENFE assoleixen valors significatius respecte de

la superfície territorial. El cas de RENFE s’ha calculat per a les 15 comunitats on aquestes línies són
presents (no hi ha línies als arxipèlags). En els dos
casos on la correlació ha estat alta amb relació a la
superfície territorial, cal fer esment que la correlació amb la població pot ser realment molt baixa.
L’existència d’un cert ajust numèric en aquest casos es pot explicar en funció que la xarxa de car-

reteres trava el conjunt del territori de manera homogènia i ho fa més sistemàticament per agregats
de comunitats autònomes. En canvi, en la xarxa
bàsica, relativament més moderna i més lligada al
sistema de capitals, el lligam és més clar amb la
població. Es pot assenyalar també com la xarxa de
RENFE manifestaria un comportament més similar
a les carreteres que no pas a la bàsica vial, ja que
la seva lògica és més per superfície.
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L’índex LPS
Un primer intent de sistematitzar el càlcul de la
dotació de les xarxes amb un índex conjunt que
integri població i superfície es pot fer a partir de
la definició de l’índex LPS.

La definició d’aquest índex és: LPS = L / (P·√S).

Aquest índex integra les tres variables: longitud,
població i superfície, en un mateix valor i no en
dues variables separades, com és el cas dels índexs clàssics analitzats més amunt. Aquest seria un primer fet interessant. El segon seria que
aquest índex és manté constant per a augments
homotètics de la figura territorial i, no obstant
això, es genera un índex que és només per habitants, tot i tenir en compte el fet superficial.
L’índex parteix de comparar una propietat lineal
(longitud de la xarxa) amb la superfície que el suporta, però a través de l’amplitud tipus d’aquesta superfície (√superfície o costat d’un quadrat
amb idèntica superfície). D'aquesta manera es
compara un element lineal amb un altre element
lineal i no amb una superfície1.
Les dades anteriors de la taula 1, traduïdes a l’índex
LPS, generen les dades contingudes a la taula 3:

1

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Taula 3.

Valors de l’índex LPS de la xarxa bàsica,
de carreteres i RENFE,
per a les 17 comunitats autònomes.
LPS,
LPS
xarxa bàsica carreteres
Andalusia

0,7168

11,6852

LPS
RENFE
1,041

Aragó

1,4530

39,1552

3,623

Astúries

1,4816

42,7089

2,029

Balears

1,0988

40,8402

-

Canàries

1,3340

31,8869

-

Cantàbria

3,1679

67,5731

3,194

Cast. i Lleó

1,4609

42,3641

2,560

Cast. Manxa

1,7018

38,2207

3,133

Catalunya

1,1394

10,9894

1,223

Com. Valen.

1,4067

13,8806

1,236

Extremadura

1,0901

39,6607

3,582

Galícia

1,2253

35,6570

1,888

Madrid

1,0760

7,7679

1,333

Múrcia

2,1511

31,3151

2,226

Navarra

4,3433

73,0604

5,014

2,1511

24,9185

1,714

Rioja

6,7587

96,0580

6,003

Espanya
o total
Comunitats

0,3122

5,8109

0,438

País Basc

El repartiment de valors assenyala algunes tendències, com són els valors més baixos en les
comunitats més despoblades i els valors més
alts en les més habitades, i el valor del conjunt espanyol el més baix de tots. Hom podria
dir que, per habitant, els territoris menys poblats han estat objecte d’un esforç major per
travar-los amb les xarxes d’infraestructura del
conjunt estatal i, en alguns casos, hom podria
fer una lectura econòmica en el sentit que potser les comunitats de règim foral disposen de
més dotació que la resta.
Aquest índex és útil per comparar entre elles
demarcacions d’una realitat territorial similar, com per exemple províncies relativament
despoblades, comunitats urbanes, regions metropolitanes, etc. En aquests casos, l’índex determina llindars d’infraestructura que serien
comparables en cada concepte territorial.
Aquest valors de l’índex LPS són susceptibles
de ser dibuixats en una gràfica, la qual orienta
una certa tendència.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de les
taules anteriors.

Una explicació més detallada de l’índex LPS es pot trobar a l’article: “Una
mesura de la dotació en infraestructures territorials”, M. Larrosa, febrer de
2002, publicat a Documents d’Anàlisi Geogràfica, núm. 42, p. 157-170, Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Gràfica 1.

Una gràfica similar es podria fer per a la xarxa bàsica i per a RENFE. La qüestió que es planteja és
si, a partir de la gràfica, es pot deduir algun factor constant que lligui l’índex LPS amb la població,
atès que els diferents territoris tendeixen a ordenar-se segons una lògica en la qual hi ha un major
índex en els més despoblats i menor en els més
poblats, tot i que en la mateixa definició de l’índex
ja hi és present el factor població.

Índex LPS per a les carreteres,
segons la població de les comunitats.

RELACIÓ LPS CARRETERES AMB POBLACIÓ
120,00

LPS CARRETERES

100,00

Provades diferents possibilitats, com ara comparar
la densitat de la població amb l’índex LPS, o establir
una relació logarítmica entre població i valor de LPS,
la variable que més s’ajusta a explicar la relació definida a la gràfica és la d’introduir en el càlcul l’arrel
quadrada de la població. El nou índex es definiria per:

Rioja

80,00
Navarra
Cantàbria

F = L / (√P·√S)

60,00
Austúries

Anomenarem a aquest nou índex: índex “F” o índex fractal d’infraestructures.

40,00

Cast. Lleó
Balears
Aragó
Cast.
M
Galícia
Extremadura
Canàries
Múrcia
20,00
P. Basc

Andalusia

Com. Valenciana
0,00
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

Madrid
5,00

POBLACIÓ MILIONS

6,00

7,00

8,00

“F” apareixeria com a representatiu d’una qualitat
fractal que seria constant amb independència de
la magnitud de la població i de la superfície, és a
dir de manera clarament indiferent a l’escala. Per
a cada xarxa tipus analitzada, bàsica, carreteres,
o RENFE, existiria un valor específic de F. Explicarem més endavant els aspectes d’aquesta qualitat
fractal. Aquesta qualitat d’ajust dels valors a una
constant es pot representar gràficament a partir
de les dades de la gràfica anterior.
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Gràfica 2.

Representació de la relació entre longitud de la xarxa de RENFE amb la població
i la superfície per a les 17 comunitats autònomes espanyoles.
L’alineació dels valors al llarg d’una recta significa que el quocient dels valors representats en els
eixos es manté constant. La separació en relació
als valors situats en la línia representaria un allunyament dels valors de la tendència del conjunt (la
recta està ajustada al valors de les dades de les
disset 17 comunitats).

RENFE, 17 COMUNITATS
3.000

RENFE (KM)

2.500

Així, doncs, a través de l’índex F s’aconseguirien
millors ajustos que en els estàndards anteriors.
Com en el cas de l’índex LPS, mantenim les tres
variables lligades de manera conjunta.

2.000
1.500
1.000

El major valor d’ajust del nou índex F queda referit
en la taula següent a través dels valors de les correlacions entre l’índex i la longitud de cada una de
les xarxes.

500
0
0

200

400

600

800

1000

Pˆ(0,3)*Sˆ(0,7)
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Taula 4.

Correlacions entre l’índex F per a les xarxes en diferents territoris, mesurat entre
longitud de la xarxa i el producte de les arrels quadrades de la població i la superfície (avaluada segons l’índex de Pearson al
quadrat, p2).
Xarxa
bàsica
Índex F

Xarxa
carreteres
Índex F

Xarxa
carreteres
Índex F

Per
províncies,
correlació
(p2)

0,656

0,114

-

Per
comunitats
autònomes,
correlació
(p2)

0,916

0,737

0,919

Font: INE, Ministerio de Fomento. Elaboració pròpia a
partir de les dades de les taules anteriors. No hi ha dades provincials per a RENFE en les fonts usades.

Amb relació a la taula 2, la taula 4 manifesta uns
ajustos millors. Sempre, però, els resultats són
millors per a les comunitats autònomes que per
a les províncies.
Val la pena ressenyar com l’aproximació de l’índex és superior en el cas de RENFE i xarxa bàsica

que en el cas de carreteres. Serien satisfactòries
les aproximacions fetes amb l’índex F per al cas
de la xarxa bàsica i de RENFE, ja que un índex
conjunt que combina població i superfície seria
capaç d’explicar molt bé, amb una alta correlació
superior al 0,90, l’existència d’una determinada
dotació. En carreteres, en canvi, l’índex conjunt
de població i superfície només ho explicaria en
un 73,7%, valor que resulta inferior a l’obtingut
anteriorment quan, tot prescindint de la població,
només amb la superfície de la comunitat s’assolia
una correlació del 0,880.
Aquest comportament de la presència de la superfície ens indica la possibilitat de temptejar altres
opcions més ajustades per a la definició de l’índex F.

Generalització de l’índex F
Hem definit l’índex F = L / (√P·√S), el qual partia de
dos índexs equivalents a ½ per a cada component
de la població i la superfície, fórmula expressable
també com: F = L / (P^0,5 * S^0,5). La fórmula és
generalitzable de la següent manera, tot atorgant
coeficients variables a P i S:
F = L / (P^p * S^s), per a: p + s = 1
p i s serien els exponents o pesos amb què la superfície territorial i la població apareixerien en la
determinació d’una determinada xarxa2. Com veurem tot seguit, aquesta generalització de la fórmula permet majors ajustos en els resultats.

Taula 5:

Correlacions entre l’índex F per a les xarxes en diferents territoris, mesurat segons
diferents coeficients per la població i la superfície (avaluada segons l’índex de Pearson al quadrat, p2).

Per
províncies,
correlació
(p2)

Coeficients
de P i S
Per
comunitats
autònomes,
correlació
(p2)
Coeficients
de P i S

Xarxa
bàsica
Índex F

Xarxa
carreteres
Índex F

Xarxa
RENFE
Índex F

0,696

0,457

-

P^0,62*S^0,38 P^0,12*S^0,88

0,930

0,894

-

0,977

P^0,60*S^0,40 P^0,13*S^0,87 P^0,30*S^0,70

Font: Dades de INE i Ministerio de Fomento. Elaboració
pròpia a partir de les dades de les taules anteriors.

2 Dec la generalització de la fórmula de l’índex F al matemàtic Jordi Navazo.
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És obvi que la dimensió física de les xarxes en
cada territori no pot dependre només de fets tan
decisius com la superfície o la població, ja que
l’economia, la voluntat de les administracions i
altres factors geogràfics, com són el model territorial de pobles i ciutats, el grau de desenvolupament o la història, han incidit en el resultat
final. Tanmateix, el fet que sigui possible definir
una constant com F per a cada una de les xarxes
significaria que la realitat de geografia humana o territorial, representada pel joc conjunt de
superfície i població, té un pes considerable en
l’explicació del resultat final.
La present anàlisi suposa la recerca d’una lògica
que hauria produït un cert grau d’homogeneïtat
en la dotació, quan, certament, els diferents índexs de mesura serveixen normalment per veure
les diferències relatives i no pas les continuïtats
o les coherències. Amb tot, un cop establerta la

lògica interna en la dotació de les xarxes, serà
possible llegir i destacar fins a quin punt cada
cas se separa de la mitjana, o si s’hi acosta.
Gràfica 3.

Representació de la relació entre longitud de la xarxa de RENFE respecte de la població
i la superfície per a les 17 comunitats autònomes espanyoles, per als exponents que fan
màxima la correlació.

RENFE, 17 COMUNITATS
3.000
2.500
y = 0,466x
RENFE (KM)

En aquesta taula, el conjunt de valors superen els
analitzats en la taula 4, tant per a àmbits provincials com autonòmics. En els tres tipus de xarxa
analitzada, els valors de la correlació ronden el
valor 0,90 i en el cas de RENFE el valor 0,977 és
considerablement elevat. Tot i la diferent magnitud de població i superfície de les 17 comunitats,
es comprovaria que són àmbits molt funcionals,
almenys molt més que les simples províncies de
què es composen, tot i que, en set casos, els àmbits regionals són d’una única província.
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Les xarxes a Espanya.
Una comparació
Assolida la definició de F, val la pena presentar les
dotacions valorades a partir de l’índex, comunitat
per comunitat, i interpretar-ne els resultats. Les xifres resultat de l’aplicació de l’índex F són les de la
taula següent. Cal tenir en compte que, en la mesura que en cada tipus de xarxa el valor de F està
construït a partir de diferents exponents o pesos
de la població i la superfície, un mateix valor no
significa el mateix en dues xarxes diferents i que
cada valor índex només compara situacions dins
de cada tipus de xarxa.

Font: Dades de les taules anteriors. Elaboració pròpia.
Nota: Les mitjanes i desviacions en RENFE són per
a 15 comunitats. Els valors del total de les comunitats
es poden considerar uns índexs a l’escala d’Espanya,
excepte en el cas de RENFE, on s’exclou la superfície i la
població de les illes en el càlcul del conjunt.
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Taula 6.

Índex F de xarxa bàsica, carreteres i RENFE,
per a les 17 comunitats autònomes espanyoles (any 1998).

F. Bàsica

F. Bàsica

per a total = 1

F. Carreteres F. Carreteres
per a total = 1

F. RENFE

F. RENFE

per a total = 1

Andalusia

4,936

0,977

0,970

0,878

0,427

0,992

Aragó

4,571

0,905

0,845

0,764

0,474

1,101

Astúries

3,872

0,766

1,489

1,347

0,337

0,783

Balears

2,307

0,456

1,377

1,246

-

-

Canàries

3,933

0,778

1,779

1,609

-

-

Cantàbria

5,775

1,143

1,626

1,471

0,368

0,854

Cast. i Lleó

6,631

1,312

1,364

1,234

0,494

1,146

Cast. Manxa

6,525

1,291

0,938

0,848

0,478

1,110

Catalunya

6,624

1,311

1,138

1,030

0,544

1,263

Com. Valen.

6,700

1,326

1,126

1,018

0,437

1,016

Extremadura

3,245

0,642

0,822

0,743

0,447

1,039

Galícia

5,136

1,016

1,902

1,720

0,488

1,134

Madrid

5,042

0,998

1,136

1,028

0,683

1,587

Múrcia

5,677

1,123

1,074

0,971

0,367

0,853

Navarra

8,388

1,660

1,382

1,250

0,506

1,174

País Basc

7,022

1,389

1,785

1,615

0,489

1,135

Rioja

9,317

1,844

1,292

1,169

0,431

1,001

5,054

1,000

1,105

1,000

0,431

1,000

Espanya, o total comunitats
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Es pot començar per destacar que els valors de
l’índex del conjunt espanyol, format per les 17 comunitats (15 en ferrocarrils) són completament
comparables a qualsevol dels altres índexs de comunitat, tot i que aquestes són d’uns ordres de
població i superfície completament contrastats.
Aquest fet és prou rellevant, ja que comparem
territoris la distància dels quals és considerable.
En el present cas, en el llindar inferior, Balears
representa el 0,98% del conjunt espanyol en superfície i La Rioja només el 0,67% en la població.
En xarxa bàsica els valors màxims són per a la
Rioja (9,317), Navarra (8,388) i el País Basc (7,022),
seguits per la Comunitat Valenciana (6,700), Castella i Lleó (6,631), Catalunya (6,624), Castella
la Manxa (6,526), Cantàbria ( 5,775) i Múrcia
(5,677). En el tram inferior, per sota del conjunt,
hi ha Madrid (5,042), Andalusia (4,936), Aragó
(4,571), Canàries (3.933), Astúries (3,872), Extremadura (3,245) i Balears (2,307).
En Carreteres els valors màxims s’assoleixen a
Galícia (1,902), País Basc (1,785), Canàries (1,779),
Cantàbria (1,626), Astúries (1,489), Navarra
(1,382), Balears (1,377), Castella i Lleó (1,364)
i la Rioja (1,292). Just al voltant del valor conjunt hi ha Catalunya (1,138), Madrid (1,136) i la
Comunitat Valenciana (1,126). En els llindars inferiors hi ha Múrcia (1,074), Andalusia (0,970),
Aragó (0,845), Castella la Manxa (0,938) i Extremadura (0,822).
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En RENFE els valors màxims són per a Madrid
(0,683), Catalunya (0,544), Navarra (0,506) i País
Basc (0,489). Al voltant de la mitjana hi ha Castella
i Lleó (0,494), Galícia (0,488), Castella la Manxa
(0,478), Aragó (0,474), Extremadura (0,447), i per
sota del conjunt Cantàbria (0,368), Múrcia (0,367),
Comunitat Valenciana (0,437) la Rioja (0,431), Andalusia (0,427) i Astúries (0,337).
Les raons de les diferències en la dotació de xarxes
entre comunitats semblen obeir a un conjunt de
raons. Hi ha més carreteres en llocs amb un àmbit
rural més urbanitzat en una xarxa de pobles (Galícia, País Basc...); hi ha més ferrocarrils a les àrees
de més capitalitat (Madrid, Catalunya, País Basc...);
mentre que la xarxa bàsica és preeminent en certes regions de pas (la Rioja, Navarra, País Basc...).
Els resultats ofereixen valors que no són directament intuïtius, ni formen part de tòpics usuals i
alhora revelen una certa constància en la dotació,
resultat d’una certa tendència homogeneïtzadora
per part de l’estat. Una altra cosa seria comparar
si, com en el cas de les autopistes amb relació a les
autovies, el fet del peatge és just o no. Si reduïm
l'anàlisi a la comparació de la dotació física, l’esforç dels darrers anys en xarxa bàsica ha suposat
una igualació important del conjunt del territori
espanyol. Així doncs, en el conjunt de les xarxes i,
sobretot en RENFE, el nivell de la seva implantació
és força unitari. En tot cas, les diferències es poden
estudiar i corresponen a valors que es poden determinar i ser objecte de polítiques de millor ajust.

L’Europa dels Quinze
Analitzat el comportament de les xarxes d’infraestructura lineals en el cas d’Espanya, ens proposem ara d’avaluar les diferents xarxes d’autopistes
(i autovies), de carreteres i de ferrocarrils en les
diferents regions de l’Europa dels 15.
La taula següent s’ha elaborat, país per país, i amb
la mateixa metodologia usada per a Espanya. Una
primera dada a destacar és que no hi ha coincidència entre els exponents que ajusten millor la
presència de cada xarxa en funció de la població
i de la superfície. Ara bé, tot i aparèixer valors diferents, hi ha en la majoria dels casos una elevada
correlació en els resultats respecte de la població
i de la superfície.
Ara bé, tot i aparèixer valors diferents, hi ha en la
majoria dels casos una elevada correlació en els
resultats en la llei que estableix la dimensió de les
xarxes a partir d’un determinat pes del component
població i del component superfície.
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Taula 7.

Valors de l’índex F per a infraestructures per al conjunt de les regions de determinats països d’Europa, amb els coeficients per a la
població i la superfície que fan màxima la correlació de Pearson en cada un d’ells (entre parèntesi el nombre de regions implicades en el
càlcul de cada xarxa). Dades per a l’any 2000, en la majoria dels casos, completades de manera puntual amb altres dades (+/- 2 anys).

Exponents de població i superfície
Carreteres
P

Autopistes Ferrocarrils Carreteres
P

S

Índex F

Autopistes Ferrocarrils Carreteres

Autopistes Ferrocarrils

P

S

P2

P2

P2

FC

FA

Ff

-

-

0,947 (11)

0,712 (10)

-

15,190

0,081

-

0,875 (40)

0,676 (40)

0,988 (7)

6,990

4,830

7,520

-

0,584 (7)

0,843 (8)

-

0,610

0,110

0,87 0,60 0,40 0,30 0,70

0,894 (17)

0,930 (17)

0,977 (15)

1,105

5,054

0,431

França

0,14 0,86 0,48 0,52 0,36 0,64

0,875 (22)

0,790 (20)

0,713 (22)

5,721

1,270

1,430

Irlanda

0,10 0,90

1,000 (2)

-

-

3,670

-

-

0,638 (20)

0,853 (20)

2,731

3,085

1,934

Bèlgica

0,15

0,85 0,38 0,62

Alemanya

0,29

0,71

-

-

Grècia
Espanya

Itàlia

Font: Eursostat. Dades completades amb valors dels Instituts
d’Estadística d’alguns dels estats. Elaboració pròpia. En general, s’ha partit de les regions
de cada país, és a dir, sense considerar algunes illes (portugueses, franceses) o els territoris
menors (Ceuta i Melilla).

S

Pearson quadrat (nombre de regions)

0,13

0,19

0,81

0,60 0,40 0,49 0,51
0,60 0,40

-

-

0,19

-

0,81

-

0,58 0,42 0,42 0,58 0,870 (20)

Holanda

0,36 0,64 0,45 0,55

-

-

0,881 (12)

0,852 (12)

-

46,530

1,859

-

Àustria

0,68 0,32 0,32 0,68

-

-

0,930 (9)

0,934 (9)

-

1.039,030

0,370

24,930

Portugal

0,30 0,70

1,00 0,00 0,64 0,36

0,997 (5)

0,798 (5)

0,798 (5)

1,573

84,212

0,034

Finlàndia

0,47 0,53

1,00 0,00 0,00 1,00

0,793 (5)

0,533 (5)

0,533 (5)

45,089

91,782

4,207

0,809 (8)

-

-

40,880

55,470

-

0,977 (11)

-

-

2,974

13,101

-

Suècia

0,48 0,52 0,90 0,10

Regne Unit

0,33 0,67 0,82 0,18

0,49 0,51
-

-
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Notes: Els quadres sense valor indiquen que no hi ha dades a les fonts o no s’han pogut obtenir. El nombre de
regions en cada país es correspon amb els àmbits que
Eurostat defineix com a nuts de nivell 2. No s’ha avaluat el
cas de Luxemburg ni el de Dinamarca, ja que el país és un
únic àmbit d’aquest nivell (no hi ha correlació a estudiar).
En negreta hi ha els valors que se separen del comportament de la resta amb una correlació més dèbil.
L’alta correlació d’Irlanda és deguda que únicament hi
ha dues regions.
En el cas de Bèlgica hi ha tres regions del nivell Nut2: la
capital, Valònia i Flandes. Per al càlcul de les autopistes
s’ha partit de les províncies, ja que amb tres úniques regions hi havia una gran distorsió, ja que la capital conté
una elevada població, mentre que les seves autopistes
se situen en la seva regió veïna immediata, la qual cosa
malmet la recerca del comportament de població i superfície. Aquestes dades provincials d’autopistes s’han
obtingut a partir de base cartogràfica, per la manca de
dades oficials.
En el cas del Regne Unit, les dades no incorporen Irlanda del Nord. Per a les autopistes, si es parteix de les 10
regions de l’illa i sense Londres, la correlació augmenta,
amb p2=0,9232, per als coeficients S=0,01 i P=0,99, amb
un índex F=53,931.
Els ferrocarrils alemanys estan calculats per a set grups
de lands de l’oest, i sense Berlín (any 1993), ja que no hi
ha disponibles altres dades regionals (font: Statistisches
Bundesamt).
Les carreteres incorporen en determinats estats les xarxes locals, la qual cosa fa augmentar molt el seu índex.
Per a determinats estats, hem comprovat que les dades
no incorporen les xarxes locals, la qual cosa fa més comparables i útils els resultats. Aquest són: Itàlia, Regne
Unit, Espanya, Portugal i Alemanya.
Les dades d’Espanya en aquesta taula difereixen de les
anteriors per la diferent data de les dades d’Eurostat.
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Dels resultats de la Taula podem fer-ne els comentaris que segueixen.

teixa dada. Quan es pot prescindir de les xarxes
locals, els resultats es fan més comparables.

El conjunt dels països mostren models diferents per
explicar la presència de les infraestructures considerades. En general, els valors de l’índex de correlació de Pearson són força alts, de manera que cal
considerar els dos factors de població i superfície
com a molt explicatius de la longitud de la xarxa.
S’ha estudiat un nombre elevat de regions, 169 en
el conjunt dels 15 països i, amb alguns estats amb
més de 20, fins a arribar a 40 en el cas d'Alemanya.

En el cas de les autopistes i dels ferrocarrils, no hi ha
les diferències de concepte que hi ha en les carreteres. En el cas ferroviari cal tenir en compte, però,
que en un mateix concepte hi ha vies dobles, o úniques, electrificades o no, amb la qual cosa s’aplega
un nivell de funcionalitat que pot ser molt divers.

En carreteres i autopistes quasi totes les correlacions són superiors a 0,80 mentre que en
ferrocarrils són superiors a 0,70. L’existència
de tres únics valors just per sobre de 0,5 es pot
adduir en el cas de Grècia per la poca dotació
de la xarxa. El cas alemany no s’explica per les
diferències entre les regions de l’est i de l’oest,
però es podria explicar perquè la implicació dels
lands podria haver desdibuixat un model unitari
a nivell d’estat.
Els exponents que apareixen en les carreteres
tendeixen, en general, a afavorir més el paper de
la superfície que el de la població. El concepte
de carretera és molt variable d’un país a un altre
a causa d’una interpretació administrativa que
no és gens constant. En general, hi ha carreteres
estatals, provincials i locals, les quals, segons els
països, poden estar o no englobades en una ma-

L’existència d’alguns exponents d’unitat per a la
població (i zero per a la superfície) en el cas de les
autopistes al Regne Unit (sense comptar Londres),
Finlàndia i Portugal podria ser interpretat com un
argument a favor que hagin estat aplicats estàndards en la seva planificació, però aquesta és una
raó massa formal. El cas de Suècia s’hi acosta amb
0,9 per a la població i 0,10 per a la superfície, amb
un repartiment de pesos que no assoleix la rotunditat dels tres casos anteriors. Aquests quatre casos representarien un model que contrastaria, en
el límit oposat, amb Bèlgica, Àustria i Holanda, en
la mesura que en aquests països hi pesa més el
factor superficial. Val a dir que França i Itàlia presenten una major proporció del factor superfície
que no pas Espanya o Alemanya, tot i la consideració de país centralista que s’assigna a França i de
país descentralitzat en la consideració d’Alemanya.
La raó de l'existència de diferents exponents per
a cada país només és explicable perquè cada societat i cada estat respectiu han optat per un deter-
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minat model en l’ocupació i urbanització del país.
Aquest model ha tendit a fer-se homogeni en cada
estat, de manera que, en el conjunt de les seves
regions, els valors de correlació (Pearson) poden
ser alts. El resultat de l’existència de diferents
exponents podria obeir a un conjunt de factors,
com poden ser el relleu orogràfic, la distribució i
dimensió de les poblacions, així com també a certes inèrcies i maneres de fer en la concepció de
les xarxes, com són el sentit i els criteris tècnics
de cada país sobre la funcionalitat de les vies, etc.
Hom podria parlar, doncs, d’una cultura en la ordenació de cada estat i, alhora, d'una lògica física
que assegura idèntics resultats a diferents escales i territoris, és a dir, d’un comportament fractal.
Tanmateix, una cosa és explicar allò que succeeix a la realitat, en la qual cada país assoleix per
a cada tipus de xarxa un model concret a partir
d’uns exponents en superfície i en població, i una
altra cosa seria obtenir un estàndard per a comparar tots els països entre ells. Això últim no és
possible de manera directa, ja que només ho seria
per a uns exponents fixos de població i superfície.
Si es fixen uns exponents per obtenir un resultat
directament comparable entre països diferents,
es desvirtua una realitat en la qual cada país
funciona amb uns coeficients diferents de l’altre.
L’única forma de comparació generalitzable seria
partir d’exponents iguals a 0,5 i entendre com a
neutralitzat el paper de la superfície territorial.
Una altra forma radica a comparar la dotació en-
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tre aquells països que comparteixen els mateixos
exponents. Cal dir també que sovint el matís que
introdueixen uns exponents ajustats no fa que els
resultats siguin gaire diferents de si hom parteix
dels valors estàndard 0,5 i 0,5.
Per a les autopistes, amb un idèntic joc de coeficients (0,6 i 0,4), els tres casos d’Alemanya, Espanya i Grècia (i Itàlia s’hi acosta molt), en la mesura
que el valor de F és superior a Espanya que a la
resta, hom pot deduir directament que la nostra
dotació de xarxa és clarament superior. La manca
de dotació de Grècia és prou clara, però la d’Espanya apareix un 13% superior a Alemanya. El resultat tampoc és del tot sorprenent en el nostre
cas, ja que sabem que les nostres autopistes suporten una major circulació a l’estiu que a la resta
de l’any i que el seu ús és clarament inferior a la
mitjana dels països del centre d’Europa3.
Es constata, doncs, que hi ha diferents models
territorials, que els països són diferents, però que
hom en pot estudiar la convergència, o la divergència, de models i que, en tots els casos, les dues
components de la població i de la superfície assoleixen una alta responsabilitat en l'explicació de la
longitud de les xarxes existents.

Xarxes vials
als Estats Units d’Amèrica
En les dades que segueixen s’ha fet una certa recerca per comprovar si en altres parts del món

3 Segons l’enginyer Albert Serratosa, la intensitat mitjana diària (IMD) de les
autopistes d’Alemanya seria d’uns 40.000 vehicles, a França d’uns 20.000 a
25.000 vehicles i a Espanya d’uns 15.000 vehicles (dades de fa uns set anys).
4 Les freeways i les carreteres estatals no sempre són autopistes i autovies,
per la qual cosa la seva comparació a l’escala europea no és possible amb
aquestes dades.

són aplicables les mateixes fórmules de l’índex F i
si la realitat de les seves xarxes obeeix a la mateixa llei. La pregunta és interessant sobretot perquè
en els Estat Units d’Amèrica l’organització vial és
d’una lògica diferent a l’europea, ja que la seva
major part s’ha realitzat en els darrers cent anys,
sobretot a través de la pressió de l’automòbil com
a mecanisme de colonització del país. Les xifres
ens indiquen que la mateixa llei fractal explica el
cas americà. No obstant això, la nomenclatura de
les seves vies ens impedeix comparacions directes amb Europa4.
Per a les xarxes de freeways5, any 1999, a les 37
majors àrees urbanes dels Estats Units (àrees
amb més d’un milió d’habitats), l’avaluació de l’índex F per a uns coeficients de 0,50 en superfície
i en població genera una correlació de Pearson,
al quadrat, de 0,882. L’avaluació del valor F seria
òptima (correlació màxima) per a uns coeficients
de 0,29 en superfície i de 0,71 en població, amb
una correlació de Pearson al quadrat de 0,888.
Per als exponents 0,5, el valor de la correlació de
Pearson no és gaire diferent al que s’ajusta òptimament, ja que la diferència entre ambdós és de
l’ordre de mil·lèsimes.
Per a les xarxes de national highway a 51 territoris dels EUA (dades de 1996), l’avaluació del valor F, per a uns coeficients de 0,50 en superfície
i en població, genera una correlació de Pearson
al quadrat de 0,823. Els valors dels coeficients

5 Font: Highway Statistics: US Urbanized Areas over 1.000.000
(all Data from Federal Highway Administration). Dades de 1999.
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que més s’ajusten són 0,53 en superfície i 0,47 en
població, amb un valor de Pearson al quadrat de
0,825, pràcticament coincident amb el valor per
als exponents de 0,50.
El valor que més es distancia del conjunt és el
de Califòrnia, l’estat més poblat (33,872 milions
d’habitants), amb un índex F de 3,258, quan el
valor per al conjunt dels EUA se situa en 5,023.
Si es refà el conjunt del càlcul de l’índex de Pearson per als 51 estats menys Califòrnia, el valor de
Pearson al quadrat arriba al valor 0,893 (que es
produeix per als coeficients s=0,48 i p=0,52). Es
mostra que el grau de correlació entre la longitud
de les xarxes amb la població i la superfície en
el conjunt dels estats és considerablement elevada, ja que es podria explicar amb uns índexs que
oscil·larien entre 0,825 (amb Califòrnia) i 0,893
(sense Califòrnia).
A diferència de Califòrnia, Texas, el segon estat
més poblat, segueix la tendència general. Són els
estats menys poblats els que assoleixen els valors
de F més elevats, ja que amb menys d’un milió
d’habitants el seu índex F supera el valor 10. Això
succeeix en cinc estats, amb l’excepció d’Alaska,
també poc poblada, però alhora extensa i poc colonitzada per les xarxes.
Les dades anteriors, sobre àrees urbanes i sobre
estats, mostren, doncs, l’adequació de l’índex F al
cas del Estats Units d’Amèrica.
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Les xarxes de Suïssa

Taula 8.

Hem estudiat Suïssa a partir dels 26 cantons i de
seves les agrupacions en 7 regions (Lemanique
amb 3 cantons, Mitteleland amb 5, Nord - Oest
amb 3, Zuric amb 1, Suïssa oriental amb 7, Suïssa
oriental amb 6 i Tessin amb 1).

Correlacions de Pearson al quadrat per a la
longitud de les xarxes, respecte de la població i la superfície, segons l’índex F, amb
expressió dels exponents (p i s) que fan
màxima la correlació i també per als valors
estàndard dels exponents (0,5).

Autopistes

Carreteres nacionals

Carreteres cantonals

Ferrocarrils via normal

P
S
Pearson quadrat
Per cantons
P
S
Pearson quadrat
Per agrupacions regionals
P=0,5
S=0,5
Pearson quadrat
Per cantons
P=0,5
S=0,5
Pearson quadrat

0,42
0,58
0,923

0,12
0,88
0,962

0,62
0,38
0,910

0,96
0,04
0,938

0,65
0,35
0,709

0,38
0,62
0,839

0,52
0,48
0,847

0,92
0,08
0,867

0,917

0,883

0,896

0,618

0,678

0,819

0,852

0,631

Índex F (Suïssa) per a P i S= 0,5

2,383

3,118

32,988

5,315

Per agrupacions regionals

Font: Office fédéral de la statistique, Statistique suisse des transports, any 2002
Nota: Ressaltats en negreta els valors de Pearson al quadrat que superen 0,8. S’han estudiat les xarxes principals,
tot i que les estadístiques oferien una major fragmentació en tipus.
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Els resultats mostren una elevada correlació entre els valors de la població i la superfície amb la
longitud de les xarxes segons l’índex F. Cal tenir
present que el contrast de població i de superfície
és enorme, ja que hi ha cantons que són pràcticament una ciutat i altres que són amplis territoris.

Aplicant l’índex estàndard (exponents 0,5), els valors a l’escala de Suïssa són 2,383 per a autopistes
i 3,118 per a carreteres nacionals. Els ferrocarrils
de via normal més que dupliquen la xarxa d’autopistes (amb F=5,315), mentre que la xarxa cantonal de carreteres és molt extensa (F=32,988).

Les correlacions són superiors per a les set agrupacions regionals que per als 26 cantons. Per a
totes les xarxes estudiades, a nivell regional, la
correlació supera el valor 0,91. Per cantons, els
valors s’ajusten per damunt de 0,7 (autopistes) i
superen 0,78 en la resta de xarxes.

Si comparem aquests valors amb les dades per a
Catalunya (per als mateixos exponents 0,5), hom
pot observar que el nostre índex F per a les autopistes és 2,819, el qual resulta superior al suís
en un 18%, mentre que el dels ferrocarrils, amb
F=3,026 , és de l'ordre del 57% del suís6. Mentre
que en carreteres la longitud catalana és de 9,65
vegades la xarxa d’autopistes, en el cas suís (carreteres nacionals més les cantonals), la relació és
de 15,15 vegades, valor considerablement superior al nostre cas7.

Tot i l’orografia del país, molt muntanyós, resulta interessant remarcar que l’índex F assoleix un
llindar molt elevat en l’explicació regional de la
dotació de xarxes. Els valors dels exponents ens
indiquen que la distribució de les autopistes està
lleugerament més decantada al servei de la superfície que de la població (s=0,58), que els ferrocarrils, en canvi, es distribueixen quasi exclusivament en funció de la població (p=0,96), mentre
que les carreteres nacionals ho fan més de cara
a la superfície (s=0,88), molt més que les cantonals (p=0,62). En resum, ferrocarrils i carreteres
cantonals es decanten cap a la població, mentre
que autopistes i carreteres nacionals ho fan cap
a la superfície. El model d’ambdós blocs de xarxes és, doncs, contraposat i segurament traçat en
dos moments històrics diferents, el primer segurament més antic que el segon.

Les raons d’un índex fractal
L’índex F = L / (√P·√S) amb el qual s’ha operat
mereix una reflexió pel que fa a les seves característiques.
En primer lloc, del comportament estadístic que
hem aplicat a diferents escales territorials se’n
pot comprovar el caràcter indiferent a l’escala.
Aquest fet queda inscrit en la mateixa fórmula,
ja que l’arrel quadrada de la superfície determina directament que una xarxa lineal sigui sempre
directament proporcional a una magnitud també
lineal com és l’arrel quadrada de la superfície.

D’aquesta forma, el quocient de la longitud d’una
xarxa per l’arrel de la superfície es manté sempre
constant per a canvis que dilatin homotèticament
una figura territorial. L’arrel de la superfície ve
a mesurar el costat d’un quadrat ideal, construït
amb una superfície equivalent a la que es considera. Aquesta arrel seria el resultat de “quadrar”
la superfície.
Aquest primer factor d’ajust al canvi d’escala es
perd, en principi quan es generalitza la fórmula
de F segons:
F = L / (P^p * S^s), per a: p + s = 1
En aquest cas, l'exponent, o pes de presència
de la superfície, assoleix magnituds que poden
ser molt variables. Un mecanisme per no perdre
aquesta qualitat radicaria a entendre la fórmula
anterior com a escrita segons:
F = L / (P^p * S^0,5s), per a: p + 0,5s = 1
En aquest cas, el valor 0,5 seria la constant que
permetria fer indemne al canvi d’escala l’avaluació del territori considerat, mentre que s representaria directament el pes del factor superficial.
Dit en unes altres paraules, es pot considerar que,
quan l'exponent superficial és 0,5, llavors el factor superfície és neutre, mentre que és positiu i
pesa per si mateix amb relació a la població quan
supera aquest valor, i que per a valors inferiors és

6 Cal, a més, tenir en compte que en el país alpí s’han deixat de banda altres
tipus de ferrocarrils de via estreta, cremalleres, etc., amb una longitud considerable i que les xifres usades són exclusivament les de les xarxes de l’estat
(CFF), sense altres concessionàries, la longitud de les quals equival a dos
terços de l’estatal.
7 En el cas suís hem deixar de banda les carreteres locals, que són també molt
superiors al cas català.
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tingut en compte en termes negatius, no neutres,
sinó inferiors a una consideració de neutralitat.
Cal dir que la formula també pot existir per a exponents totalment decantats a una de les dues
variables, com per exemple:
p=1 i s=0 o bé p=0 i s=1.
El segon aspecte fractal que apareix en la fórmula és el quocient per una arrel del nombre d’habitants (exponent sempre inferior a la unitat). Els
resultats estadístics indiquen que no hi ha una
relació lineal entre longitud de la xarxa i nombre
d’habitants sinó que la relació apareix amb una determinada arrel de la població. Així, en el cas del
coeficient 0,5 (arrel quadrada), per doblar la llargada de la xarxa, tot mantenint el mateix valor de
F, cal augmentar la població al quadrat. Llavors, el
creixement de la xarxa no esdevé continu sinó que
assoleix gradualment una major parsimònia. Les
xarxes no tendirien a créixer sense límit, sinó que
cada cop seria més difícil la seva extensió.
El sentit geogràfic del resultat és que el factor
població no es comportaria en termes liberals
”una persona un vot” (o una quota de demanda),
sinó que la “població” esdevé una entitat agregada que només salta qualitativament de grau
per a increments exponencials de nombre dels
seus membres. Així, doncs, en termes físics i geogràfics, la “població” seria una cosa diferent
dels “habitants”.
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És com si diguéssim que un ordre pautat i gradual de “població” s’assoliria, en el cas d’una seqüència de quadrats per exemple amb 10, 100,
10.000, 100.000.000 persones, en una successió de “família, grup, poble, continent”. Les xifres
de la seqüència poden ser unes altres, però sempre que segueixin la mateixa lògica exponencial, perquè la idea continguda en el ritme és que
no hi ha canvi autèntic de grau si no és en salts
molt considerables.
De totes maneres, en la determinació de la dimensió
de les xarxes, els dos aspectes, superfície i població,
van lligats, de manera que per a un territori particular la determinació de les xarxes obeiria, de manera
conjunta, tant a factors de població com superficials
i sempre en el marc d’una determinada cultura d’ordenació del territori (uns exponents particulars).
En el límit, si els casos reals obeïssin estrictament la
llei de l’índex F, llavors, en vista aèria o cartogràfica,
i una vegada determinat un territori i avaluada la
seva xarxa, coneixeríem força aproximadament el
seu nombre d’habitants.
O en un altre sentit, si es vol planificar una xarxa
es pot saber exactament la seva dimensió òptima
si coneixem el llindar de població a la qual ens
adrecem, tot entenent per xarxa “òptima” aquella
de la qual pressuposem un valor F (determinat,
per exemple, copiant-lo d’una altra regió amb la
qual ens emmirallem).

8 Hem localitzat a un informe de la Comissió Europea l’ús d’un estàndard equivalent al que aquí proposem. EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General Regional
Policy, Thematic Evaluation of the Impact of Structural Funds on Transport Infrastructures, Final report, November 2000. L’estàndard no es justifica i només es fa
servir a l’escala dels quinze estats. S’usa en temes d’arrel quadrada, per tant per a
exponents sempre de 0,5 i com a arrel del producte de longitud en quilòmetres per
mil habitants i longitud en quilòmetres per quilòmetre quadrat de superfície.

La possibilitat d’usar el valor F per planificar,
o per comparar territoris entre ells, queda així
plenament fonamentada. En tot cas, el valor F
assoleix les característiques d’un estàndard
urbanístic o territorial. I d’aquest tipus d’estàndards per al dimensionat de xarxes lineals
d’infraestructures mai no ha estat possible de
disposar-ne8.
Una lliçó complementària al fet de poder disposar d’estàndards per quantificar i planificar
xarxes rau en el fet de comprovar que el seu
creixement no es pot plantejar en termes d’un
creixement lineal, simplement “més xarxa per a
més habitants”. Les xarxes ens apareixen fruit
d’una evolució parsimoniosa, de manera que la
seva realitat assoleix unes característiques més
sostenibles amb relació a aquells creixements
sempre lineals que alguns plantejaments tecnocràtics proposen sense aturador.
Així, doncs, criteris de sostenibilitat i eficàcia
demanarien proposar molt ajustadament les
xarxes, la seva quantitat i emplaçament, ja que
afecten i consumeixen territori i ja que, com
sembla, no és possible plantejar dimensions
excessives sense lògica territorial. L’exercici
de redactar planejament territorial hauria de
requerir, doncs, d’una notable subtilesa, ja que
ens caldria afinar molt la manera com se sistematitzen uns actius que han de ser i poden
ser limitats.
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F és un índex fractal perquè és indiferent a les
diverses escales territorials d’anàlisi, respecte de
població i superfície, és a dir gaudeix de la característica pròpia de ser escalant9.
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Comprovem-ho. Catalunya i Madrid assoleixen
un índex F en xarxa de carreteres de 1,138 i 1,136,
respectivament, valors que són molt propers l’un
de l’altre.

Com a curiositat podem veure que si a i b són dos
territoris amb una mateixa dotació d’un tipus de
xarxa, llavors es complirà:
La/(Pa^p * Sa^s) = Lb/(Pb^p * Sb^s)
la qual cosa implica la igualtat:

Longitud
xarxa RENFE

P^0,30
*S^0,70

Productes
creuats

Madrid

3.439

3.074,96

36.223.124

Catalunya

11.989

10.533,04

36.865.695

La * (Pb^p * Sb^s) = Lb * (Pa^p * Sa^s)
És a dir, el producte de la longitud de xarxa (L)
d’un territori per l’arrel de la població (P) i de la
superfície (S) d’un altre territori amb el mateix
valor F, és igual al producte de la longitud de la
xarxa del segon territori per les arrels de la superfície i població del primer. Tot plegat, un sorprenent lligam entre valors de territoris diferents.
La propietat no és matemàticament cap sorpresa,
perquè multiplica numerador i denominador de
dues fraccions idèntiques. Però, en termes geogràfics, no deixa de ser sorprenent que les xarxes
de, per exemple, Catalunya estiguin lligades a la
població i superfície de, per exemple, Madrid, com
les xarxes d’aquesta ho estan amb la població i
superfície catalana.

Els productes són força coincidents (en l’ordre de
mil·lèsimes), ja que es partia de valors quasi coincidents en F.
En el cas ideal d’un conjunt de territoris amb un
valor idèntic de F, entre cada parella de territoris,
del conjunt de totes les possibles, es mantindria
sempre aquesta coincidència formal, el valor de
la qual, és de suposar, no expressa cap qualitat
real, però serveix per revelar l’ordre profund que
impregna un sistema fractal.
En el cas que els dos coeficients fossin 0,5, el que
s’obtindria de F és una mitjana geomètrica dels
dos índexs clàssics:
√ (La/Pa)·(La/Sa) = La / (√Pa · √Sa) = F
Així doncs, podem entendre F també com un valor relacionat amb els dos índexs clàssics, més
que no pas oposat a ells i completament alternatiu. Aquesta pot ser una possible opció per tal
d’admetre F com a realista i versemblant. En tot
cas, però, el seu comportament fractal no deriva
d’aquest parentiu sinó de les raons que han estat
manifestades amb relació a la seva adequació al
comportament d’ajustament a una propietat real,
present a les dades estadístiques d'un ampli conjunt de territoris.

9 Vegeu la teoria dels objectes fractals, per exemple en el seu autor principal: Benoît
Mandelbrot: La Geometria Fractal de la Naturaleza, Tusquets Editores, SA, 1997.
Vegeu, en particular, el capítol IV, sobre fractals escalants i relacions de longitud,
àrea i volum.
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Conclusió
De les dades aportades fins ara podríem deduir
dues coses. La primera és la possibilitat de la definició d’un índex F, o d'una llei fractal, en la dotació de les xarxes lineals d'infraestructura. Això
respondria a la pregunta del títol de l’article, en
el sentit que és certament possible, amb un elevat grau d’aproximació, de definir una llei en la
dotació de les infraestructures del territori i que,
en conseqüència, és possible postular un model
estàndard de dotació de xarxes lineals.
En segon lloc, el càlcul de les diferències de dotació es deriva i només és possible a partir de la
definició prèvia d’un paràmetre de comparació
entre situacions molt diverses de població i superfície. Aquest paràmetre és l’índex F, el qual assoleix el valor de llei geogràfica, ja que per ella
mateixa és capaç d’explicar una proporció important de la dotació de les xarxes que hom construeix per tal d’habitar un territori. Decidim construir
les xarxes per lliure decisió humana, però ho fem
certament a partir d’una lògica territorial que orienta els nostres actes.

Equilibris territorials
Com hem vist, la llei fractal exposada pren expressions en funció dels exponents que determinen la
component superfície i la component població.
Per tant, no estem mai davant d’una única so-
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lució. Amb exponents 0,5 la superfície de l'àrea
no imposa condicions pròpies i el repartiment es
fa en funció exclusiva de la població. Per a pesos majors de 0,5 en la població, la concentració
d’aquesta determina una major dotació, la qual
significa un servei que prima la densitat. En el cas
invers, major pes de 0,5 per a la superfície implica
que les xarxes es fan més en funció de l’espai que
de les poblacions assentades.
La xarxa de camins és un exemple d'aquest últim tipus de xarxa, de la mateixa manera que les
xarxes de metro ho són del cas anterior. En el límit, les xarxes basades en un exponent alt per a
la superfície llauren homogèniament el territori i
semblen un camp agrícola, i les xarxes en funció
exclusivament de la població són com els carrers
de les ciutats, interiors a ella i alienes a l’extens
territori del seu perímetre.
La dotació d’escoles i hospitals és d’aquest darrers tipus. I, si hi hagués alguna xarxa lineal amb
aquest comportament, vindria a ser com aquell
típic quilòmetre de carretera, situat a la sortida
del població i per on la gent passeja.
La figura següent mostra el cas d’uns territoris
ideals ordenats segons uns tipus de xarxes que
oscil·len entre el pes màxim de la superfície en
un cas i el de la població en l’altre, a partir de seguir canvis d’un decimal en cada successió. La

seqüència és: p=1,0/s=0,0; p=0,9/s=0,1; p=0,8/
s=0,2;... p=0,5/s=0,5;... p=0,2/s=0,8; p=0,1/s=0,9 i
p=0,0/s=1,0.
Són visibles els exemples que llauren el territori,
en el cas de p=0/s=1 fins a arribar al d’unes xarxes
plenament interiors, alienes a la superfície per al
cas de p=1/s=0.
Cada figura aplega un conjunt de regions de diferent magnitud superficial i de població. En la
figura els ordres de magnitud de la superfície de
les regions van d’1 a 36 (6x6 unitats), mentre que
els de població comprenen d’1 a 3 nuclis per regió.
El resultat visual són uns mapes virtuals, una “geografia” construïda des de dos únics paràmetres geomètrics. El resultat és versemblant de la impressió que hom obté de diferents cartografies reals de
territoris més o menys urbanitzats. Però, més enllà
del grafisme, és l’elevada correlació amb els casos
reals el que justifica la versemblança dels dibuixos.
Cadascun dels exemples és una mostra d’un equilibri territorial en el conjunt de parcel·les o regions de cada mapa, però no hi ha un únic equilibri
possible sinó un ventall d'opcions. Cada exemple,
o cada parell d’exponents, és també representatiu d’una determinada cultura d’implantació de la
xarxa, segons el pes de població i superfície.
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Figura 2:

Seqüència de mapes virtuals, realitzats a partir d’una mateixa base comuna amb regions de diferents magnituds en superfície i nucli
de població i les xarxes que se'n deriven per a un mateix valor F de dotació. La seqüència mostra uns territoris ordenats segons unes
xarxes que oscil·len entre el pes màxim de la superfície en un cas i el de la població en l'altre, a partir de seguir canvis d’un decimal en
cada successió. La seqüència és: p=1,0/s=0,0; p=0,9/s=0,1; p=0,8/s=0,2;... p=0,5/s=0,5;... p=0,2/s=0,8; p=0,1/s=0,9 i p=0,0/s=1,0.

Manel Larrosa
Abril del 2005
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Perfil infraestructural
i mobilitat a Europa
Dotació d’infraestructures
ferroviàries i models de mobilitat
La intenció d’aquest article és esbrinar si hi ha una
relació clara entre l’oferta de xarxa de ferrocarril i el
repartiment modal de la mobilitat, de manera que
una major oferta de xarxa es tradueixi en un major
ús. L’anàlisi parteix del valor de la dotació de xarxa
d’un conjunt de països en el context europeu i, per
tant, ens caldrà establir una mesura objectiva de la
dotació de xarxes, amb un índex que mesuri diferents realitats territorials, molt diferents en població i superfície.

manifesta en funció d’una determinada opció d’exponents per superfície i població, o dit més curt, en
una determinada opció d’equilibri territorial. Una
opció d’equilibri territorial que genera mapes fractals dels territoris, en els quals, per a diferents escales, s’acompleix una mateix llei de repartiment.

L’existència d’un factor F, índex fractal, de mesura
de la dotació de les xarxes lineals d’infraestructures,
com carreteres, autopistes o ferrocarrils, permet
comparar regions i estats molt diferents en població i superfície1.

Ara bé, malgrat que els estats reparteixen interiorment les seves dotacions segons un determinat criteri o opció d’equilibri territorial, només
podrem comparar la dotació entre països amb diferents models a partir del model estàndard d’exponents amb valors 0,5 per població i superfície,
ja que difícilment coincideixen de manera exacta
en un parell d’exponents ajustats a la realitat de
diversos estats. El model estàndard, a més, no incorpora el paper de la superfície per si mateixa i
aquest fet permet fer homotètiques diferents regions en la seva comparació.

En un segon ordre de consideració, el factor F no
és solament un element de mesura sinó que resulta
explicatiu dels comportament de les dotacions en
l’equipament de diversos països, de manera que es
constata l’existència d’una tendència a l’equilibri
intern de les regions dels estats, tendència que es

El mecanismes de mesura a partir d’exponents
0,5 permet fer, doncs, comparacions directes entre conjunts de països i permet dibuixar els models abstractes que resulten d’aquestes xifres, els
quals són, com veurem, visualment més rics que
la valoració numèrica.

En la primera taula que adjuntem hi consta el valor
de les dotacions en ferrocarril i autopistes/autovies
dels estats europeus.
La taula incorpora les dues xarxes prototípiques de
l’organització territorial, ferrocarrils i xarxa bàsica
vial (autopistes i autovies). S’ha prescindit de les
carreteres, que ofereixen un panorama més complex i no presenten homogeneïtat de criteris estadístics en el seu còmput, ja que resulten un sistema
vial secundari.
Per començar, sorprèn la dotació d’autopistes dels
Estat Units i, en principi, no hem de dubtar de les dades d’Eurostat. Pel que fa al cas americà, cal recordar que les xarxes no s’estructuren “a l’europea”,
amb xarxa bàsica més ràpida i una xarxa secundària
de menor categoria, sinó que tota la xarxa ve a ser
del mateix nivell (velocitat) però amb diferent cabuda (nombre de carrils). Aquesta classificació es deu
més a una concepció funcional que no pas formal,
com ho és en el cas europeu.

1 Vegeu Manel Larrosa, Hi ha un model estàndard de dotació de xarxes lineals?
(Una llei fractal en les infraestructures del territori), 2004.
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Taula 1:

Dotacions d’autopistes i ferrocarrils per a exponents estàndard (0,5) en població i superfície, per a diversos estats i per a Catalunya, any
2002. Territoris ordenats segons valors decreixents de F en ferrocarrils.

República Txeca
Suïssa
Liechtenstein
Luxemburg
Hongria
Eslovàquia
Àustria
Alemanya
Bèlgica
Eslovènia
Polònia
Letònia
Suècia
Dinamarca
França
Romania
Finlàndia
Bulgària
UE15 (15 països)

F, autopistes
0,58
2,45
0,00
3,39
0,55
0,59
2,00
2,22
3,08
2,27
0,12
0,00
0,79
2,10
1,80
0,05
0,52
0,35
1,54

F, ferrocarrils
10,70
9,23
8,21
8,08
7,89
7,12
6,86
6,60
6,27
6,11
6,09
5,83
5,80
5,78
5,51
4,82
4,65
4,62
4,51

Regne Unit
Japó
Canadà
Estònia
Itàlia
Països Baixos
Lituània
Irlanda
Espanya
Noruega
Estats Units
Catalunya
Portugal
Grècia
Turquia
Xipre
Malta
Islàndia

F, autopistes
0,95
0,80
0,95
0,39
1,56
3,41
0,88
0,24
2,18
0,13
1,70
2,08
1,88
0,62
0,01
3,32
0,00
0,00

F, ferrocarrils
4,48
4,35
4,17
3,90
3,86
3,80
3,73
3,67
3,64
3,09
3,04
2,92
2,87
1,98
0,04
0,00
0,00
0,00

Font: Dades de xarxes, població i superfícies d’Eurostat, any 2002, completades amb altres fonts per a algunes superfícies i poblacions. Elaboració pròpia. Les dades de xarxes
(Eurostat) que no són del 2002 són, per a les autopistes: Grècia 2001, Irlanda 2001, Japó 1994, Canadà 1992; per als ferrocarrils: Japó 1994.

036

4

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Figura 1:

Expressió lineal de l’índex F d’autopistes i ferrocarrils per a l’Europa dels Quinze, més Catalunya, ordenats primerament per valor F
de ferrocarrils i en segon lloc per valor F d’autopistes. Autopistes en vermell i ferrocarrils en blau.
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Figura 2:

Síntesi del model infraestructural dels països del l’Europa dels Quinze, més Catalunya, a partir del valor F en ferrocarrils i autopistes
sobre una unitat equivalent de superfície unitària. Autopistes en vermell i ferrocarrils en blau.

Bèlgica

Dinamarca

Alemanya

Grècia

Finlàndia

Espanya

França

Irlanda

Itàlia

Suècia

Suïssa

Luxemburg

PERFIL INFRAESTRUCTURAL DELS PAÏSOS
(ÍNDEX F EN FERROCARRILS I EN AUTOPISTES, ANY 2002)
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Figura 3:

Classificació bidimensional d’un conjunt
d’Estats, més Catalunya, amb relació a la
dotació de F de ferrocarrils i d’autopistes,
any 2002.

República Txeca

10
Suïssa

Liechtenstein

0,8

Luxemburg

Hongria
Eslovàquia
Àustria

0,7
Polònia

0,6

0,5

0,4

0,1

0,0

Alemanya
Bèlgica
Eslovènia

Suècia
Letònia

Dinamarca
França

Romania
Finlàndia
UE15 (15 PAÏSOS)
Bulgària
Japó Regne Unit
Canadà
Estònia
Itàlia
Països Baixos
Lituània
Espanya
Irlanda
Noruega
Estats Units
Catalunya
Portugal
Grècia

0,2

(ÍNDEX F EN FERROCARRILS I EN AUTOPISTES, ANY 2002)

La situació de cada territori dins el gràfic representa una determinada opció estructural d’ordenació
territorial, ja que les dues infraestructures bàsiques,
ferrocarrils i autopistes, representen dues grans opcions que caracteritzen un territori.

0,9

0,3

PERFIL INFRAESTRUCTURAL DELS PAÏSOS

El diferent component estructural entre ferrocarrils i xarxa bàsica vial (autopistes/autovies) es pot
també dibuixar en un gràfic de dos eixos, tal com
mostra la Figura 3.
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F DELS FERROCARRILS

L’aspecte formal de la figura revela amb més claredat la major component ferroviària dels estats del
centre i nord d’Europa i la nostra pobresa en aquesta infraestructura. El fet de dibuixar aquests valors
sobre una superfície quadrada homogènia per a
tots els territoris analitzats permet veure més clarament la densitat de les xarxes que no pas la simple
impressió aportada per les xifres. En tot cas, la distància entre els diferents models queda constatada i seria possible exercir a partir d’aquests models
opcions de política territorial i de planificació que
portessin a escollir models de referència als quals
aproximar-se.
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Turquia
Malta
Islàndia

0,0

Xipre

0,1

0,2

0,3

0,4

F DE LES AUTOPISTES

0,5

En aquest cas és possible veure el punt on es localitzen Catalunya i Espanya, i triar possibles camins
i objectius d’aproximació a altres realitats europees. També seria possible dibuixar-hi les opcions del
PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte) i veure’n la seva localització respecte de les
diferents realitats europees. El PEIT preveu passar
a una dotació en autopistes /autovies d’uns 9.000
km a 14.600 km, mentre que en ferrocarrils opta
per la gran velocitat a partir de línies o corredors
ja existents, i no es fa menció de la dimensió de la
xarxa final, que vindria a ser si fa no fa la mateixa
que l’actual, però ara de “més altes prestacions”. En
el camp de la xarxa vial d’autopistes a autovies es
passaria d’un valor actual de F situat a 2,08 fins a
assolir el valor 3,06 (calculat per a uns 45 milions
d’habitants), en un màxim europeu.
La hipòtesi de mesurar la nostra realitat respecte
de l’europea parteix de la consideració que la dotació d’infraestructures constitueix un element defini-
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dor d’una realitat territorial i que no seria possible
plantejar-se objectius de convergència amb Europa
(econòmics, socials o ambientals) amb una molt
diferent dotació d’infraestructures, respecte de la
realitat a la qual ens volem acostar. Es tracta de
comprovar quins marges de maniobra, o graus de
llibertat, permet el menú de les diferents dotacions
de cada estat per poder realitzar efectivament polítiques de convergència.
Una primera valoració de la possibilitat real de la
convergència hauria de partir de la comparació entre dotació i funcionament de la mobilitat en els diferents països, a fi de veure, en primer lloc, si l’existència d’una determinada oferta de xarxa comporta
un determinat ús. Ho estudiarem en el cas dels ferrocarrils, ja que són els que estan en el centre de la
polèmica de si han d’augmentar o no, de si representen una opció que pot, o no, canviar els paràmetres
de la mobilitat. També ens serviria, extrapolant, per
descobrir la incidència de la mobilitat en els patrons
de consum energètic, d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle (GEH) i de qualitat atmosfèrica.
Partirem de les dades de les dotacions que ja posseïm i provarem de veure si les dades de la mobilitat
de cada país ofereixen correlacions clares amb el
seu perfil infraestructural, és a dir si hi ha una determinada dotació de xarxa ferroviària i un sistema
de mobilitat.
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Els models de mobilitat dels
estats europeus, una aproximació
A les estadístiques de l’Eurostat hi ha dades a nivell estatal que ens aporten xifres valuoses de mobilitats segons modes. És una llàstima que aquestes dades no existeixin a nivell regional per poder
comparar les principals regions més urbanes, en les
quals la mobilitat i la demanda del transport públic
són més interessants d’estudiar. Les dades permeten algunes consideracions, la primera de les quals
és la de la gran disparitat de situacions o la diferent
economia, o desenvolupament, que hi ha en cadascun dels països, o dels diferents blocs en què es poden agrupar. Però, més enllà dels possibles i diferents estadis econòmics, el que hi ha realment són
models d’infraestructura, o diferents camins que els
estats han emprès i que són fruit tant de tradicions
històriques com de decisions relativament recents.
Taula 2:

Oferta d’infraestructura ferroviària i mobilitat en ferrocarril a Europa, 2002. Repartiment modal dels viatges interiors, en
percentatge, de viatges en tot tipus de ferrocarrils, expressat 1) en percentatge de km
* viatger sobre el total de viatges interiors,
2) en milers de km * viatger / habitant del
país, en ferrocarrils i 3) pel valor F de la
dotació en xarxa de ferrocarrils. Valors ordenats segons la dotació F en ferrocarrils.

Repartiment
modal, %
de ferrocarril
República
Txeca

Milers de km
Dotació F
* viatger /
habitant en ferrocarrils
ferrocarril

8,1

0,65

10,70

-

1,67

9,23

Luxemburg

5,5

0,80

8,08

Hongria

13,8

1,03

7,89

Eslovàquia

7,5

0,50

7,12

Àustria

9,1

1,03

6,86

Alemanya

7,0

0,87

6,60

Bèlgica

6,3

0,80

6,27

Eslovènia

6,2

0,38

6,11

Polònia

9,5

0,54

6,09

Lituània

8,0

0,32

5,83

Suècia

8,1

1,02

5,80

Dinamarca

7,7

1,07

5,78

França

8,6

1,23

5,51

Romania

-

0,39

4,82

Finlàndia

4,8

0,64

4,65

Bulgària

(24,4)

0,33

4,62

Suïssa
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UE
(15 països)
Regne Unit

6,5

0,81

4,51

5,5

0,67

4,48

Estònia

7,1

0,13

3,90

Itàlia

5,4

0,81

3,86

9,3

0,96

3,80

2,7

0,14

3,73

Irlanda

3,6

0,42

3,67

Espanya

4,8

0,48

3,64

Noruega

4,5

0,55

3,09

Catalunya

-

-

2,92

Portugal

3,4

0,36

2,87

Grècia

1,7

0,17

1,98

Turquia

3,5

-

0,04

Països
Baixos
Lituània

Font: Dades d’Eurostat, excepte la columna de l’índex F,
que és elaboració pròpia a partir de les dades de la mateixa font. En les dades del repartiment modal, en %, el
valor de Bulgària és de 1994, el d’Estònia del 1995 i el de
Turquia del 1999. En les dades de milers de km*viatger/
habitant i en les dades d’infraestructura, F, el conjunt de
valors són del 2002.
Nota: S’han destacat en negreta els valors més elevats
de cada sèrie.

Els valors d'aquesta taula es fan més visibles en una
representació gràfica. Les dues primeres columnes
representen la demanda o l’ús, mentre que la tercera representa l’oferta o dotació.

Figura 4:

Oferta d’infraestructura ferroviària i mobilitat en ferrocarril a Europa, 2002. Valors
índex F de dotació d’infraestructura ferroviària a Europa i expressió del percentatge
de mobilitat interna realitzada en ferrocarril, en % respecte del total de viatgers
* km. Relació ordenada segons valors decreixents de la dotació F.

25,0
Repartiment modal
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Estonie
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Irlande
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Catalunya
Portugal
Grèce
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Dotació F
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habitant en ferrocarrils
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Font: Eurostat i elaboració pròpia.
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Tal com s’observa, el lligam entre l’oferta d’infraestructura de ferrocarril, mesurada per la dotació F, i
el comportament de l’estructura de la mobilitat, indicat pel percentatge de la mobilitat efectuada en
ferrocarrils, segueix unes línies molt coherents.
Si estudiem de manera més ajustada les diferents
correlacions entre les sèries que mesuren la mobilitat i l'oferta de xarxa de ferrocarrils, obtindrem
alguns valors que són significatius. Aquestes correlacions poden ser mesurades més acuradament
més enllà d'allò que ja és visible en el gràfic anterior.
Ho analitzarem a partir de les sèries estadístiques
següents:
Sèrie 1: Repartiment modal en tot tipus de ferrocarrils, en % de km * viatger de la mobilitat interior, any
2002 (dades sense Bulgària, Països Baixos i Luxemburg). És una sèrie en percentatge modal respecte
del total de la mobilitat efectuada en mitjans mecànics, com són vehicle privat, autobús i ferrocarril.
Vegeu la nota de la Taula 3 per la justificació de
l’exclusió d’aquests tres països.
Sèrie 2: Milers de viatgers * km, realitzats al país,
en ferrocarril, any 2002. Són valors totals per país,
molt lligats a la dimensió absoluta de xarxa, superfície i població.
Sèrie 3: Dotació de xarxa de ferrocarrils, mesurada
per l’índex F, a partir d’exponents estàndard, 0,5 en
població i superfície, any 2002.
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Sèrie 4: Repartiment modal en autobús, % de km *
viatger, mobilitat interior, any 2002. És una sèrie en
percentatge modal respecte del total de la mobilitat
efectuada en mitjans mecànics, com són vehicle privat, autobús i ferrocarril.
Sèrie 5: Repartiment modal en autobús respecte
del ferrocarril. Quocient del % de km * viatger de
mobilitat interior en autobús, amb relació (quocient) al % modal en ferrocarril, any 2002. És el quocient de les sèries 1 i 4.
Sèrie 6: Milers de km * viatger / habitant en tot
tipus de ferrocarrils, any 2002. És la sèrie 2 amb
relació (quocient) als habitats del país i expressa la
mobilitat per habitant en termes de recorregut mitjà de cada un d’ells.
Sèrie 7: Repartiment modal en transport públic, %
de km * viatger de mobilitat interior en autobús i
ferrocarrils, any 2002. És una sèrie en percentatge
modal respecte del total de la mobilitat efectuada
en mitjans mecànics (vehicle Privat, autobús i ferrocarril) i el percentatge restant és la mobilitat en
vehicle privat. És la suma de les sèries 1 i 4.

Nota: El conjunt de les sèries provenen directament de
les dades d’Eurostat, excepte la 3, que mesura la dotació,
que és d’elaboració pròpia a partir de les dades de longitud de les xarxes, població i superfície, procedents de
la mateixa font, a excepció d’alguna dada de població i
superfície.
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Taula 3:

Comparació entre sèries estadístiques de mobilitat en transport públic i dotació en ferrocarrils, Europa any 2002.
Sèries
comparades

Valor de
la correlació
de Pearson

1i2

0,07

No hi ha correlació entre major % modal en ferrocarril i major nombre de km*viatger realitzats. Les diferents dimensions de cada
país (en longitud de la xarxa, població i superfície) no ajuden a establir cap relació entre les dues sèries.

1i3

0,74

Hi ha una correlació alta. Més dotació de xarxa ferroviària implica més modalitat en tren. Aquest és el gràfic de l’anterior figura.
Nota: Amb les dades de Bulgària, Països Baixos i Luxemburg aquesta correlació és de 0,35.

2i3

-0,04

No hi ha relació entre la dotació en ferrocarril i el total recorregut.
Les diferents dimensions dels països no ajuden a establir cap relació entre aquestes dues sèries.

3i6

0,53

També alta correlació. Més dotació en ferrocarril implica més longitud viatjada per habitant.
És una correlació en la línia de les sèries 1 i 3, però diferent.

4i6

-0,34

Més modalitat en bus, menys recorregut en ferrocarril, o viceversa. Si hi ha més modalitat en un mode, es redueix en l’altre.

1i6

0,61

Més modalitat en ferrocarril implica més longitud viatjada per habitant.
Si es fa servir més el ferrocarril, també s’incrementa la distància mitjana recorreguda.

3i4

0,26

Correlació significativa. Més dotació de ferrocarril implica major modalitat en bus.
Es por pensar que un sistema potencia o es completa en l’altre.

3i5

-0,41

Correlació negativa. Més dotació en ferrocarrils implica menys preponderància del bus respecte del ferrocarril.

1i4

0,30

Més modalitat en bus implica també més modalitat en ferrocarril i viceversa. Ambdós sistemes apareixen lligats.

3i7

0,56

Més dotació de xarxa ferroviària implica més modalitat en transport públic (bus + ferrocarril).
Bus i ferrocarril queden potenciats respecte del vehicle privat.

Comentari

Nota: El valor de la correlació de Pearson oscil·la entre -1 i +1. La correlació és nul·la, o representa variables independents entre elles, quan el valor és zero. Aquesta correlació pot
arribar a la unitat: es tracta d’una relació lineal entre les dues variables, i pot indicar tant un vincle positiu (+1), com negatiu (-1). Per a la valoració de la correlació, en la sèrie 1 de %
modalitat en ferrocarril s’han eliminat les dades de Bulgària, pel fet de partir d’una dada estadística molt diferent al conjunt dels països i també dels del seu context, cosa que ens fa
dubtar raonablement del seu valor; dels Països Baixos, amb una elevada proporció d’ús del ferrocarril, que representaria més una realitat d’una gran àrea metropolitana que no d’un
estat convencional; i de Luxemburg, en què la seva petita dimensió porta a reduir la dimensió dels viatges interiors en ferrocarril.
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Les diferents correlacions entre les sèries, tot i
pertànyer a països en molt diferent situació econòmica i social, ens permeten afirmar que existeix
un clar lligam entre l’oferta de xarxa, mesurada
per la seva dotació F, i l’estructura de la mobilitat
en cada país.
Es pot afirmar també que una major oferta de ferrocarril potencia també un major component de
transport públic, amb la suma modal d’autobús i
ferrocarril, i que només una major modalitat en
ferrocarril, o una major dotació en xarxa, redueixen la modalitat en bus en favor del ferrocarril
dins del conjunt del transport públic.
Hom pot també definir una sèrie de blocs de tipus de països dins d’Europa. En el cas més elevat
d’importància del ferrocarril, hi consten els països centreeuropeus de l’est, més el cas de Suïssa, amb els valors més elevats tant de xarxa com
d’ús. El segon llindar vindria representat per països del nord (Polònia, Suècia, Dinamarca...), més
el cas de França, també amb un elevat llindar d’ús
amb relació a una xarxa també elevada. El tercer
conjunt quedaria format per Finlàndia, el Regne
Unit i per Itàlia, situats en la mitjana de l’Europa
dels Quinze. Finalment, amb una dotació més baixa, apareix el cas espanyol, seguit de Noruega i
Portugal.
El valor absolut de les xifres ens indica que, tot
i les diferencies del percentatge entre els països
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en el còmput del total de la mobilitat interna, la
proporció del ferrocarril pren un marge de valors
que oscil·len entre un cinc i un deu per cent de
la mobilitat interna en mitjans mecànics. Aquest
és un ventall en el qual els valors de tipus màxim
(situats en el 10%) doblen el valor de tipus mínim
(al voltant del 5%). Així doncs, per fer possible
aquest major ús, els països més destacats assoleixen un nivell de xarxa que també és de l'ordre
del doble respecte dels inferiors, amb un ventall
estàndard que situa el valor F entre 3,0 i 7,3, amb
una mitjana de 5,15.
És significatiu el cas dels Països Baixos. En aquest
cas, un país comparativament petit respecte de
la major part dels altres, té un ús més intens del
ferrocarril, més metropolità podríem dir-ne, i desvirtua la correlació, no pas per quedar-se per sota
sinó tot el contrari.
El segon cas destacat és França, en el qual amb
més infraestructura que Holanda, té un ús similar
en percentatge modal, ús en el qual podem suposar que el component de la regió capital hi és
molt destacat.

els casos de Madrid i Barcelona, i, suposem, del
metro, ja que l’enquesta de l’Eurostat es refereix
a ”tot tipus” de ferrocarrils.
Aquesta classificació que incorpora grans estats
ens indica que, segurament, a nivell regional o
de petits estats hi hauria casos més similars amb
Catalunya, ja que en espais menors, per la major estructura urbana del conjunt, les dades d'ús
de ferrocarril són superiors. Catalunya es podria
comparar millor amb els casos més urbans i densos de Bèlgica, Holanda, l’Ille de France, el Rhur,
etc., per poder establir conclusions més completes. En tot cas, la dèbil situació espanyola i catalana, en particular, en infraestructura i ús queden
prou de manifest.
Ens podem preguntar també més en detall per
la presència dels ferrocarrils dins del conjunt del
transport públic. Les dades especifiquen clarament el paper del ferrocarril.

Els llindars d’ús dels països centreeuropeus dupliquen àmpliament la quota de mobilitat i la dotació
d’infraestructura del cas espanyol i del cas català.
Si els valors d’ús en el cas espanyol no es poden
menysprear, es deu segurament a l’aportació que
hi fan els serveis de rodalies, particularment en
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Taula 4:

Grècia
Letònia
Irlanda
Espanya
Eslovàquia
Portugal
Hongria
Itàlia
Lituània
Finlàndia
Noruega
Eslovènia
Polònia
Àustria
Dinamarca
UE (15 països)
Bèlgica
Luxemburg
Suècia
Regne Unit
Països Baixos
República Txeca
Alemanya
França

Ferrocarril,
% km *viatger

Autobús,
% km *viatger

Transport públic,
ferrocarril
i autobús,
% Km *viatger

% autobús
/ % ferroc.

Vehicle privat,
% km *viatger

1,7
8,0
3,6
4,8
7,5
3,4
13,8
5,4
2,7
4,8
4,5
6,2
9,5
9,1
7,7
6,5
6,3
5,5
8,1
5,5
9,3
8,1
7,0
8,6

20,2
25,5
14,0
12,3
22,9
9,1
24,5
11,4
11,0
11,1
7,4
13,8
13,5
14,7
12,0
8,6
10,4
13,8
8,9
6,4
4,3
11,9
7,5
4,8

21,9
33,5
17,6
17,1
30,4
12,5
38,3
16,8
13,7
15,9
11,9
20,0
23,0
23,8
19,7
15,1
16,7
19,3
17,0
11,9
13,6
20,0
14,5
13,4

10,2
4,4
3,8
3,4
3,2
3,2
3,1
3,0
2,9
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
1,9
1,7
1,7
1,5
1,4
1,1
1,1
1,1
0,9

78,2
66,5
82,3
82,8
69,6
87,5
61,7
83,2
86,3
84,1
88,2
80,0
77,0
76,3
80,3
84,9
83,3
80,7
83,0
88,1
86,4
80,0
85,5
86,6

Repartiment modal del transport públic,
en percentatge del total de km *viatger, en
mobilitat interior any 2002, en tot tipus de
ferrocarrils i en autobús, amb el quocient de
la relació entre autobús i ferrocarrils.
Font: Eurostat. Elaboració pròpia.
Nota: S’han destacat en negreta els valors més alts de
cada sèrie.

A tot arreu hi ha més quilòmetres viatjats en autobús que en ferrocarrils, excepte França. En situació d’empat, però només lleugerament més en
bus, hi ha Alemanya, Txèquia i els Països Baixos,
i segueixen en una relació d'entre una vegada i
mitja a dues el Regne Unit, Suècia, Luxemburg i
Bèlgica, la mitjana de l’Europa dels Quinze, Dinamarca, Àustria.
El bus és clarament el vehicle dels països pobres,
ja que si no hi ha vehicle privat almenys hi ha bus.
El bus és també el vehicle dels que no tenen ferrocarril, però que ja no són tan pobres, els nou
rics, com és el cas espanyol o l’irlandès, amb l’excepció d’Itàlia, que tampoc no llueix gaire entre
els països rics i fundadors de la UE. La tendència
dels països centreeuropeus desenvolupats és clara: molt ferrocarril amb relació a l’autobús.
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Finament, caldria ressaltar que no és el mateix
una opció en termes de ferrocarril que d’autobús
amb relació al creixement urbà. El bus s’improvisa
i arriba a llocs molt més dispersos que no pas el
ferrocarril, el qual obliga a créixer on ja hi és, o bé
a anticipar-lo a la urbanització. Mentre que el bus
persegueix la urbanització, el ferrocarril la fa possible. La nostra freqüent discussió sobre el model
de ciutat compacta o dispersa té, doncs, molt a
veure amb la dicotomia ferrocarril/autobús.

Conclusió
Les afirmacions anteriors sobre la relació entre
oferta i demanda de ferrocarril serien de tipus
estructural, lligada al tipus de territori del país,
i vindrien a avalar la possibilitat de definir objectius de planificació que ens acostessin als
perfils de dotació d’altres països d’Europa per
tal d’assolir també proporcions de modalitat
en transport més similars a les que tenen. En
una paraula, de la possibilitat de comparar diferents models.
Es tractaria d’una aproximació de tipus no funcionalista, que és el punt de vista de quasi totes les anàlisis que es fan sobre transport i propostes de noves xarxes a casa nostra. Aquestes
aproximacions dissenyen l’oferta futura de xarxa
en funció d’assignacions de demanda a una escala molt petita que no tenen en compte criteris més estructurals de caràcter geogràfic i que,
curiosament, sempre acaben per avalar que ens

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

calen més autopistes i mai no determinen la bondat de més ferrocarril. Sobretot en situacions de
perifèria metropolitana, o d’equilibri intern regional, amb l’excepció que sempre poden apostar
per més metro, justament allà on ja n’hi ha o ja
és molt proper.
No es tracta d’afirmar que una aproximació funcional no sigui legítima, però no pot ser el camí
exclusiu i excloent d’altres vies d’anàlisi, sobretot
a l’hora de definir objectius de planificació a mitjà
i llarg termini, en les quals la decisió no és sobre
quina demanda hi ha, sinó també com el mateix
model repercuteix en el caràcter de la demanda o
en com ens ho fem per canviar de model.
Una perspectiva de models persegueix la comparació amb altres països de referència i situar
posicions de distància/proximitat respecte d’altres casos. L’enfocament funcional preveu només simular el funcionament i créixer per donar
resposta a la demanda hipotètica. L’opció per
models parteix de comparar determinats equilibris territorials diferents als nostres i situar-los
com a opció final.
Es tracta, doncs, de dos enfocaments diferents,
el funcional i el de models. Camins d’anàlisi que,
per ser diferents, es complementen i no s’oposen,
però que per separat resulten incomplets. Tanmateix, el model funcional ha estat usat amb finalitat
de justificar decisions ja preses i projectes ja defi-

nits, i aquest ús tan finalista l’ha instrumentalitzat
excessivament.
La perspectiva de l’enfocament de model és clarament conscient dels límits del territori, mentre
que l’enfocament funcional entén el territori com
a completament elàstic i preparat per rebre qualsevol inversió i acomodar-se a ella.
Finalment, moltes de les anàlisis funcionalistes ignoren el nivell de dotacions del qual es parteix i el
llindar dels altres països, i no efectuen comparacions entre el territori que volen dotar i construir
i el d’altres països. I ho fan perquè parteixen quasi
sempre de l’afirmació, no fonamentada i clarament errònia, que ens manca de tot i principalment xarxa bàsica vial.

Manel Larrosa
Setembre del 2005
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Recapitulació: autovies a l’estat autonòmic
i model català d’infraestructures
El camí de l’Estatut ens mostra avui fins a quin
punt Espanya admet la diversitat i els trets diferencials de Catalunya.
Trenta anys d’inversió en autovies ens mostren
com l’estat ha estat ben poc equitatiu i clarament
diferenciador en la distribució de les inversions; i
equitat no té perquè contraposar-se a solidaritat.
El balanç de les inversions margina Catalunya,
com també altres territoris de la perifèria, i consolida un gran centre, com a gran fet diferencial,
antiautonòmic. En inversions d’autovies, l’estat
ha trencat els principis uniformadors que predica
per ser clarament discriminador.
El balanç de l’actuació de l’estat a Catalunya
(i del Ministeri de Foment, com el seu braç inversor), després de dècades, presenta un balanç
molt negatiu per a Catalunya que mereix un replantejament a l’escala catalana. Una possible
síntesi es podria fer a partir dels punts que destaquem a continuació.

Les infraestructures, com
autovies o ferrocarril AVE,
són una representació del poder
i presència l’estat
Quan viatgem per Espanya ens commou la presencia potent d’un estat pletòric (molt potent) i magnànim (gratuït) que s’esvaeix a l’entrada de Catalunya.
Ens commou particularment que autogovern signifiqui aquest fet diferencial de naturalesa injusta.

A Catalunya hi ha una frustració
respecte a les infraestructures
A Catalunya hi ha una frustració relacionada amb
l’espai públic de les infraestructures que esclata
de tant en tant. Un exemple en són els diversos
conflictes amb RENFE. Es té la impressió, ben fonamentada, que l’estat no ha fet el que havia de
fer i que segons la conjuntura, posa pegats que
ens venen amb solemnitat.

El PEIT és un gran
instrument de l’estat
El PEIT1 del Ministeri de Foment conté el conjunt
de l’actuació de l’estat en infraestructures viàries

1

i ferroviàries. La seva discussió es fa només de
manera circumstancial en els pressupostos de
cada any. Tanmateix, el model conté el reforçament d’una Espanya central i d’una acció gens
equitativa en termes territorials, que s’escapa de
la discussió pública rigorosa.

Catalunya no és foral
Les comunitats forals no tenen xarxa viària de
l’estat: les xarxes existents són de la mateixa comunitat, ja que tenen un sistema de finançament
que els permet construir-les.

Catalunya no és insular
Les comunitats insulars de Balears i Canàries no
tenen xarxa de l’estat, però el Ministeri de Foment
signa convenis de col·laboració i finança les seves
xarxes interiors.

Catalunya no és provincial
La xarxa urbana de Catalunya no segueix el model ni l’escala provincial de la major part d’Espanya. El gra territorial és més fi. La complexitat
geogràfica no ha permès actuar a semblança de

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, del Ministeri de Foment.
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Castella, on els traçats són fàcils, però cal esmentar que el Ministeri ha operat en territoris difícils,
com el Cantàbric. Les xarxes d’interès de l’estat a
la major part d’Espanya són també d’interès local.
A Catalunya, l’interès de l’estat i el del nostre país
han coincidit en ben poques ocasions. La xarxa
bàsica interior ha quedat a càrrec exclusiu de la
Generalitat.

Catalunya és privada
La major part de les autopistes catalanes són
de peatge i són concessions de l’estat, o de la
Generalitat.

L’estat absent
El Ministeri no ha creat autovies públiques a Catalunya. Només l’A2 de Barcelona a Lleida i les
rondes de Barcelona són, excepcionalment, intervencions significatives de l’estat. La B30 es va
construir com un sistema per estalviar el peatge i
ha anat prenent forma d’autovia paral·lela, com a
lateral de l’AP7. Hi podríem afegir, com a actuació
de l’estat, la C58, de Barcelona a Terrassa, feta
per l’estat a principis dels anys setanta, abans de
la democràcia.
Les autovies estatals són pràcticament inexistents a Girona i bona part de Tarragona. A Tarragona, l’estat ha duplicat només alguns trams
de vies de peatge (N340), que van en paral·lel
a l’AP7.
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Just al final del franquisme l’estat va construir
l’autopista gratuïta Barcelona - Sabadell - Terrassa (C58). Quan va ser el moment de continuar-ne
el traçat cap a Manresa, aquest tram es va fer de
peatge amb una concessió de la Generalitat. I fa
poc, el tram de Manresa a Berga, és un peatge a
l’ombra. L’estat estava lluny de pensar que potser
aquests trams des de Terrassa continuaven essent responsabilitat seva.

Les obres del Ministeri són
insensibles al país que travessen
L’exemple més clar és el tram de l’eix pirinenc entre Olot i Banyoles o el del Quart Cinturó entre
Abrera i Terrassa, o les duplicacions de l’A7. Per
contra, altres obres catalanes com les de Vallvidrera, l’Eix Transversal, les de Bracons... presenten una sensibilitat ambiental força més elevada.

Esforç català
Algunes obres han costat un esforç lent i dur: el cas
més evident és el de l’Eix Transversal. Només les
autopistes de peatge han significat una actuació
enèrgica (Garraf, Manresa, etc.). Els diners públics
han hagut de salvar algunes concessions (Cadí, Vallvidrera), que finalment han estat rendibles.

Catalunya és peatge a l’ombra
La Generalitat està fent un gran esforç inversor
basat en suportar peatges a l’ombra, que haurem
de pagar durant molt anys de les arques públi-

ques; aquestes obres es fan en els llocs on la demanda no genera un clar interès privat, o perquè
el país no admetria encara més vies de peatge. Es
pagaran molt cares aquestes obres.

El model de l’«Espanya
en malla» és una dosi
més gran del mateix menú
Aquesta opció, descrita al PEIT, significa articular sobretot l’interior peninsular, en particular
Castella i Aragó, i fer encara més central la capital, Madrid. Es margina profundament la perifèria, particularment Catalunya, però també
altres comunitats.

Catalunya té somnis
de grandesa en xarxa viària
Diversos planejaments catalans (PNI, PITC2) aposten per una sobredimensió de la xarxa d’autovies
que ens situaria en una posició màxima comparada amb els països d’Europa i Amèrica. En canvi, en
ferrocarril estem per sota de la mitjana europea.

L’eix mediterrani
L’opció de l’eix mediterrani ha de ser una via fèrria i mai la duplicació de l’AP7. A França no hi ha
duplicació a l’eix mediterrani ni al del Roine. No hi
ha recursos per a ambdues obres i no té sentit la
duplicació d’una via existent. Al Ministeri li manca
energia per invertir en el ferrocarril en aquest eix.

2 PNI, Pacte Nacional per a les Infraestructures, signat el 2009;
PICT, Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, aprovat el 2006.
048

5
La referència a l’A7 com a via lliure al costat de
l’AP7 en el Pacte Nacional per a les Infraestructures no deixa de ser una contradicció. L’eix mediterrani és de ferrocarril i parlar d’autovia és anul·
lar la prioritat ferroviària. No ha hi prioritat viària,
hi ha prioritat ferroviària, diguem-ho clarament3.
I donada la manca de recursos, l’opció de promoure l’A7 és autènticament una frivolitat. Cal, doncs,
pressionar el Ministeri de Foment perquè la inversió sigui ferroviària.

Catalunya es comporta
com a foral, sense ser-ho
Les majors inversions de la Generalitat es fan per
l’absència de l’estat, i per un sentit d’iniciativa
mancat, però, de finançament. Les solucions de
peatges a l’ombra hipotequen els pressupostos de
la Generalitat a molt llarg termini.

Catalunya és solidària
Ens vam avançar amb xarxes privades d’autopistes i hem contribuït durant anys a la construcció
de xarxes lliures a la resta de l’estat. Un cop tancat el cercle i per equitat tocaria que Catalunya
rebés inversions.

L’estat no és
cooperatiu, és autònom
Les que són autònomes són les comunitats, l’estat
només ha de ser cooperatiu. El comportament de
l’estat es fa al marge dels territoris, sense coope-
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ració en la construcció del territori conjunt. El Ministeri de Foment parla un altre llenguatge que no
casa amb les necessitats de Catalunya.

L’estat també és autista
El Ministeri de Foment pretén fer obres amb lògica
exclusivament estatal, obres de pas i grans comunicacions entre capitals de província, model que
pot ser útil a molts llocs de les espanyes, però que
és profundament contrari a l’estructura urbana de
Catalunya i a allò que ens caldria d’un estat atent.

L’estat no és equitatiu
No hi ha clarament unes inversions de l’estat que
es distribueixin en temes equitatius pel territori.
Les inversions de l’estat podrien ser equitatives i
solidàries. Ambdues opcions van lligades. L’equitat
que l’estat deu és un factor mesurable en estàndards de dotació. L’estat ha de ser objectiu en les
seves inversions acumulades a les comunitats i la
planificació a mig termini ha de presidir l’actuació,
més enllà de la improvisació de cada pressupost, o
de cada ministre.

Inversions de l’estat
en termes federals
Les inversions de l’estat poden distribuir-se, i haurien de fer-ho, en temes federals. A tots els estats
desenvolupats d’Europa i Amèrica el repartiment
de les infraestructures assoleix uns estàndards de
dotació homogenis.

Estatut insuficient
La disposició addicional tercera de l’estatut no
podrà resoldre els dèficits ni la maca de model. Les infraestructures es resolen al PEIT, no
en el finançament ordinari de les comunitats.
El PEIT és la suma de pressupostos de l’estat
central, els quals mai no s’han expressat territorialment en sentit rigorós i clar.

Mai no serà possible canviar
el model de peatges: és massa
car i no és una prioritat
A Catalunya, no hem d’aspirar a alliberar la
concessió de les autopistes. El model que vam
triar era d’autopistes de peatge. El preu d’haver estat primers té aquest cost i emular-se a
la resta no és possible. No té sentit alliberar
concessions abans del seu termini, però això
no ha d’estalviar la inversió de l’estat en termes d’equitat. No podem aspirar a les autovies de Castella més les autopistes de peatge
de França.

Hem d’assumir la nostra
història, sense voler-nos
assemblar a la d’altres
comunitats
El model final de les infraestructures serà divers a cada comunitat. L’estat pot admetre
aquest fet i ser al mateix temps equitatiu.

3 En el text del PNI s’afirma clarament la voluntat de construir l’A7 al costat
de l’AP7 com a solució de l’eix del mediterrani.
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L’estat ha de ser equitatiu
i present a Catalunya
El Ministeri de Foment pot efectuar una política
d’inversions equitativa en el conjunt espanyol. El
Ministeri pot actuar també per conveni a Catalunya, com fa a les illes, de manera que en un horitzó d’uns deu anys es tanqui un llindar homogeni
d’intervenció de l’estat a totes les comunitats i
que es faci d’acord amb els seves especificats i
no a remolc únicament dels seus productes típics:
autovies i AVE. El PEIT, reformat, podria ser un pla
d’estat amb un fonament de programa econòmic
equitatiu.

L’Eix Transversal a l’estat
La presència de l’estat a Catalunya amb vies el sentit de les quals va més enllà de l’abast català podria
tenir un primer pas en l’assumpció per part del Ministeri de Foment del cost de l’Eix Transversal de
Catalunya, la C25, el qual avui dóna pas un trànsit
important en direcció a l’eix de l’Ebre. I qui diu l’Eix
Transversal pot dir també algunes altres autovies
que s’han adjudicat en forma de peatge a l’ombra.

L’estat ha fet de les inversions
en autovies el gran instrument
de desenvolupament regional
Les inversions en autovies assumides al llarg de
més de vint anys han significat un poderós instrument de desenvolupament regional. L’estat ha
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usat els fons europeus per fer aquelles vies que
en termes de peatge potser no eren factibles;
però una infraestructura és un servei públic que
no és exclusivament una ajuda al desenvolupament, també és una inversió pública que ha de
ser equitativa. Catalunya potser s’ha d’esperar a
ser l’última, però no pot ser que les inversions
siguin inexistents. Espanya no s’hauria d’estranyar del poc afecte dels catalans (per fer servir
paraules del President Montilla) davant d’una absència tant permanent de l’estat.
Els efectes amplificadors d’aquestes inversions no
s’han produït a Catalunya. Incentivar el desenvolupament no pot significar excloure del tot la part
més desenvolupada. Les inversions del Ministeri de
Foment, particularment a Catalunya i parcialment
a altres territoris de l’estat, han qualificat com a
Fons de Compensació Interterritorial (ajudes al
desenvolupament) bona part de les inversions realitzades. Amb excepcions: Madrid, clarament.
Hi ha una alternativa perifèrica a l’Espanya centralitzadora. Les comunitats més marginades no
són les que tradicionalment ha semblat que entraven en polèmica amb Catalunya pel que fa a
les inversions o les compensacions interterritorials. Aquest és el cas d’Andalusia o d’Extremadura: resulta que aquestes tampoc apareixen en els
llindars de màxima inversió. La línia de definició
de les actuacions ministerials és “centre contra
perifèria”, i perifèria del Mediterrani particular-

4 En el preàmbul de l’estatut d’Andalusia (2007), amb un gir semblant al que
se situa la paraula nació a l’estatut de Catalunya, es diu: «El Manifiesto
andalucista de Córdoba describió a Andalucía como realidad nacional en 1919,
cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de
autogobierno recogido en nuestra Carta Magna».

ment. Catalunya se situa com la primera gran
marginada, però ve acompanyada de la Comunitat Valenciana i també d’Andalusia.

Tres metròpolis a les espanyes
En termes de grans metròpolis, a Espanya s’estan
configurant tres grans regions metropolitanes:
Madrid, la Catalunya costera i València. Andalusia,
en el seu estatut, en la carrera dels estatuts que
hi ha hagut després de la reforma del català, es
va definir com a realitat nacional4. No obstant
aquesta definició, encara no és una metròpoli,
i aquest factor, en el món global, no deixa de
ser un fet només assignable a tres espais de
la Península. D’aquestes tres grans regions, el
govern de l’estat potencia la capital i de València
en magnifica els lligams cap al centre. El model
no pot ser menys unidireccional del que és i
s’està fent a través de l’absència de claredat en
les inversions.
Catalunya podria disposar d’aliats en la posada en
crisi d’aquest model. El capítol de les inversions
de l’estat, llegit en termes de dotació territorial
amb voluntat equitativa, podria ser un gran
instrument per discutir aquest model imposat
i central; sobretot perquè són les perifèries,
incloses Andalusia i Extremadura -les tradicionals
antagonistes de les inversions a Catalunya- les
possibles aliades en contra d’unes inversions
que han estat fetes al centre peninsular i que no
tenen cap altra orientació que seguir-hi.
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L’estat ha de concertar-se
amb Catalunya

Obres petites
abans que grans obres

La gran intervenció que ha de fer l’estat a Catalunya
perquè sigui comparable a la d’altres comunitats demana una acció de concertació potent i continuada
amb la Generalitat. Pel tipus d’obra pública que cal
a Catalunya, no pot ser que hi hagi una intervenció
alienada del Ministeri: hi ha d’haver un diàleg permanent i la concertació amb la Generalitat e Catalunya ha de ser una fórmula sistemàtica. La vella
idea de Pasqual Maragall d’estendre a tot Catalunya la relació fructífera de l’estat amb la Barcelona
de les Olimpíades és una qüestió pendent, però és
la solució. No n’hi ha cap d’altra de possible. Aquesta fórmula deixaria en mans de Catalunya la capacitat de dirigir les accions de l’estat a Catalunya.
Les obres de l’estat han de ser més una pluja fina que
les torrentades que hem viscut. L’estat apareix molt
poc sovint i quan ho fa apareix en forma de tempesta, a l’engròs (AVE, A2...). La construcció d’una nova
Catalunya s’ha de fer des d’una altra filosofia. Catalunya podria marcar el ritme i l’estat hauria de ser
el primer interessat a complir els seus deutes i compromisos, al preu de fer el ridícul si no ho compleix.

L’escenari futur milloraria molt més Catalunya a
partir d’una sèrie d’obres de dimensió mitjana i petita que de grans obres que pretenguin canviar el país
de dalt a baix. La idea de promoure moltes obres
menudes podria ser una gran guia de futur5. A l’estat li serà complex, ja que sempre prefereix poques
caixes de projectes grans, però a Catalunya li cal el
contrari. I aquesta ha de ser una altra raó de concertació entre Catalunya i el Ministeri de Foment.

Cal invertir les tornes, d’un estat absent cap a un estat interessat a cobrir els dèficits acumulats. D’un estat que fa les «seves obres», a un estat que assumeix
com a pròpies les inversions d’interès català, ja que
no hi ha obres de diferent caràcter, estatal o autonòmic: són xarxes i res més.

La Generalitat ha de poder dirigir estretament
les inversions del Ministeri i la seva dimensió és
una característica clau per poder-ho fer. L’altre
element bàsic és, un cop s’acabi l’AVE, centrar-se
en una acció més lligada a les prioritats de la Generalitat. Un planejament d’aquest tipus obligaria
al Ministeri a col·laborar estretament o, en cas de
no posar-hi voluntat, a absentar-se’n permanentment. O sigui, que l’acció del Ministeri hauria de
quedar lligada amb corda curta per part de la Generalitat, en comptes de disposar d’un ampli ventall d’obres on anar fent la seva.

La solució de futur ha de ser
equitativa, però en una altra
moneda: ferrocarrils
per autovies
No podem fer més autovies en un país que se
situarà aviat al màxim sostre mundial en aquest

tipus de xarxa, però podem fer les inversions en
ferrocarrils que articulin internament la riquesa
urbana del país. Un conveni d’aplicació del PEIT
del Ministeri faria possible aquesta inversió equilibrada en termes d’equitat envers Espanya i en
termes de reforç intern de Catalunya com a país.
A part de ferrocarrils, el Ministeri de Foment en
el PEIT preveu fons per a actuacions en infraestructures en àmbits metropolitans i amb caràcter integrador, i desenvolupades de manera
concertada amb altres administracions.

La perifèria metropolitana
presenta el major dèficit
de Catalunya
La perifèria metropolitana, o sigui les comarques del Baix Llobregat, del Maresme i del
Vallès (Occidental i Oriental) presenten les inversions més baixes per càpita del conjunt de
les comarques catalanes des de la democràcia.
L’aportació de la regió de Barcelona al conjunt
de Catalunya és neta (com la del Camp de Tarragona), però ho és per l’aportació de la perifèria, no pas pel paper del Barcelonès, la qual
és una de les primeres comarques receptores.
La prioritat en la inversió futura hauria de
posar aquestes comarques en un llindar més
equilibrat, i ho hauria de fer en funció de Catalunya ja que és (especialment al corredor preli-

5 Devem la idea a l’enginyer Manuel Herce.
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toral) on hi ha la major concentració productiva
del país. L’estructuració urbana de la perifèria
hauria de ser un projecte de país amb sentit productiu i amb un viratge significatiu d’acord amb
el moment econòmic present.
La perifèria és també l’espai més mancat d’inversions del Ministeri de Foment, ja que la major
part de les infraestructures que hi ha són de concessió privada. El Ministeri té en aquest espai un
magnífic camp d’aplicació d’un dels capítols del
PEIT previstos en l’estructuració urbana i en actuacions integradores entre infraestructures de
mobilitat i ordenació metropolitana.
Amb tot, el principal problema de la perifèria de
Barcelona és la manca d’un projecte que n’endegui la millora, fins al punt que es creu, dogmàticament, que «no hi ha demanda», i que les
inversions no hi tenen gaire sentit.

Racionalitat
de les concessionàries
Les concessionàries privades d’autopistes sostenen posicions interessades, però resulten ser
més sostenibles i més racionals que determinades posicions desarrolistas d’entitats econòmiques i polítiques.
L’aplicació de l’eurovinyeta (a hores d’ara una
obligació europea) suposaria harmonitzar l’ús de
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les vies existents, de manera que s’assumissin els
costos de transport de forma més homogènia en
el conjunt de les vies, tant de les de peatge i com
de les ara lliures. La crisi actual forçarà a assumir
aquesta tarifa, la qual tindrà efectes en la filosofia
del model actual i l’adreçarà cap al canvi.

en uns llocs hi ha peatge i en uns altres no, sinó
que de resultes d’aquest factor l’estat ha decidit
no invertit als llocs on hi ha hagut iniciativa privada. Bé està que l’estat faci obres allà on la iniciativa privada no n’ha fet però, al final, la seva
intervenció ha de ser equitativa.

L’existència de peatges
no pot comportar la duplicitat
de la xarxa

La mobilitat s’ha de gestionar

L’existència de peatges mai no pot portar a postular la duplicitat de la xarxa viària amb una via
lliure al costat de cada una de peatge. Aquesta
filosofia avui no és assumible, perquè és costosa,
perquè ambientalment és negativa i perquè és
desproporcionada en temes d’oferta.
Malgrat tot, se segueix pràcticament aquest model i moltes vies es plantegen així, tot implicant
costos desproporcionats al sector públic.
Als llocs on ja hi ha xarxa de peatge, abans d’optar
per la duplicació amb una via gratuïta s’ha de plantejar alliberar de pagament els desplaçaments
interns. És més eficient això que duplicar la via.

El greuge comparatiu
no són els peatges, sinó
la manca d’inversió de l’estat
La diferència entre Catalunya -amb València i
l’eix de l’Ebre- i la resta de la Península no és que

El model actual es basa en una Direcció General
de Carreteres que només construeix i unes competències de trànsit disperses en altres llocs.
Aquesta situació és retrògrada, ja que planificació, execució i gestió han d’anar plegades.
La planificació de la mobilitat a Catalunya ha de
distribuir objectius de quotes modals (viàries i
ferroviàries) a cada corredor i fer-ho entre transport privat i públic (bus) en les xarxes viàries.
La Direcció General de Transports Terrestres
s’ha de cuidar dels ferrocarrils i la de Carreteres,
de la xarxa viària. Aquesta darrera ha d’incloure
una visió completa de la xarxa -inclosa la municipal de distribució- i ha d’organitzar els serveis de
transports de viatgers (bus) i controlar les mercaderies (avui ambdues a mans de la Direcció
General de Transports).
La gestió ha d’implicar una filosofia i uns criteris
econòmics respecte de les vies de peatge assumides per les concessionàries, avui vistes com a
negoci, en comptes de com a agents dirigits des
del sector públic.
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Els plans de mobilitat i les estacions de connexió
intermodal són els llocs d’articulació entre ambdues direccions generals.

La crisi econòmica
implica canvi de model
La crisi econòmica demana un grau de racionalitat que hi ha sectors que encara no han ni
entrevist.
La gravetat de la crisi econòmica demana que
les inversions públiques siguin molt més rigoroses amb la despesa, que tinguin un interès com a
motors econòmics, i que reforcin el conjunt de la
productivitat del país. Aquesta opció ara obligada demana graus de racionalitat que la majoria
dels agents no han ni començat a entreveure;
només han previst fer les obres més lentament,
però seguint el mateix model de sempre, quan la
demanda és el canvi de model.

Catalunya demana un horitzó
de projecte físic de país:
de model urbà, d’espais lliures
i d’infraestructures
Per recuperar una consciència de país amb projecte de futur, les infraestructures hi juguen un
paper significat. No pot ser aquest un paper autònom, ha d’estar supeditat a un model conjunt
de territori. Un model que ha de contenir una
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definició urbana i dels seus espais naturals i una
economia amb una base de futur. D’aquesta manera les infraestructures esdevindrien el suport
d’aquest projecte, no serien cap destí en elles
mateixes. La revisió del Pla General Territorial
de Catalunya és una bona ocasió per definir-les.

La Catalunya ciutat
implica solucions ferroviàries
Lloret, Olot, Banyoles, Berga, l’anella de les Gavarres, l’interior del Vallès Oriental... demanen
ferrocarrils suburbans que relliguin la xarxa urbana de relacions quotidianes. Avui, a Catalunya
es planteja com a important la velocitat en els
desplaçaments (l’Eix Transversal de Lleida a Girona), però hi ha d’haver una xarxa ferroviària
convencional molt més extensa.

Quo vadis Catalunya ?
Holanda i Suïssa presenten en aquest moment,
juntament amb Bèlgica, els llindars més alts de
xarxa bàsica d’autovies i autopistes del món. El
cas català, que avui dia quasi s’hi equipara, preveu superar-los de llarg (PITC) fins a ser una excepció mundial; en canvi, aquells països ens superen clarament en xarxa i ús ferroviaris. El model
estratègic s’ha de canviar completament per tal
d’assolir un país de qualitat.

Catalunya com Holanda i Suïssa
El model de país pel segle XXI ha de ser ambiciós i s’ha de sustentar en una xarxa urbana potent, més enllà de la costa i del prelitoral. Catalunya ha de dotar-se d’una xarxa de
ferrocarril que recuperi, en una primera fase,
l’enllaç amb ciutats on aquest ja havia arribat. El nostre model, amb totes les diferències, ha de ser emmirallar-se, per exemple,
amb Holanda i Suïssa, països d’una dimensió territorial i demogràfica comparable i un
dels quals té un relleu encara més difícil que
el nostre.

Manel Larrosa
Setembre de 2005
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La planificació de les infraestructures
de transport contra la planificació territorial
El perfil ferroviari
de Madrid i Barcelona
La diferent història de Madrid i de Catalunya pel
que fa al ferrocarril i la recent inversió regional
al metro de Madrid ens permeten fer-ne un balanç i comparar les dues àrees, convençuts que
l'estructura regional d'ambdós espais depèn de
la infraestructura ferroviària.

La justificació
de les inversions ferroviàries
Usualment, les anàlisis per a la creació de noves
infraestructures compararen la rendibilitat de
les inversions respecte de la demanda. Les línies
amb més demanda són prioritàries i aquesta demanda es mesura en temes d’una taxa de retorn
de la inversió. Això vol dir comparar el volum de
la inversió amb el nombre d’usuaris.
El planejament pot semblar ben orientat, però
conté moltes argumentacions profundament esbiaixades, per no dir-ne tramposes.
El fet és que la inversió no retorna mai del tot, ja
que moltes vegades és a fons perdut; si és així,

llavors tampoc no està clar que en uns llocs calgui invertir i en altres no. Posats a perdre diners,
potser el conjunt de la ciutadania de Catalunya
optaria per altres projectes.
És més, les obres es justifiquen en termes de
quantitat d’usuaris en relació a la inversió, però
sabem que sovint no es tracta únicament de
nous usuaris. Una part dels clients seran noves
captacions per al sistema de metro o ferroviari, però una part molt gran ja eren usuaris, que,
amb la nova inversió, servirem millor (possiblement els escurçarem viatge, per exemple, o arribaran més còmodament a noves destinacions).
Però, en qualsevol cas, el punt clau és si el sistema guanya nous usuaris, si s’amplia en termes
funcionals, a més de fer-ho físicament.
La planificació d’una obra com la L9, que costa mil euros per ciutadà de Catalunya, és difícil
de justificar solament en el marc barceloní. Només podem assumir aquest cost en un àmbit de
lògica catalana, on la justificació no es faci en
termes de les necessitats metropolitanes, sinó
d’una coherència que comprengui el conjunt del
país; altrament, no es pot demanar a la gent que

pagui una obra d’aquesta magnitud. Una obra
d’aquestes dimensions només es pot emmarcar
en el conjunt del capital històric ferroviari d'un
país i com una ampliació de lògica general. La L9
podria ser aquella inversió que toqués fer en un
moment determinat, però caldria demostrar-ho
en un marc conjunt català.
Tot aquest desgavell teòric per justificar les inversions, del qual el PDI (Pla Director d’Infraestructures) n'és una mostra espectacular, es
podria resoldre si atenguéssim el problema en
termes de dotacions.
Les línies ferroviàries són dotacions i les podem calcular territorialment mirant el nombre
d’estacions que hi ha a cada espai, com és el
cas d’un municipi o el d'un districte municipal
gran. Podem comparar estacions en funció del
nombre d’habitants, o en funció de la part de la
població que l'usa. Qualsevol dels dos mètodes
és prou correcte. Les línies poden costar més o
menys, ja que cadascuna té una solució tècnica
específica o és d’una època determinada. Però
la conseqüència hauria de ser un país que es va
construint gradualment. No obstant, tenim una
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selva tecnocràtica que permet fer certes inversions si determinats estudis donen uns resultats
concrets, mentre que no es planteja mai la inversió en d'altres llocs, com és avui el cas de la
perifèria metropolitana a Catalunya i del conjunt
mateix del país.

de les línies, ja que serveixen una mateixa àrea
territorial, amb independència que en aquestes
infraestructures hi hagi diverses andanes per a
diverses línies. Les xifres ens diuen el següent:

Barcelona i Madrid,
província per província

Taula 1.

Compararem, per començar, les dotacions ferroviàries de la província de Madrid i les de Barcelona, ja que ambdues tenen força elements
comuns. Entorn de la capital catalana hi ha,
tanmateix, unes províncies d’una gran potència
que Madrid no té en el mateix grau (Toledo i Guadalajara no són ni Girona ni Tarragona). Per fer
comparables les dues capitals les estudiarem en
base als seus districtes per formar un gra territorial d’una dimensió de població del mateix ordre de magnitud.
Entenem per dotacions ferroviàries el nombre
d'estacions de ferrocarril i de metro per municipi o districte urbà. En el cas de Barcelona s’hi
inclouen els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que són una realitat a mig camí
entre el metro i les xarxes suburbanes potents,
típiques de RENFE. No hem tingut en compte les
xarxes de tramvia.

Dotacions d'estacions ferroviàries a nivell provincial de Barcelona i Madrid (2007)
Població
amb estació
(en milers i %)

Població
sense estació
(en milers i %)

6.053

5.552
91,73%

501
8,27%

321

17.297

5.413

4.688
86,62%

724
13,38%

280

16.746

Província

Població
(en milers)

Madrid

Barcelona

Nombre
Mitjana de població per estació
d’estacions
en municipis que en tenen
de RENFE,
(habitants per estació)
metro i FGC

Font: Elaboració pròpia. Dades de la Comunitat de Madrid i de la Generalitat de Catalunya.

Hem considerat com a unitat de dotació les estacions simples i també els nodes d’encreuament
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Una primera impressió en observar les grans dades ens revela que ambdues províncies formen
realitats comparables i similars pel que fa a l’escala de la seva població, i que els serveis ferroviaris abasten una proporció comparable d’habitants
amb un estàndard mitjà molt igualat. Amb tot, cal
posar de manifest que la proporció total de la població servida és superior a Madrid. Per tant, les
inversions recents del metro de Madrid han aconseguit un avenç important.
Dins cada província les realitats municipals són
diferents, com també ho són a les capitals, amb
20 districtes a Madrid per 10 a Barcelona. A grans
xifres, Barcelona dobla Madrid en unitats territorials (nombre de municipis), amb una població
que és lleugerament la meitat en mitjana en cada
una d’elles respecte dels valors de Madrid.

Taula 2.

Nuclis o unitats territorials (municipis i districtes de la capital) amb estació
a les províncies de Madrid i Barcelona (2007)
Font: Elaboració pròpia. Dades de la Comunitat de Madrid i de la Generalitat de Catalunya.
A Barcelona el metro incorpora les estacions urbanes dels FGC. No s’ha comptat el metro lleuger
de Can Cuiàs, ni els tramvies de Barcelona i Madrid.

Província

Nuclis (nombre
de municipis +
districtes de la capital
amb estació)

Mitjana de
població en
els nuclis

Madrid

58 (38 + 20)

95.732

5,53

Barcelona

119 (109 + 10)

39.403

Proporció Madrid/
Barcelona

1 a 2,5

2,42 a 1

Mitjana de
nombre d’estacions Total d’estacions
per nucli

RENFE

FGC

Metro

321

92

-

229

2,35

280

108

47

125

2,35 a 1

1,14 a 1

1 a 1,17

-

1,83 a 1
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La relació de població entre Madrid i Barcelona és
1,11/1, xifra molt similar a la proporció d’estacions.
Amb tot, la gran diferència en el camp ferroviari és l’existència de la xarxa dels FGC a Catalunya, una xarxa el caràcter de la qual està a mig
camí del metro i dels ferrocarrils de rodalies. En
termes de rodalies, les dues províncies són força
iguals pel que fa a la població, o fins i tot Barcelona és una mica superior en nombre d’estacions
respecte Madrid. A Madrid el metro compensa la
inexistència d’un símil dels FGC, amb una xarxa
que s’ha estès en els darrers anys cap a la perifèria suburbana.
En ambdós casos, Madrid i Barcelona, el nivell de
cobertura provincial de les estacions respecte de
la població és prou alt, com s’ha vist a les tau-

Província

les anteriors, tot i que és superior en el cas de
Madrid. El percentatge diferent entre una i altra
província significa 5 punts percentuals i més de
447.000 persones si apliquem el percentatge a la
població de la província de Barcelona. Vegem ara
quina és l’estructura d’aquesta població.

Taula 3.

Municipis amb estació i menor dotació que
la capital i municipis amb més de 10.000
habitants sense estació, a les províncies de
Madrid i Barcelona (2007)
Font: Elaboració pròpia. Dades de la Comunitat de Madrid i de la Generalitat de Catalunya.

Nombre de municipis Població en municipis Nombre de municipis Població en muniamb estació, però
amb estació, però
amb més de
cipis sense estació,
amb dotació inferior amb dotació inferior
10.000 habitants,
amb més de 10.000
a la capital
a la capital
sense estació
habitants

Madrid

23

945.596

10

178.684

Barcelona

38

1.301.624

14

269.004

Proporció Madrid/
Barcelona

1/1,65

1/1,37

1/0,71

1/1,50

Com és lògic, les majors dotacions d’estació ferroviària no s’assoleixen als districtes de les capitals ni a les grans ciutats, sinó sovint als municipis
petits i mitjans que han tingut la sort de disposar
d’estació per motius del traçat de les línies. Molts
d’aquests municipis han crescut gràcies al pas del
ferrocarril i uns pocs de menuts han sobreviscut
sense canvis. Amb tot, és interessant comparar
la posició de la població respecte de l’estàndard
de la capital. En el cas de Barcelona, el volum de
població amb menys dotació que la capital és menor que a Madrid, un 37%, tot i que en termes
absoluts és més gran. Això equival a 15 municipis.
Potser el fet que hi hagi més concentració de població a Madrid ha facilitat aquesta situació però,
en tot cas, la població perifèrica apareix més servida a Madrid.
En un altre ordre de comparació, a partir dels municipis amb més de 10.000 habitants, és a dir de
nodes on la demanda sobresurt, a Barcelona hi ha
90.000 persones més en aquest format de municipi que a Madrid, i hi ha quatre municipis més.
El fet que hi hagi una urbanització més dispersa
i relativament més antiga a Barcelona podria ser
una explicació del dèficit comparatiu, però no és
cap justificació per continuar atenent la demanda
de manera força diferent, malgrat la coincidència
en d’altres paràmetres de dotació ferroviària entre ambdues províncies. Barcelona, amb una població més dispersa, hauria d’assumir clarament
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la voluntat d’expandir les línies per poder-se
equiparar a Madrid o atrapar-lo.

l’eix de l’alt Llobregat i d’un enfocament del ferrocarril a l’escala catalana.

Val la pena identificar els 14 municipis amb més
de 10.000 habitants i sense estació en el cas de
Barcelona. Aquests municipis són l’equivalent en
població a una tercera part dels que disposen
d’estació i situats per sota del llindar de dotació
de Madrid. Per tant, són uns candidats amb molta justificació.

A la resta de Catalunya, els municipis amb més de
10.000 habitants que no compten amb estació són
els següents. A la província de Girona: Olot (28.339
habitants), Salt (22.472), Lloret de Mar (21.589),
Sant Feliu de Guíxols (18.677), Palafrugell (18.588),
Banyoles (15.436), Palamós (15.203) i Roses (13.594).
A la província de Tarragona: Sant Carles de la Ràpita
(11.485) i Deltebre (10.381). I a la província de Lleida:
la Seu d’Urgell (11.101). Curiosament el major nombre
de municipis són de la banda de Girona, un lloc d’inversions ministerials molt reduïdes.

Aquests municipis candidats a demanar estació són: Esplugues de Llobregat (46.286 habitants), Ripollet (35.661), Sant Pere de Ribes
(27.509), Castellar del Vallès (22.007), Berga
(16.596), Caldes de Montbui (16.159), Sant Just
Desvern (15.391), Badia del Vallès (13.975), Palau-solità i Plegamans, (13.594), Lliçà d'Amunt
(13.491), Vallirana, (13.326), Corbera de Llobregat (13.133), Argentona (11.402) i Sant Joan de
Vilatorrada (10.474).
Alguns d’aquests municipis estan dins la conurbació de Barcelona i està previst que hi arribi el
metro. Algun altre, com Badia del Vallès, gaudeix
d'una estació propera. Però queden un conjunt
de municipis a la regió metropolitana que mereixerien un tractament específic. Fora de la regió de Barcelona, municipis com Sant Joan de
Vilatorrada, podrien gaudir del plantejament
de tramvia del Bages. Berga, el cas més llunyà,
mereixeria una reflexió específica en el marc de

Aquest llistat pot servir per fer-nos una certa idea
del que representaria un esforç d’extensió de les línies ferroviàries (i de tramvia) a Catalunya que ens
fes comparables a la cobertura de Madrid.
A Madrid el 91,73% de la població viu en municipis
amb estació; si volguéssim assolir aquest llindar
caldria que a Barcelona el ferrocarril arribés fins a
447.673 habitants residents en municipis que actualment no tenen estació. Per a fer aquest nou
salt d'estàndard, caldria fer arribar el ferrocarril a
un total de 37 municipis (tots els de més de 6.000
habitants). La llista de municipis de la província
de Barcelona, a part dels esmentats més amunt,
incorporaria: Santa Margarida de Montbui (9.825
habitants), Premià de Dalt (9.788), la Roca del Vallès (9.656), Alella (8.998), Matadepera (8.266),

Palafolls (8.061), Cervelló (7.944), Arenys de Munt
(7.807), Bigues i Riells (7.807), l’Ametlla del Vallès
(7.632), Tona (7.578), Sant Fruitós de Bages (7.448),
Tiana (7.417), Sentmenat (7.376), Polinyà (7.105),
Sallent (7.083), Cabrils (6.698), Santpedor (6.557),
Santa Eulàlia de Ronçana (6.458), Súria (6.369), Lliçà de Vall (6.088), Teià (5.969) i Navàs (5.959).
Una part d’aquests municipis estan lligats per proximitat als més grans de 10.000 habitants, mentre
que uns altres podrien satisfer les seves necessitats
amb diversos projectes de ferrocarril a la regió metropolitana de Barcelona (ferrocarril orbital, extensió dels FGC, etc.). La perspectiva, doncs, de servir
una part important d’aquests municipis no sembla
inassolible. Aniríem amb retard respecte Madrid,
però en part en la mateixa direcció, sobretot si ens
ho plantegem amb força.

Capital per capital
Sempre és difícil comparar Barcelona i Madrid,
dues ciutats amb 1.595.110 i 3.143.364 habitants,
respectivament. Però, si comprarem els districtes
de les dues capitals, 10 en un cas i 20 en l'altre,
la realitat és força més equilibrada. En el cas de
Barcelona hi podem afegir Santa Coloma de Gramenet, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, etc. i
llavors el nombre de «districtes» comparables pujaria uns graons més. Les dades que en resulten
són les següents.
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La primera constatació que caldria fer és la pertinença de la comparació. El tipus de districte
resulta ser molt coincident entre Barcelona i Madrid i són molt equivalents els resultats en dotació ferroviària.

Taula 4.

Comparativa de districtes, població i estacions de les dues capitals

Capital

Nombre de
districtes +
poblacions del
perímetre

Mitjana de
població
per territori

Total d’estacions

Habitants
per estació

Madrid (2007)

20

157.161

212

14.827

10

159.511

101

15.793

Barcelona +
5 municipis (2007)

15

153.142

133

17.272

Barcelona +
6 municipis (2010)

16

147.487

171

13.881

Barcelona (2007)

Font: Elaboració pròpia. Dades de la Comunitat de Madrid i de la Generalitat de Catalunya.
Nota: El nombre d’estacions suma les de metro, FGC i Rodalies RENFE. «Barcelona + 5» incorpora els municipis de Santa
Coloma de Gramenet, Badalona, Sant Adrià del Besòs, l’Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, poblacions actualment servides pel metro. S’ha considerat cada municipi com un districte més. «Barcelona + 6» incorpora el Prat de
Llobregat. Les dades de les estacions en la data 2010 incorporen les 36 noves estacions fruit del PDI 2000-2010 amb les
obres en curs, com són la L9 i la prolongació de la L5. No s’ha tingut en compte cap altra obra. El nombre d’estacions que
estan en construcció és superior, però només s’han comptat, seguint el criteri de tot el text, les que són realment noves
i no les d’intercanvi amb estacions ja existents.

Una primera conclusió és que, a dia d’avui, no hi
ha un dèficit diferencial en ferrocarril entre les
capitals de Madrid i Barcelona. Però sí que n’hi
ha pel que fa a la seva perifèria, als municipis del
perímetre de Barcelona, ja que en el cas de Madrid es tracta de districtes interns de la ciutat i
estan tan dotats com la mateixa capital. En canvi,
a Barcelona la dotació baixa en picat en el seu
perímetre.
Per al 2010, amb les obres en curs del PDI 20002010, que són només una part de les previsions
inicials del PDI, l’estàndard de Barcelona superaria el de Madrid en conjunt i en particular a
l’àmbit del municipi de Barcelona, mentre que els
municipis de la perifèria, que haurien augmentat
la dotació, esdevindrien un espai lleugerament
menys servit. Cal tenir en compte que les estacions que hem previst que estaran finalitzades el
2010 són únicament les de la L9 i la L5, sense les
extensions, per exemple, de la L1 o la L3, que, lògicament, es realitzaran amb data 2010 o posterior.
Les estacions que signifiquen aquest guany de
dotació són 36 noves estacions en àrees no servides dins del Barcelonès (descomptant les esta-
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cions de correspondència a llocs anteriorment
servits), xifra que puja fins 43 a la regió. Aquest
seria el resultat més visible de l’execució del PDI
2000-2010, ja que les obres en altres opcions, excepte en tramvia, són força menors: en rodalies
RENFE són quasi inexistents, i en FGC hi haurà
l'extensió de les línies dins de Terrassa i de Sabadell, i la nova estació de Volpelleres a Sant Cugat
del Vallès, recentment inaugurada. Per a aquestes obres, la data 2010 és clarament optimista
però, tot i així, hem partit d'aquests resultats per
fer l'anàlisi.
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Gràfica 1.

Seqüència dels districtes i municipis de l’àrea amb metro a Barcelona (2007 i 2010)
i a Madrid (2007), segons la dotació ferroviària d’habitants per estació.
70.000
Madrid (2007)
60.000

Barcelona+5 (2007)
Barcelona+6 (2010)

50.000
40.000
30.000
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Badalona

Nou Barris B

Horta-Guinardó B

Sant Adrià del Besòs

Les Corts B

Ciutat Vella B

Eixample B

Gràcia B

Santa Coloma de Gramenet

Cornellà del Llobregat

Sant Martí

Hospitalet del Llobregat

Sants- Montjuïc

Sant Andreu B

0
Sarrià-Sant Gervasi B

El repartiment de les dotacions en els districtes de les dues capitals queda expressat en el
gràfic següent.

20.000

Prat del llobregat

Districte per districte
a Barcelona i a Madrid

Font: Elaboració pròpia.
Nota: Al gràfic, la seqüència de Madrid està ordenada per districtes de més a menys dotació. No s’ha incorporat el nom
dels districtes, que en canvi consten en els barcelonins, juntament amb els municipis de l’àrea de metro.
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El gràfic mostra clarament que hi ha un paral·
lelisme molt elevat entre els districtes de Madrid i
els de Barcelona, mentre que actualment les grans
diferències se situen en els municipis del perímetre de Barcelona. El 2010, quan s’hagin acabat les
obres en curs, el panorama canviarà cap a una situació molt coincident entre ambdues capitals.
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La primera dada rellevant és que ambdues províncies plantegen un perfil molt similar. En la mesura que a Madrid hem considerat 58 territoris i a
Barcelona 119, el gràfic és doblement més dens a
l’eix d’abscisses per a Barcelona que per a Madrid
(per cada dos nuclis de Barcelona se’n representa
un de Madrid).

Gràfica 2.

Perfils ferroviaris de les províncies de Madrid (2007) i de Barcelona (2007 i 2010)
per a les dates referides, en nombre d’habitants per estació i nucli servit. Els nuclis són els municipis i els districtes de les
dues capitals.

El districte central
Podem, finalment, comparar el districte central
d’ambdues ciutats. Definirem aquest districte per
l’àrea de metro que forma un reticle tancat, una
malla, al marge del qual només quedarien les prolongacions lineals de la xarxa.
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La dimensió d’ambdues ciutats és molt similar
en l’esquema central, amb poc més de cinquanta
quilòmetres quadrats. Ara bé, en el nombre d’estacions o nodes que hi ha en aquest àmbit el 2010
Barcelona supera Madrid en un 17%. Es podria
concloure, doncs, que l’escala de Barcelona és
menor o més densa respecte a la de Madrid.
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El perfil ferroviari
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El gràfic que segueix dibuixa a l’eix vertical el
nombre d’habitants per estació que hi ha en els
municipis de la província i en els districtes de la
capital. Aquestes entitats territorials, o nuclis urbans, estan ordenades de menys a més dotació i
apareixen com una sèrie contínua.
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Elaboració pròpia.
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S’hi ha inclòs la sèrie de les dades de Barcelona per
al 2010, amb les estacions que més amunt hem considerat acabades. Tot i que no hi ha noves unitats
territorials incorporades, l’ordenament de la nova
seqüència de nuclis genera una nova corba molt
paral·lela a l’anterior que manifesta una major dotació del conjunt. Alguns nuclis, municipis o districtes
s’han desplaçat en la vertical si han obtingut més
dotació, o bé en l’horitzontal quan altres llocs els han
passat per davant,. No obstant, en conjunt hi ha un
nou perfil situat a una cota inferior, que es produeix
per l'augment de la dotació.
Aquest gràfic indica algunes conclusions possibles.
En primer lloc, tota la sèrie de Madrid està situada
en un llindar lleugerament superior en nombre d’habitants per estació respecte Barcelona, situació que
el 2010 ha millorat lleugerament en la mateixa direcció. Des d’aquest punt de vista, territori per territori,
els nuclis de Barcelona no estaran menys dotats que
els de Madrid, sinó més.
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ció els municipis de la província que no en tenen
i que són més grans de 7.000 habitants, i també
els municipis que, tot i tenir estació, el 2010 assolien un estàndard superior a 25.000 habitants per
estació. Aquestes bases de partida són molt simples i la realitat demana solucions més complexes
i estudiades, però ens serveixen per constatar el
tipus de perfil de la sèrie que es produiria. El resultat apareix al gràfic següent.
Els nuclis servits suposarien 50 noves estacions,
30 a municipis que no en tenen i 20 a municipis
amb més demanda. El volum de nova població
servida seria de 398.795 habitants, i el volum
dels més ben servits seria de 1.503.031 habitants.
Aquests gairebé 400.000 habitants més que tindrien una estació a prop quedarien encara per
sota dels 447.000 que gaudeixen d’aquest servei
a Madrid, on el 91,73% de la població pot accedir
al sistema de transport ferroviari.

El perfil presentat, conjuntament amb les dades de
la menor cobertura de la població a Barcelona respecte Madrid, ens indicaria novament la racionalitat
de l’opció del creixement de la xarxa en el cas de
Barcelona per damunt de qualsevol opció de fer-la
més densa al centre.

Barcelona (província) el 2026
Plantegem seguidament la hipòtesi de treball segons la qual s’haurien de dotar d’una nova esta-
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Gràfica 3.

Perfils ferroviaris de les províncies de Madrid (2007) i Barcelona (2007, 2010 i una hipòtesi futura pel 2026) per a les dates referides. Eix vertical: nombre d’habitants per
estació. Eix horitzontal: nuclis servits. Els nuclis són els municipis i els districtes de les
dues capitals.
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D’aquest exercici, tot i l’esquematisme de la proposta, en podem treure algunes conclusions.
En aquest cas, els 20 municipis amb més densitat
de població per estació (a l’esquerra del gràfic)
milloren el seu paràmetre ja que, en general, passen, com a mínim, d’una estació a dues. La cua del
gràfic (a la dreta) s’allarga en incorporar 30 nous
nuclis no servits (de 119 a 149 nuclis). La construcció de 50 noves estacions és una opció que estaria en la línia de les inversions recents a Barcelona (L9 i L5) i, per tant, d’entrada no sembla una
hipòtesi impracticable.
La sèrie Barcelona 2026, respecte de la sèrie
Barcelona 2010, oscil·la de manera que a la banda esquerra baixaria, mentre que a la dreta ascendiria. Al costat esquerre de l’eix horitzontal
hi hauria una millora de les ràtios en els llocs
amb més densitat de població per estació, i al
costat dret apareixerien nuclis en els quals hi
hauria més demanda, o sigui, més població per
estació que el 2010. Aquests fets serien resultats
del sistema, un valor de conjunt més enllà dels
casos individuals. I seria un fet de tipus general,
tot i que, del conjunt dels 119 nuclis inicials, 99
no haurien sofert cap canvi individual (20 haurien millorat i 30 s'incorporarien).
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La dada interessant és que més d’1,9 milions de
persones resultarien servides directament per
aquesta opció (398.795 sense servei i 1.503.031
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habitants als quals se’ls hauria millorat el servei i
que eren, precisament, els pitjor dotats). Una hipòtesi d’aquesta línia tombaria aquella idea repetida com a consigna monolítica davant les propostes d’extensió de la xarxa: «no hi ha demanda».
Per tant, les propostes d’extensió i intensificació
de la xarxa, justificades en el seu conjunt, són
opcions molt defensables. I finalment, és també
obvi que els 99 nuclis sense canvis guanyarien en
oportunitats de destinació a les noves àrees incorporades o respecte de les millorades. Ara bé,
l'opció de l'extensió de la xarxa s'oposa molt fortament al seu increment al cor metropolità. Una
opció i l’altra són clarament contradictòries, tot i
que millorar el servei és compatible amb estendre’l, ja que els llocs amb una estació usada intensament no són espais centrals de la capital sinó
altres nuclis (per exemple, el cas de Mataró, amb
una sola estació).
La corba que en cada cas hom pot prendre
és una opció de país. El que seria, però, indefugible és que es tracta d'una corba contínua
que serà del conjunt del país. La corba que en
aquest exercici hem reduït només a la província
de Barcelona, per la voluntat de comparar-la
amb Madrid, es podria estendre al conjunt català. Si la corba és contínua amb el conjunt del
país, les opcions seran sempre sempre de conjunt, per més que les volguéssim reduir només
a una part (l'àrea metropolitana de Barcelona,
ara per ara), com s'està volent fer.
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El graf
Comparades les províncies de Madrid i Barcelona en termes numèrics, comentarem ara el
model formal de la xarxa ferroviària. Ambdues
presenten una dualitat formada per dues ofertes de dues escales: Rodalies RENFE, per una
banda, i metro, per l’altra. A Barcelona, els cas
dels FGC planteja una major complexitat del
model, no solament pel fet de ser una tercera
companyia, sinó sobretot perquè constitueix un
model que comparteix elements d’ambdues escales: en alguns aspectes és xarxa de metro i en
altres ho és de rodalies. I en el caràcter de metro no solament ho és dins la capital, sinó que
la seqüència elevada d’estacions a la rodalia li
atorga sovint aquesta funció. De tota manera,
el cert és que el metro de Madrid ha crescut en
els darrers anys cap a la perifèria i ofereix un
servei que a Barcelona fan els FGC. En general, doncs, és correcte considerar els FGC com
un metro estès pel territori i la RENFE com la
xarxa pròpiament de rodalies. Aquest paper li
ve donat per la major capacitat de les línies, de
les estacions i dels combois, i d’una distància
més gran entre estacions, fet que permet una
velocitat més alta. El model del RER (“Réseau
Express Régional” o Xarxa Exprés Regional) a
París recolza també l’organització de la xarxa
en termes d’una clara jerarquia de dos nivells.
En canvi, en altres llocs, com Alemanya, ambdós nivells són més semblants.

La comparació Madrid / Barcelona permet
treure algunes conclusions:
• El gra, o densitat de xarxa, de metro és molt més
dens a Barcelona que a Madrid. L’orografia de la
muntanya pesa a Barcelona (a Madrid hi ha, tanmateix, la Casa de Campo), però aquest fet no
és del tot explicatiu i cal acudir a una voluntat
d’escala menor (o sigui, menor distància entre
estacions). Com a conclusió, podem dir que a
Barcelona, el metro difícilment pot créixer més.
• El model de rodalies a Madrid és molt simple: hi
ha una gran línia nord-sud que es bifurca i que
enllaça comptades vegades amb el metro al cor
de la capital (Chamartín, Nuevos Ministerios,
Recoletos, Atocha). El tronc central d’aquesta
línia està acabada de duplicar i compta amb algun enllaç més (Alonso Martínez, Sol) i amb major capacitat, però no canviarà essencialment
el model. Sense l’existència d’un Collserola al
mig de l'àrea metropolitana, Madrid assoleix
uns anells a l’est i l’oest del tronc central que
estan lluny de l’esquifida línia C7 de Rodalies
(Barcelona - Cerdanyola del Vallès - Martorell) a
Barcelona, quan al voltant de l’AP7/B30 hi hauria d’haver un potent segon tronc metropolità,
comparable al pas del ferrocarril pel centre de
l'eixample entre Sagrera i Sants.
• El salt d’escala entre els models de metro i rodalies opera a Madrid en favor d’una major po-
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tència del conjunt, mentre que a Barcelona les
rodalies, a dins de la capital, perden independència jeràrquica i multipliquen els punts d’intercanvi amb el metro. Aquest factor és alhora
positiu i negatiu: rodalies enllaça millor amb el
metro, però baixa massa d’escala.

enormes dubtes que hi ha a Barcelona sobre el
paper de la xarxa de rodalies i la seva presència
al centre metropolità. Tots els dubtes són mirades del centre de la capital envers ella mateixa
i evidencien una visió que no articula un projecte metropolità potent.

• Hi ha un factor temporal de desenvolupament
que cal tenir present: Madrid ha crescut cap a
la perifèria i Barcelona disposa d'una xarxa similar des de fa 80 anys. Per una banda, això
significa una sort; es disposa de xarxa des de
fa temps; i per l’altra, una greu inèrcia: la gran
immobilitat present.

• Les aspiracions de Barcelona per al 2026 (PTMB)
són de dos ordres: metro i rodalies. Ambdós donen molta importància al cor metropolità. A la
xarxa de rodalies: el desdoblament de la línia del
Maresme, un nou accés de FGC des del Vallès
per Horta, travessant la capital tot allargant la
línia de FGC del Baix Llobregat des de Plaça Espanya fins a Santa Coloma de Gramenet, i la creació d’un nou node de comunicacions a Glòries
(a part del de la Sagrera). El conjunt de les opcions fan excessivament complexa l’estructura de
rodalies a Barcelona ciutat.

• A Madrid el tramvia estén i allarga les línies de
metro vers la perifèria, mentre que a Barcelona
densifica el centre, on s'opta també per augmentar el metro i per voler allargar les línies de
FGC al cor de la capital.
• Metro Sur de Madrid és una oferta que a Barcelona equivaldria a prendre una opció similar al
Vallès, i és d’una valentia extraordinària, sense
comparació possible en el nostre cas. Valentia no
solament per la rotunditat de la xarxa, sinó per
ser una anella quasi independent. A Barcelona
només es conceben noves línies al Vallès si són totalment radials i si neixen al centre de Barcelona.
• Els diferents esquemes del PTMB (Pla Territorial Metropolità de Barcelona) mostren els

A la xarxa de metro: hi hauria l’allargament de
la línia L1 fins més enllà de Cornellà, la connexió de la L3 fins a Can Zam, de la L8 de Reina
Elisenda fins a Sant Joan de Déu, i el conjunt
de les obres no realitzades del PDI 2000-2010
(L2 fins a l’aeroport, L3 fins a Sant Feliu de Llobregat, L1 fins al Prat de Llobregat).
A part, hi hauria l'extensió dels tramvies al nucli del Barcelonès.
La pregunta òbvia seria: és raonable un model tan
sofisticat i car, o cal una simplificació sistemàtica

a favor d’una jerarquia més potent entre metro
i rodalies? I també: la prioritat no són precisament les extensions del sistema, en comptes del
reforçament del centre?
Conclusió: la sobredimensió de les propostes
com a element de debilitat i la crisi del model
metropolità a Barcelona
El conjunt de propostes que en aquests moments
planegen sobre el territori metropolità estan sobredimensionades en el centre. Aquestes extenses propostes pateixen una elevada intensificació central que no les fa realitzables, encara que
el context econòmic sigui d’eufòria.
Catalunya i Barcelona no poden viure a remolc
del model olímpic de la Barcelona del 92. El paper de la regió, o millor dit, de la perifèria de la
regió, és decisiu. I ho és, no des del 1986, quan
la mobilitat va explotar en termes regionals, sinó
des de molt abans.
La por bàsica de Barcelona és la pèrdua de significació com a capital enmig d'una regió metropolitana, el pes de la qual la supera en població.
La impossibilitat d’aspirar per agregació a una
ciutat de major pes, com ha fet Madrid, porta a
ignorar una realitat que, en termes d’àrea metropolitana, abasta de Martorell a Granollers i
del delta del Llobregat fins a Mataró.
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També a Madrid hi ha la contradicció entre una
ciutat molt gran i una comunitat autònoma poc
més gran que la capital. Però a Catalunya calen
polítiques que facin del gradient de la capital
respecte del conjunt del país una opció contínua
i articulada, mai la separació de dos mons. En
aquesta manca de visió hi perd Catalunya, com
també Barcelona, i el seu resultat és l’expressió
de la manca de polítiques a la perifèria de Barcelona. L’àrea metropolitana oficial, que arriba fins
a l’AP7/B30, és una rèmora del passat que hauria
de ser superada. La ciutat central arriba al peu
de Collserola i va des del Llobregat fins a Montgat, però no salta Collserola. El que salta Collserola i arriba fins a Martorell i Granollers, i va des
de Marató a Castelldefels és l’àrea metropolitana
real, un àmbit gran respecte de la capital i petit
respecte de Catalunya. Però resulta que aquests
límits són els que contenen les frontisses reals de
l’articulació de la capital amb el país.
En aquesta articulació el ferrocarril juga un paper
decisiu, ja que les estacions senyalen i organitzen
nodes urbans i ratifiquen el seu paper metropolità. El ferrocarril, en la mesura que cal contemplar-lo a escala catalana, formaria la xarxa neural
del projecte de país de manera molt més intensa
que les comunicacions vials.
L’extensió de la xarxa, la nova colonització de territoris, hauria de ser, com fa cent cinquanta anys,
una prioritat represa.
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Ara per ara, els models ferroviaris oficials senyalen la manca del projecte d’articulació entre la capital i el país que ens caldria. I si aquest projecte
fos sòlidament establert, els ferrocarrils serien el
gran instrument de l’articulació nodal de la Catalunya del futur. Mentrestant, les nostres contradiccions són només nostres i dibuixen clarament
la nostra paràlisi. I la paràlisi no impedeix que es
vulguin intensificar les dotacions al centre metropolità, i que es faci sense base.
En un país de recursos limitats, qualsevol dotació al centre metropolità significa una dotació
de menys a la resta del país. I no hi ha cap dret
metropolità, barceloní, aliè al conjunt de Catalunya. La lògica de la construcció metropolitana de
Barcelona va lligada al conjunt del país i no pot
derivar d’un argument específic. Elemental, però
volgudament ignorat fins ara. I per contraposició,
Barcelona no serà més important si no és a través
de l’extensió de les seves connexions ferroviàries
amb el sistema urbà de la resta del país.
Com a l’edat mitjana (quan molts dels actuals carrers de Barcelona formaven part de nombroses
viles de Catalunya), fa temps que Barcelona hauria d’haver optat per allargar la seva malla de relacions, més que per sofisticar-la en el seu centre.

Manel Larrosa
Octubre del 2008
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El desordre del model del ferrocarril
metropolità de Barcelona
7.0- Quin és el grau
de complexitat del model?
De la xarxa d’Internet als ferrocarrils
Diversos aspectes de la realitat s'organitzen
en models similars, tot i ésser molt diferents.
Els nodes de la xarxa d’Internet s'organitzen,
tots sols, en una jerarquia que segueix la llei
de Potència. És automàtic, no cal que ningú
ho dirigeixi. El conjunt dels nodes, la seva jerarquia, des dels més centrals als més perifèrics, segueixen aquesta distribució basada en
el repartiment d'uns pocs nodes importants,
alguns més de secundaris, etc., fins arribar
als més abundants, que són simples. La quantitat de nodes a cada llindar segueix una llei
matemàtica precisa, de tipus exponencial, la
llei de Potència.
Hi ha, doncs, forma. Fins i tot en coses que no
han estat dissenyades formalment.
Resulta que les xarxes de ferrocarril també segueixen la llei de Potència. L'acumulació històrica i l'evolució de les xarxes distribueix en
tot moment de manera molt regular el nombre

d'estacions senzilles, les de connexió doble, triple, etc., fins a unes poques de nivell superior.
Aquesta és una llei també econòmica: massa nodes d'intercanvi impliquen més cost. La realitat
ajusta servei i cost.
La natura i els artificis humans són plens de casos similars.
A partir d'una certa sofisticació, la complexitat
resulta massa cara. El seu grau, tanmateix, resulta mesurable.
La llei de Potència i els ferrocarrils
Hi ha diversos graus de sofisticació a les xarxes
de ferrocarrils del món. Són més complexes les
de metro que les suburbanes, aquestes més que
les de llarg abast i, a l’extrem de les línies simples, hi trobem el Transiberià: un sol fil de punta
a punta de continent. Podríem dir, doncs, que el
destí i vocació dels ferrocarrils és anar lluny i el
del metro estar interconnectat.
Les xarxes de metro són més complexes perquè
tenen un nombre més elevat de nodes d’intercanvi: alguns de connexió de dues línies, pocs de

tres línies i es poden comptar amb els dits de la
mà els que al món connecten alhora quatre línies
de metro.
El metro de Barcelona, abans del PDI1 2000-2010,
tenia una posició en el context internacional: no
era ni dels més sofisticats ni els més esfilagarsats,
com seria el cas de les xarxes purament suburbanes, o dels ferrocarrils en general. Rodalies,
en canvi, presentava un esquema gairebé sense
cap complexitat: totes les línies es creuen a Sants
(i alhora es connecta força cops amb el metro).
Amb les previsions del PDI 2000-2010 les coses
canvien: la xarxa no creix pràcticament gens cap
a la perifèria i només se sofistica al centre metropolità. Assoleix un llindar de complexitat de
xarxa que seria rècord mundial: superem la complexitat d’Osaka, el màxim mundial, per sobre de
París, Londres, Berlín o Nova York. Osaka és una
ciutat amb una complexitat i un nombre d’usuaris que ens superen de molt. Estem fent, per tant,
una xarxa més cara del compte, de la qual n’és un
bon exemple la línia estrella del PDI, la L9, amb
un nombre d’intercanviadors excessiu: sovint una
estació de cada dues és un intercanviador.

1 Pla director d’infraestructures.
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La clau del procés és que no han de créixer exageradament els nodes d’intercanvi (sobretot els d’encreuament de dues línies, que sempre n’hi hauria
d’haver pocs), de manera que els que més creixin
siguin els simples. Augmentar simultàniament els
nodes simples i els d’intercanvi esdevé una estratègia barroca i cara. La racionalitat apunta que es pot
fer gradualment més complex el model, però al preu
d’estendre’l molt. El camí contrari, com hem dit, és
barroc i car.

I pel que fa a la complexitat, tampoc no ens podem comparar amb Madrid, que és molt més raonable (com clarament més extens).
Madrid ha fet més complex el seu centre (més nodes d’intercanvi), però ha crescut molt més cap a la
perifèria (nodes simples), en una estratègia correcta
d’extensió sense barroquisme.

Sense la teoria de Xarxes
no es poden justificar les noves xarxes
A algú se li acudiria dimensionar una estructura de ciment armat sense càlcul? Aquest és
el panorama en el disseny ferroviari: la intuïció
domina en tot el procés, no es justifica mai en
conjunt, sinó per fragments, o a través de models dibuixats, però mai contrastats numèricament en conjunt. Els estudis de demanda, obra
a obra, no atorguen dimensió de conjunt i arriben sovint a contradiccions amb les dades de la
mobilitat general.
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La planificació (PDI o el PTMB2) hauria de formular propostes encaminades a justificar el conjunt
de la xarxa i sobretot el component de nova xarxa, en termes de:
a) Perseguir la màxima cobertura territorial.
b) Buscar un mínim cost, o longitud de xarxa.
c) Assolir un equilibri raonable en termes de ro
bustesa (complexitat interna de la xarxa). Això
significa fer explícit l’equilibri entre el màxim
del punt a i el mínim del punt b.
Però a Barcelona no hi ha cap plantejament que
vagi per aquest camí.

7.1- Les raons del fracàs
7.1.1. Principis erronis: dos espais
amb dues demandes?
Metro sí, però suburbà no
Del 1991 al 2000 el metro va guanyar un 5,12% de passatgers, mentre que les línies de Rodalies de RENFE i els
suburbans dels FGC van guanyar un 44,92% (RENFE, un
48,73%). En termes de viatgers per quilòmetre, RENFE
l’any 2000 ja superava de molt el metro (amb un 30% més).
Les demandes reals de mobilitat estaven molt clarament expressades en el moment en què es va formular
el PDI, però el PDI les va ignorar.

amb gran densitat de població. Es pensa en el metro i no en les xarxes suburbanes, el cost de les
quals, si en bona part són exteriors (o sigui, en
superfície) és realment diferent del de les xarxes
en un context urbà dens.
A partir d’aquesta premissa es decideixen només
línies de metro i aquí s’acaba el model. Comparat
amb Madrid, per exemple, que sota el nom de metro ha construït xarxes suburbanes (talment com
els nostres FGC), ens quedem molt endarrerits en
ambició. I resulta que el criteri amb què es valora
no és la simple rendibilitat econòmica d’una línia,
sinó que es defensa en termes de rendibilitat social del conjunt!
Segons el criteri del PDI, moltes de les estacions actuals de la xarxa dels FGC o de RENFE
difícilment es poden justificar. Es considera que
aquests llocs han tingut sort i que ara si fos a fer,
res de res.
La demanda metropolitana i les inversions:
Barcelona, la ciutat central i la Regió
Les xifres de demanda i inversió dels tres àmbits del
PDI 2000-2010 són:

El PDI 2000-2010 parteix de la premissa que només es poden construir noves xarxes en els llocs

2 Pla territorial parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona
o Pla territorial metropolità de Barcelona.
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Taula 1.

Inversions al territori d’actuació del PDI segons programes, en milions d’euros.

Barcelona ciutat

Ciutat central,
sense Barcelon

Resta
de la Regió

Nova xarxa: línia L9

1.128

1.120

-

Nova xarxa: ampliació metro

630

412

297

Nova xarxa: tramvia

169

241

-

Nova xarxa: Sarrià-Castelldefels

-

396

396

Modernització

324

324

208

Intercanviadors

194

38

30

Xarxa estatal

284

135

741

Total en tant per cent

38,61%

37,73%

23,64%

Total de 1.175.847 M

2.729

2.667

1.671

Mentre les inversions a la Regió Metropolitana són finançades pel Ministeri de Foment, les més centrals les
ha assumides la Generalitat. La línia de Castelldefels,
que en principi era d'inversió catalana, ha estat costejada també pel Ministeri. La situació present és que no
s’han fet quasi cap de les inversions regionals (excepte
les urbanes de Terrassa i Sabadell) mentre que s'han
endegat bona part de les centrals. I, no obstant això,
entre les regionals hi havia inversions fàcils de fer, com
el túnel de Montcada, els intercanviadors de la línia
Mollet-Papiol, etc.

Font: Memòria del PDI 2000-2010
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Taula 2.

Projecció 2010 de la mobilitat diària total (tots els desplaçaments d’origen a destí), per a
diferents zones regionals, per l’horitzó 2010, en milers i amb el diferencial respecte el 1996

Dades 1996 en milers)

2010,
hipòtesi mitjana de creixement
(en milers)

Barcelona

3.604

3.482

Increment respecte el 1996

-

-124

Ciutat central, A1

1.499

1.726

Increment respecte el 1996

-

227

Àmbit metropolità, A2

877

1.542

Increment respecte el 1996

-

665

8 sistemes urbans exteriors

1.970

3.276

Increment respecte el 1996

-

1.306

Font: Memòria del PDI 2000-2010

Els valors de la demanda en els grans àmbits
territorials del PDI i les inversions respectives
presenten una contraposició radical: com més
demanda, menys inversió, i a l'inrevés. Els àmbits de proposta són: la ciutat de Barcelona, el
continu urbà de la ciutat central, o àrea A1, un
àmbit més extens, o àrea A2, i, finalment, els
sistemes de les ciutats regionals que queden a
l'exterior.
L'argument de fons del Pla ve a dir que ens cal
preparar molt l'àmbit central per a qualsevol
extensió posterior de les línies cap a la perifèria. És cert que sovint calen modernitzacions a
l'inici de les línies abans de fer-les més grans,
però la desproporció és, sense excepció, enorme i omnipresent.
Una altra raó que addueixen és que ens caldria una modernització tan gran del centre de
la metròpoli de cara a un posterior pas cap a
la perifèria que la inversió central que s’ha fet
al llarg de deu anys està plenament justificada. Aquesta filosofia és tan poc democràtica
que no s'arriba a pronunciar directament, però
s'exerceix.
Un tercer nivell de sorpresa de la Memòria
del PDI és la comprovació de la reducció de la
demanda a la ciutat de Barcelona en l’horitzó
2010. La demanda creix lleugerament a l'àrea
A1, creix molt a la A2, però baixa a la capital,
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fruit de la reducció dels desplaçaments d'estudis i de la demografia, tot i l'accentuació de la
centralitat de Barcelona en termes d'activitat.
Malgrat aquesta sorpresa, el Pla no varia cap
punt de les inversions a l’àrea central. A hores
d'ara es podria dir que amb la immigració ha
augmentat la demanda de Barcelona, malgrat
que, en qualsevol cas, ho haurà fet comparativament més a les àrees perifèriques.
Viatgers o viatgers per quilòmetre?
Com hem de comptabilitzar la demanda del viatgers en metro i en ferrocarril?
Si els comptem a la porta del tren, quan entren o en surten, comptarem viatgers. Si els
comptem a l’interior del comboi, comptarem
viatgers per quilòmetre.
És molt probable que des d’una prioritat política es vulgui comptar el màxim nombre de
viatgers possible (a la porta, doncs), malgrat
que facin viatges curts, per allò d’una persona, un vot. Però la demanda real és funció del
conjunt del viatge (ús del mitjà de transport) i
cal calcular-la pel producte dels viatgers pels
quilòmetres recorreguts.
El transport col·lectiu s’ha de valorar en termes agregats, no en nombre de viatgers individuals prescindint de si el trajecte que han fet
és llarg o curt.
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Aquest punt no s’aclareix mai i prefereixen ignorar-lo. El PDI compta un usuari que recorre
tres trams de metro com si es tractés de tres
viatgers i, en canvi, en compta un de sol quan es
tracta d’un usuari de rodalies que fa un viatge
comparativament molt més llarg. Aquest viatger de rodalies pot acabar prenent el metro, i
ho farà engreixant els comptes que magnifiquen
els viatges de trajectes curts i urbans, malgrat
que el seu objectiu era fer el llarg.
El 2010 hi pot haver fàcilment una relació d’1 a 2 en
la proporció entre viatgers suburbans i urbans, i com
que els primers faran un viatge quatre vegades més
llarg de mitjana, el resultat serà que la demanda en
termes de viatgers per quilòmetre serà just el doble
a la xarxa suburbana que a la urbana. El 2000, la demanda suburbana respecte la del metro (és a dir, la
urbana) ja era 1,5 vegades superior.

En conclusió, des de fa anys la demanda de rodalies supera àmpliament la del metro, sense
que l’esforç en un servei i l’altre es pugui comparar mínimament.
La demanda estimada en viatgers per quilòmetre
hauria de ser el paràmetre que es fes servir per avaluar la mobilitat en les polítiques que afavoreixen la
contenció. El nombre de ciutadans que surten dels
seus municipis per mobilitat obligada i no obligada
és una dada significativa, però ho seria molt més la
consideració del trajecte efectuat.

7.1.2. Principis erronis:
els nodes abans que les xarxes
(Sagrera, Glòries)
Súper nusos d’autopista?
Mai no entendríem que es projectés un gran
nus d’autopista que en connectés un parell o
més, i que també connectés unes quantes carreteres. En si mateix, i al marge del conjunt de
la xarxa, aquest nus no indicaria cap bondat
de la xarxa.
En canvi, això és el que fem amb les xarxes
ferroviàries. Creiem que el gran node d’enllaç
és sempre positiu en si mateix.
Un model amb cap sense cos
Les estacions de la Sagrera i les Glòries apareixen com els grans nodes d’un replantejament de la xarxa que comença pels nusos en
comptes de començar per les xarxes. Duplicar la plaça d’Espanya amb les Glòries i Sants
amb la Sagrera és un acte de simetria enormement costós.
L’esquema ja és avui més complex perquè ja hi
ha altres nodes que connecten el nostre RER3
amb el metro: Plaça Catalunya, Arc de Triomf,
Passeig de Gràcia, Clot, Sant Andreu, Cornellà
de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat...
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Els FGC han de travessar Barcelona?
Al mateix temps que es planteja unir els dos tramvies per la Diagonal, es proposa unir pel subsòl
els FGC de la línia del Baix Llobregat amb els del
Vallès en una nova polaritat a la plaça de les Glòries i amb un possible allargament fins a Santa
Coloma de Gramenet! L’ample de via de les dues
línies és diferent i, per tant, en cap cas tampoc no
formarien una sola xarxa.
En canvi, la major part de les grans ciutats europees disposen d’estacions suburbanes en els seus
límits i l’enllaç entre elles es fa amb xarxes de metro urbà. Però, en el cas de Barcelona, el RER que
travessa la ciutat ja hi és: és Rodalies RENFE. I,
doncs: cal realment una nova xarxa regional pel
mig i per sota de la ciutat? Com es justifica?
Més xarxes per justificar
més nodes i llocs centrals?
És obvi que els projectes de les Glòries i de la Sagrera signifiquen unes operacions de centralitat
urbanística amb l’excusa de les comunicacions.
Barcelona podrà disposar de dues estacions de
l’AVE abans de saber-se com serà l’estació equivalent del Vallès. La qüestió no és l’AVE, sinó que
desconeixem en tots els seus aspectes com s’organitzaran els serveis regionals en la perifèria
metropolitana, sobretot al Vallès (és obvi que al
PDI hi ha alguns nodes en creixement, com Martorell, però de tant obvis, són les excepcions que
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confirmen la regla). I posats a fer projectes urbanístics amb les comunicacions, en podríem fer a
més llocs. Sense anar tant lluny, potser amb uns
quants intercanviadors metropolitans, purament
infraestructurals, sense centralitat ni urbanisme,
com a Madrid, ja faríem i molt.

7.1.3. Mètodes erronis:
el model del PDI 2000-2010
Les insuficiències econòmiques del PDI:
els estudis esbiaixats de demanda
El PDI 2000-2010 justifica les seves inversions projecte per projecte i segons un estudi de la demanda
(nombre d’usuaris) fet per a cadascun d’ells, però
no de manera conjunta. Aquests estudis són de demanda en general (possibles usuaris) i no de nova
demanda (usuaris sense servei previ), per la qual
cosa les àrees centrals més denses i les més ben
servides de partida són les més ben col·locades de
cara a justificar les noves inversions.
Podríem admetre que les noves xarxes es plantegessin també a llocs on ja n’hi ha de prèvies,
amb la precaució de justificar-les econòmicament
a partir de la quota de nova demanda, i tenint en
compte la demanda existent ja servida en funció
de la part del servei que milloraria (reducció de
temps, de recorregut, de distància d’accés a l’estació, etc.). No obstant això, aquest no és l’enfocament del PDI.

EL PDI no fa mai una anàlisi de dotacions ferroviàries per a àmbits territorials (municipis, o districtes
censals). Si ho fes així, apareixeria una demanda
no servida, la qual, en principi, hauria de tendir a
satisfer. De la mateixa manera, a les àrees més ben
servides no caldria incrementar la xarxa, sinó principalment incrementar el servei, a no ser que es
demostrés amb rigor que encara hi manqués xarxa. El PDI és cec: navega en una selva de demanda,
ignorant la seva estructura.
Els tecnòcrates del model econòmic del PDI naveguen i només volen navegar per un garbuix de fluxos que no saben ni volen ordenar en destinacions,
per corredors servits o no, per història de la xarxa,
o per territoris. Voldrien que els nous traçats sorgissin de només captar molts clients en un projecte determinat, sense importar-los altres consideracions. Aquests plantejaments no són de territori
estructurat: són de cecs que no hi veuen.
Un dels resultats notables del PDI 2000-2010 és
que la suma de les demandes que justifiquen les
inversions en nova xarxa de metro a la ciutat central sumen tant com tots els usuaris de bus de
l’empresa TMB.
La suma de nous usuaris que justifiquen les noves
inversions de metro significarien un volum d’usuaris que no és assolible. Desapareixeria el bus?
La demanda agregada del nou metro assoliria el 45%
del conjunt de la demanda de viatges a l’horitzó del
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2010, de manera que la resta es faria amb RENFE, FGC,
en vehicle i a peu. L’avaluació de la demanda, línia per
línia, no sembla compatible amb les dades del conjunt
del sistema, dades aportades pel mateix PDI.

Al mateix temps, a la perifèria metropolitana es
considera que «no hi ha prou demanda». I ha,
doncs, algunes demandes que s’inflen sense rubor,
mentre que d’altres es menyspreen. Seria d’esperar que les inversions del PDI 2010-2020 es justifiquessin més racionalment. En aquest supòsit, les
opcions canviarien del tot.
Les propostes del PDI 2000-2010 serien només el resultat d’aquest enfocament erroni de la demanda si no
fos que, a més, els projectes estaven decidits abans
del Pla i que aquest només els va recollir i legitimar.
Teorema: en un nucli urbà dens de xarxes s’hi podran afegir infinites noves xarxes a partir dels criteris del PDI. Cada nova xarxa justificarà sempre la
seva demanda.
És aquest un simple fet hidràulic, tant barroer que no
preveu la disminució de la pressió en les xarxes prèvies existents que alimenten la nova i de la qual es drena
flux. Els models de l’anàlisi de demanda o avaluació del
nombre d’usuaris són de tipus hidràulic, però caldria que
fossin més sòlids.

• Corol·lari 1: tampoc no caldrà promoure les xarxes l’una darrere l’altra, sinó que es podrà fer de
manera simultània.
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Les justificacions són completament aïllades i, per tant,
poden ser simultànies: un viatger pot utilitzar una xarxa existent diverses vegades.

• Corol·lari 2: la xarxa avançarà cap a una progressiva reducció dels nodes de nivell 1, cap a
la multiplicació dels nodes de nivell 2 i vers una
significativa presència dels de nivell 3 i superior.
El model de tendència no serà el d’una xarxa en
quadrícula, sinó progressivament diagonalitzada
en totes direccions.
• Corol·lari 3: només la limitació de recursos atura
el procés. Els criteris del PDI no tenen sostre límit.
Les insuficiències econòmiques del PDI:
la rendibilitat mal plantejada de les inversions
L’estudi de taxes de retorn de la inversió (TIR) dins
la ciutat pot ser molt mal aplicada. Per exemple,
no és el mateix una inversió de capital privat per
una autopista en un lloc desert on no n’hi ha cap
d’altra que en un lloc on hi ha xarxes del mateix
estil. Si a més, el capital és públic, cal demostrar
que aquesta inversió és millor en un punt del territori que en un altre. Mentre el capital privat pot
demostrar una rendibilitat concreta, la mateixa inversió feta amb capital públic ha de demostrar que
no és més rendible o estratègica destinar-la en un
altre lloc, ja que el capital és d’aportació col·lectiva.
En el cas del ferrocarril, prescindir de les xarxes
existents en el moment de justificar la nova xarxa

condueix a ignorar que han estat el conjunt dels
ciutadans, tant els que disposen del servei com
els que no, els que l’han finançada. Però el més
greu és considerar que la inversió antiga, amortitzada o no, no forma part de l’estoc de capital
que s’analitza, de manera que el centre competeix amb la perifèria, descomptant tot allò de què
ja disposa. Certament les taxes TIR són molt baixes en les línies de ferrocarril, però precisament
per això és fa trampa justificant-les als llocs més
densos amb oblit de les inversions precedents i
donant per descomptat que no s’han de fer a la
perifèria, en la qual, amb un «realisme» de mal
comptable, es dedueix que no assoleix una rendibilitat mínima. Si això s’afirma tot volent ignorar i
tot deixant de banda el conjunt del capital social
acumulat en un territori, el resultat és mala administració o frau.
I tot plegat no és una qüestió d’esquematisme de
lluita del centre contra la perifèria. No. En els viatges tenim en compte que un ciutadà del centre
o de la perifèria realitza viatges que tenen origen
en un dels dos llocs i destinació en l’altre i que
la demanda pesa als dos extrems de la línia. Per
tant, la lògica del sistema porta a incorporar nous
mercats, a sumar nous usuaris desatesos fins
aquell moment, que reforcen també la demanda
del centre, de la qual cal fer-ne un plantejament
racional. Hi ha d’haver més inversió a la perifèria
que al centre, on també n’hi haurà per actualitzar
la capacitat de rebuda, però en el còmput analític
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no podrem ignorar la inversió històrica del centre,
o del conjunt de les àrees servides, per menysprear la TIR i la demanda de la perifèria, tot dient que
és insolvent econòmicament.
Aquestes qüestions semblen disquisicions excessives, però el motiu que les genera són les errònies bases del PDI, heretades en model per l’Avanç
del PTMB, i que formen part d’una manera de fer
que es creu racional i solvent.
Teorema: per al PDI, el centre és ric i la perifèria és
pobra en demanda, en noves necessitats a cobrir, i
justifica la inversió segons la TIR. Cobrir el centre
és una necessitat i cobrir la perifèria un luxe.
Per al centre sempre es descobreixen noves inversions a
fer: nous intercanviadors, prolongació de línies, noves línies, mentre que a la perifèria no es descobreixen projectes
o n’hi ha en un nombre i objectius absolutament petits.

• Corol·lari 1: s’afirma com a progressista i realista
el fet de reforçar el centre i desatendre la perifèria.
Un equilibri raonable de les inversions destinaria proporcionalment més a la perifèria que al centre. Seria un
mecanisme de creixement raonable i sostenible, reproduïble al llarg del temps.

• Corol·lari 2: el viatger resident al centre que va a
la perifèria és proporcionalment desatès a mesura
que s’allunya del centre, mentre que el de la perifèria és proporcionalment més atès en la mesura
que s’acosta al centre.
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Les TIR al PDI es justifiquen en termes de
viatgers o de viatgers per quilòmetre?
És obvi que cal fer-ho en la segona opció,
com a servei ofert i no sota el miratge del nombre de persones, al marge del recorregut que
facin.
La destinació de més recursos al centre trenca la lògica del sistema territorial, l’implota en
comptes d’expandir-lo. En aquest sentit, la racionalitat de la inversió es revelaria si aquesta
disposés de la facultat de distribuir-se segons
un gradient. Gradient que voldria dir també
reforçament intens del centre, no pas la seva
marginació. I el reforçament puntual potent es
faria al mateix temps que a la perifèria, la inversió seria extensa. La lògica del centre i la
de la perifèria poden ser i han de ser úniques,
però el que no es pot admetre és capgirar el
gradient amb una inversió màxima al centre i
la marginació de la perifèria. La inversió serà
major a la perifèria, tot i que distribuïda, i serà
menor, però més intensa, al centre.
El fracàs del PDI no rau solament en l’incompliment de les previsions sobre rodalies, tot i que
aquest fet l’agreuja. El fracàs és de concepte.
El PDI 2000-2010, molt decantat al metro, ignora els desplaçaments reals dels ciutadans,
amb una majoria d’orígens o destinacions que
se situen fora de l’àmbit del metro.

Aquesta demanda no pot ser servida només pel
metro, sinó que cal implicar-hi els serveis suburbans i de rodalies. La nova creació de xarxa no pot
servir només a viatges molt servits que es produeixen dins el Barcelonès, sinó que ha de decantar-se
a l’usuari que des de fora accedeix al centre metropolità, al que des del centre va a la perifèria, i
sense oblidar les demandes que ja no passen pel
centre i que van de perifèria a perifèria.
«No hi ha prou demanda!» es diu en veu alta, però
es comença per no voler ni quantificar-la.
Hi ha alternatives per conèixer aquesta demanda
i el cost de servir-la, realitzables amb estudis per
corredors, previs a qualsevol projecte. Aquesta és
una responsabilitat del PTMB i no es pot deixar a
un pla sectorial (tipus aplicació com el PDI) el fet
de definir traçats i grans opcions. El PDI, amb la
seva metodologia més propera a l’estudi informatiu i al projecte, podria aplicar un PTMB, però no
el podrà mai substituir. Les perversions del PDI
2000-2010 són una mostra prou clara del marc
que ens manca.
Els presumptes serveis a determinats «clients»
que es defensen són els més nombrosos; els permet oblidar que la xarxa l’ha construïda el conjunt
de la ciutadania i no solament els que en gaudeixen cada dia (els quals, a més, es beneficien d’una
subvenció quotidiana al servei, un cop finançada
per tothom la infraestructura). S’ignora totalment
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quina part de la demanda se serveix i com, i es
prefereix parlar de fluxos de gent, sense importar
quina és l’estructura, l’ordre, de la seva mobilitat.
Les xifres dels projectes del PDI demostren que la inversió prevista per usuari és, en termes relatius, de 60 en
RENFE per cada 100 en metro, mentre que per viatger i
quilòmetre recorregut, només és de 14 en RENFE respecte de 100 en metro.
Tot això representa un contrast massa rotund, més explosiu encara perquè, a més, gairebé no s’ha executat la
inversió prevista a les línies de RENFE.
Les noves línies de FGC (dins l’eixample de Barcelona,
Sarrià-Castelldefels, Sabadell i Terrassa), en canvi, resulten comparativament obres més cares que les del metro
(=100), ja que superen els valors d’aquest si el càlcul es fa
per usuari (=149), però no si es fa per usuari i quilòmetre
recorregut (=86).
Es mostra així que hi ha possibilitats racionals d’una raonable xarxa suburbana justificada en termes econòmics.

7.1.4. Dures realitats
La L9 o un fracàs impronunciable
La L9 són tres projectes: un extrem en situació
de manca de dotació, sobretot a la part de Santa
Coloma de Gramenet i Badalona, un arc central
que travessa un territori relativament més dotat
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d’estacions, més una bifurcació sud amb continguts diversos (aeroport, el Prat de Llobregat, la
Zona Franca). La major part dels usuaris faran
transbordament a la Sagrera-Meridiana, a Torrassa, etc. per prendre les línies centrals de la ciutat
sense haver de fer un gran arc de perímetre el
qual, en gran part, ja disposa de línies de servei.
La demanda dels trams de la línia L9 serà molt
diferent a cada tram i al centre només serà un
complement de les línies actuals. Hi havia altres
opcions que no eren construir «la línia més llarga
d’Europa».
Si els recursos fossin il·limitats, l’experiència de
la L9 podria guiar la filosofia de les xarxes futures. Però la lliçó de l’experiment plana més enllà
d’aquesta línia i ens obligarà a repensar moltes
coses. La L9 explicita la necessitat d’un canvi
complet en l’orientació i les maneres de fer, assumides des fa temps, respecte del disseny de les
línies ferroviàries metropolitanes.
La L9 absorbeix el 35% del volum d’obra de GISA i al mateix temps ha calgut adjudicar l’acabat i el manteniment
de les estacions en concessió privada. L’obra costarà
6.507 milions d’euros (sense interessos), el doble del que
es preveia en un inici (segons declaracions del president
de GISA del 30 de juliol del 2008).

En el tram central de la L9, entre les estacions de
la Sagrera-Meridiana i d’Amadeu Torner (les estacions a partir de les quals hi ha les bifurcacions

a la perifèria), hi ha només 9 noves estacions i
9 més d’intercanvi que dupliquen estacions existents en altres línies. Aquests 9 llocs d’intercanvi
guanyen una major connectivitat amb més capacitat d’enllaç amb altres línies, però ja gaudien
de servei. Tanmateix, el preu que se’n paga és la
duplicació de la meitat de les estacions i la inversió en una longitud total de 13,28 km en el tram
central de la L9 per a només 9 noves estacions.
Els trams perifèrics de la línia L9 són completament d’un
altre caràcter ja que, com que són ortodoxos, hi destaquen les estacions simples que alimenten nous territoris
abans no servits. Aquest doble caràcter de la L9, al centre
i a la perifèria, defineix un aspecte que hauria d’haver estat més sospesat a l’hora de dissenyar-la, de manera que
alguns trams perifèrics fossin extensions d’altres línies, i
el tram central, cas de ser necessari, no suposés un cost
tan elevat en estacions duplicades i longitud.
El tram de la L9 situat a Santa Coloma de Gramenet i Badalona assoleix, segons el PDI, un rendiment, avaluat en
usuaris per estació, similar a d’algunes línies que uneixen
barris obrers, com la línia L4, és a dir, que el seu rendiment no és el més alt de les línies del metro. En canvi, al
tram central, les xifres oficials li adjudiquen un alt rendiment que només és assolit per les línies que creuen el
centre de Barcelona (L3 o L5). Aquesta demanda és difícil
de creure. Les potes de la L9 que s’adrecen cap a la Zona
Franca, per contra, assoleixen una demanda per estació
que se situa al llindar baix típic de les estacions suburbanes. En síntesi, la L9 és diversa en els seus trams. I el
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baix rendiment d’alguns d’aquests trams hauria d’haver
portat a contemplar, equitativament, altres possibilitats
suburbanes que es van descartar directament, sense valorar-les.
Tanmateix, l’obra actual ja preveu alimentar l’aeroport
amb la línia L10 i no amb la L9, estalviant-se fer un enllaç
amb una línia més cèntrica. Aquesta correcció sobre la
marxa ha estat indicativa del concepte ampul·lós que ordenava el gran arc distanciat del centre ciutat. Per la via
dels serveis, s’ha esmenat la concepció inicial del túnel de
«la línia més llarga».

On és, doncs, la demanda que pot justificar el benefici marginal de 9 estacions duplicades i un excés de longitud de línia?
Hi havia altres alternatives. Ara és tard per fer
canvis, però és exigible que la revisió del PDI
2010-2020 sigui molt més curosa.
El corredor de la B30,
la mancança regional més greu
Tots els grans corredors d’accés a la capital,
en el sentit dels rius o del perímetre de costa,
tenen una línia de ferrocarril i una autopista.
L’accés per Vallvidrera també, però entre Granollers i Mataró no n’hi ha.
En tots aquests corredors hi ha un cert equilibri
al voltant del 50% de la mobilitat obligada que
fa ús del ferrocarril. En alguns alguns corredors
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amb peatge a l’autopista, l’ús del ferrocarril assoleix el 60%.
La B30, o tram central de l’AP7, és la gran excepció en aquests grans corredors. De la mateixa
manera que la intensitat de trànsit és màxima en
aquest espai també ho és la demanda de transport públic fix, i s’hauria de poder intercanviar entre línies de la mateixa manera que les autopistes
i carreteres connecten amb el tronc central de la
B30/AP7. S’ha plantejat algun intercanviador, com
el de Volpelleres a Sant Cugat del Vallès, però res
més, i encara està pendent d’executar. A més, cap
document públic ha destacat aquest gran corredor metropolità com el gran corredor de demanda que caldria resoldre amb tota prioritat.

contenir projectes de millora de la urbanitat i de
la centralitat metropolitana que serien decisius
per a la regió i per a Catalunya.
La no detecció del corredor de la B30 al PTMB
i al PDI és un fet greu i repetit. Com a corredor
de mobilitat és realment la Gran Via de la plana
del Vallès, i el nombre de connexions que hauria
de realitzar és enorme. Parlem de moltes connexions, però la línia fèrria en gran part ja hi és. És
clar que cal anar a una doble o triple via, amb pas
de mercaderies, etc., però l’empremta de fundació de la traça ja hi és fa anys i això estalvia i avança molta feina.

En canvi, avancen les propostes de la Línia Orbital
Ferroviària (LOF) entesa com una sola línia, la demanda de la qual en alguns trams és força reduïda. L’estudi de demanda de la LOF s’està fent amb
posterioritat a l’aprovació de la traça. Són interessants les connexions Mataró-Granollers, TerrassaMartorell i Vilafranca-Vilanova, però dins la regió
metropolitana el tram central de la B30/AP7 és un
corredor que no es pot marginar.

Sobre la B30 es produeix un efecte de tronc central que connecta un màxim d’intensitat de trànsit
(IMD) i al mateix temps de demanda de serveis de
transport públic. Mentre el primer adquireix una
presència manifesta, el segon no s’expressa per la
manca de connexions, però l’efecte seria similar
al de la L1 de metro de Barcelona, amb un màxim
de viatgers en el tram central que disminueix gradualment cap als marges i fruit de viatges més
llargs que aprofiten el tram central de la L1 per
combinar-se amb les derivacions d’altres línies.

La LOF ressegueix una idea de collaret de ciutats
al voltant de la metròpoli central, mentre que l’expressió de la circulació en el corredor de la B30/
AP7 expressa la mobilitat real. Atenem a la primera, però no a la segona, tot i que aquesta podria

És obvi que la B30 no ha de ser un corredor edificat en continuïtat, sinó que ha de permetre regular el sistema d’espais lliures que el travessen.
Aquesta estructura, però, és més complexa, no
són dues simples façanes sinó que té una profun-
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ditat gradual que abasta una faixa amb les ciutats
històriques (Terrassa, Sabadell, Granollers...), té
un potencial que ha de ser plantejat com un capital de primer ordre.
La descoberta i posada en relleu del corredor de
la B30 al PTMB permetria sustentar-hi moltes accions urbanístiques que continuen completament
oblidades.

7.2- L’alternativa
7.2.1. Xarxa amb jerarquia.
El RER, o com organitzar dues xarxes
Els sistema de Rodalies (RENFE) és la xarxa de
gran capacitat de la qual el metro en penja com
una xarxa local. Pràcticament l’esquema podria
ser, quasi ja és, com el de París si consolidéssim
les Rodalies com el RER. Igual que en aquesta ciutat, els nodes d’intercanvi entre el RER i el metro
són diversos i molt nombrosos, sense que calgui
prioritzar pocs, però, grans intercanviadors. Resulta clarament millor disposar de molts punts
d’intercanvi entre ambdós sistemes, tant centrals
com perifèrics, que de pocs de gran escala que, a
més, per dimensió, poden ser lents de transbordament. Hi pot haver certament grans intercanviadors, però són més el final del model que el seu
inici. A Barcelona sembla que sense la creació de
grans intercanviadors no assolim res. El lligam de
Rodalies, metro i AVE, no es produeix a París ni

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

a Londres amb l’esforç i complexitat que es vol
construir a Barcelona.
Els grans nodes han de sorgir de la complexitat
del conjunt del sistema: no són el seu origen, són
expressió d’una realitat. És més, un sistema pot
funcionar millor amb molts nodes de nivell dos
que amb pocs de nivell 3. En resum, la complexitat del sistema no es pot improvisar: cal saber
què es planteja realment.
Ens agrada barroc, perquè ens sembla més important. Però resulta que complexitat vol dir cost,
no necessàriament major servei.
S’acostuma a veure les Rodalies com un servei
de la perifèria per anar al centre i en canvi, no
solament és ja un mecanisme de circulació ràpida dins la capital, sinó el mecanisme de servei de
la creixent demanda dels residents de Barcelona
per anar a la perifèria. Les Rodalies són també la
gran prioritat de la capital, perquè els barcelonins
viatgen més a la segona corona metropolitana
que al seu entorn immediat.
El 1996, un 62,95% de les sortides de Barcelona es feien
ja en un radi més ample que l’àmbit urbà immediat. L’Hospitalet de Llobregat era el primer municipi amb destinació
des de la capital, però el seguia immediatament Cerdanyola. Els municipis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Sabadell i Martorell eren destinacions que superaven molts
municipis connectats amb el metro.

En l’evolució de 1986 a 1996, el conjunt dels vuit municipis de l’àrea de metro van alleugerir el seu vincle, ja que el conjunt de les sortides cap a aquests
municipis van passar del 71,11% al 62,15% del total
de sortides. Això ens indica que una part molt significativa dels moviments de sortida es feien a destinacions cap a la resta de la Regió, amb valors de l’ordre
del quaranta per cent dels desplaçaments de sortida
(1996). Es constatava doncs, ja fa dotze anys, la gran
obertura del sistema urbà central cap a la segona corona exterior.

És correcte plantejar que una nova línia de Sant
Boi de Llobregat a Castelldefels hagi de ser de
l’Estat (ADIF)? La proposta és simplement un argument per demanar a Madrid que l’Estat faci la
inversió. Des del punt de vista del caràcter de la
línia, no sembla que hagi de formar part del sistema del RER. La seva presència com l‘única línia
del PDI situada una mica a la perifèria i la manca
de finançament han portat a aquesta decisió.

7.2.2. Criteris correctes
de demanda
Un pla director d’infraestructures hauria de partir
de la candidatura de sol·licitud de nova estació,
o sigui, de definir el dret a disposar del servei
ferroviari. Per exemple, tots els indrets amb una
demanda insatisfeta superior a un determinat estàndard (que podrien ser 4.000 usuaris de mobilitat obligada que entren o surten del municipi o
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sector en qüestió, essent aquesta xifra el llindar
del servei ofert a Barcelona el 1996).
Un cop plantejades les sol·licituds de tots aquests
llocs, les línies que els podrien satisfer es podrien
ordenar segons els costos i la demanda agregada i, finalment, comparar i prioritzar el conjunt
possible de projectes en funció dels recursos disponibles (TIR). Per un camí d’aquest tipus, la coherència global del pla i la particular de cada projecte quedarien justificats i constituirien el pla. El
mecanisme seria rigorós des del punt de vista de
l’administració d’uns recursos públics sempre limitats, no com ara passa.
Però estem lluny d’un procedir que s’acosti a
aquest camí. El PDI 2000-2010 va néixer com a
agregació de diferents projectes i amb una memòria que senyalava clarament que les prioritats
podien haver estat unes altres.
L’estudi de la Regió Metropolitana ens detecta 26 municipis sense estació ferroviària, amb llindars de demanda
que assoleixen un volum de 4.000 persones que entren
o surten del municipi (en data 1996) en mobilitat obligada. El llindar de 4.000 és un estàndard comparatiu
amb la ciutat de Barcelona per fixar una quota a partir
de la qual es podria atendre l’estudi d’un possible dret
a disposar d’estació. 4.000 desplaçaments de mobilitat
obligada representen 8.000 viatges (anada i tornada)
que augmentarien a 16.000 si tenim en compte també
la mobilitat no obligada en les proporcions usuals.

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

La distribució geogràfica del conjunt de municipis
senyalen possibles línies que unirien aquests municipis i que formarien una demanda emergent a estudiar. De les diferents línies possibles, òbviament, caldria optar per construir primer les de major nombre
d’usuaris i menor inversió (major TIR).

7.3- Situacions crítiques
Del PDI al PTMB
El PTMB assumeix la totalitat del PDI 2000-2010
i l’engrandeix a l’alça. Evidentment, trasllada la
responsabilitat al futur pla sectorial, o nou PDI
2010-2020, però sense l’assumpció del model no
hi ha PTMB.
S’assumeix, però es mira cap a una altra banda.
Sense cap justificació del model, el PTMB es responsabilitza d’un esquema que hauria de refer
amb profunditat.
Un dels problemes clars en l’esquema del ferrocarril futur a la RMB és la manca de jerarquia clara entre Rodalies (RER) i metro en el conjunt de la
regió metropolitana.
Madrid ho ha resolt molt bé, amb una jerarquia
clarament diferenciada i potent, alhora que ha
estès el metro a la perifèria llunyana (Metro Sur
seria l’exemple més radical). L’extensió dels FGC a
la Regió no es fa ni en un model de metro ni en un
de Rodalies i aquest és un problema greu.

No obstant aquests antecedents, el PTMB és una
ocasió magnifica de redreçar aquests planejaments erronis.
Tramvia com a marginal
Resulta que Barcelona va projectant i construint
el tramvia, un mitjà de transport que no tenia,
però poc després es tira endavant la continuació
de la línia L3 cap a Sant Feliu de Llobregat.
La L3 i el tramvia dupliquen en bona part el seu
recorregut. Al mateix temps es planteja unir els
dos ramals del tramvia, segurament per la Diagonal, quan per sota l’Eixample es pensa en passar els FGC. Dóna per tant la cosa? A vegades
ens quedem curts, però ara hem d’anar massa
sobrats?
El PTMB ha d’incorporar el tramvia dins les seves
previsions, per no duplicar serveis de ferrocarril i
per assolir una lògica conjunta.
Formigó o serveis?
El Pla 2014 de la PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic) planteja una visió
no des de les infraestructures sinó des dels serveis. La proposta contrasta enormement amb
les pautes de treball del Departament de Política
Territorial. Amb totes les crítiques que es vulgui
fer al Pla Tren 2014, la seva marginació no respon a una realitat que es pugui menysprear. La
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gestió del traspàs de Rodalies, abans del que es
pugui pensar, plantejarà necessàriament, i des
de la gestió del mateix servei, esquemes com els
avançats pel Pla 2014.

timament es pot plantejar és: fins on es podrien
estendre les línies, sense haver de pensar encara
en un nou accés a la capital (hipòtesi del túnel
d’Horta plantejat)?

Què podrà dir el PDI 2010-2020?

Aquesta és una pregunta prohibida, ja que s’ha
afirmat que no és possible allargar línies si no es
fa un nou accés a la capital; també s’ha dit que
no es poden fer noves línies si no és a partir de
creixements urbans que ho justifiquin.

Què dirà el nou PDI, a la llum de la manca general de recursos per a la inversió i els serveis, vist
l’incompliment del PDI 2000-2010 (sobretot a la
perifèria), constatat l’increment de costos de la
L9, en presència de l’elevat sostre de noves obres
que planteja el PTMB, i sense resoldre encara el
finançament per al ferrocarril transversal?
Es pot realment formular un PDI en aquest context?
Pot molt ben ser que es caigui en la temptació
que el nou PDI neixi com a repàs o actualització
menor, a la baixa, de l’anterior. Seria tant com dir:
«no hi ha diners, no hi ha nou PDI».
Es farà realment un balanç del PDI 2000-2010
com a punt de partida del PDI 2010-2020? Si es
fa, el resultat serà clarament decebedor i caldria
una crítica que no es dissimulés.
La cua de maniobres dels FGC

Resposta vàlida?
La idea del creixement de les línies, que seria una
vocació de tots els ferrocarrils del món, queda
aquí anul·lada.
Els FGC han de créixer al Vallès i es podria començar a plantejar immediatament després d’aprovar-se el projecte de nova cua de maniobres. Fa
vuitanta anys que el Vallès espera els Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya facin aquest pas.

7.4- Les debilitats catalanes
7.4.1. El bloqueig de la construcció regional i del país

i la prohibició de créixer

Ciutat de ciutats?

La nova cua de maniobres dels FGC prevista a plaça Catalunya permetrà un increment del 40% de
noves emissions de combois. La qüestió que legí-

Parlem sovint de la regió de Barcelona i de Catalunya com d’una ciutat de ciutats . Però com
que ja se suposa que hem assolit aquesta qualitat

real, resulta que també se suposa que no cal ferhi res més. Per contra, aquest paradigma només
serà real si és funcional, és a dir, si les relacions
de mobilitat entre les ciutats són plenament nodals, o sigui amb un pes real del ferrocarril.
La lliçó de Madrid
Al mateix temps que Catalunya dorm als llorers
en la confiança de la seva superioritat com a sistema urbà, Madrid no solament ha planejat un
potent model regional, sinó que l’està construint
i acabant. Madrid no només ha disposat dels
diners, sinó de la voluntat, en primer lloc, i del
projecte. A nosaltres ens manca, sobretot, la voluntat i el projecte i, en conseqüència, els diners.
I, des de fa ja molt temps, mentre Barcelona implota, Madrid explota.
Madrid ha construït suburbans amb el nom
de metro i els ha estès per la perifèria. Ha fet
més complex el seu nucli central, però sempre
amb potents línies cap a la perifèria i ha creat
alguns nodes d’intercanvi, però clars i potents
i en llocs consolidats. Madrid articula un molt
raonable esquema de rodalies a gran escala, un
veritable RER, amb un metro a menor escala, i
el joc d’ambdós nivells és potent i clar. Rodalies,
en particular, no és gens sofisticat en seu tronc
central, un tronc central que s’ha duplicat i que
entrarà en servei ben aviat.
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Catalunya aturada
Des de fa temps, podem constatar que a Catalunya hi ha instal·lada una ideologia molt transversal que, alhora que ocupa espais centrals de la
política, menysprea el capital de la perifèria metropolitana per exercir el paper de continuïtat entre el projecte de capital i el projecte de país. Emmirallats encara en els fastos olímpics, cap nou
projecte territorial ha estat plantejat amb força.
Els indicis d’un repensar el conjunt català encara
són dèbils i en el camp de l’articulació del sistema
urbà, completament pendents.
El sistema urbà de Catalunya és un dels seus
elements força. Podríem dir que és un senyal
d’identitat si no fos encara més, ja que esdevé un
autèntic fet diferencial i un capital territorial de
primera magnitud. Però l’articulació del conjunt
català, que cal actualitzar, ha de ser en bona mesura un projecte per unir nodes d’una manera que
només el ferrocarril podrà fer. En aquest balanç,
el menyspreu de la perifèria suposa ignorar el potencial del país.
Obres faraòniques
La possibilitat de fer obres faraòniques (model
PDI/PTMB) es basa en poder disposar d’ingents
recursos econòmics i, alhora, de consens social.
El primer clarament no existeix. I el segon, almenys a la vista de la manca del primer, serà des
d’ara més aviat difícil. Per tot allò d’excessiu i invi-
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able del model, seria raonable un replantejament
general de les opcions ferroviàries a Barcelona.

sió de servei i no de la gran planificació. Caldria
aprendre’n.

7.5- Els motius de l’esperança
7.5.1. Els FGC o una altra
manera de fer

7.5.2. Rodalies, la nova esperança

De la UAB a la Seat
La recent proposta de desplaçar un tram de la
línia de FGC de Manresa a la sortida de Martorell per servir directament la porta de la factoria
SEAT s’assembla molt al que fa uns anys es féu
en portar els FGC del Vallès fins a la Universitat
Autònoma de Barcelona a Bellaterra. La proposta de fer arribar els FGC fins a la SEAT culmina
una visió del servei des de la gestió quotidiana
i complementa alguna experiència anterior com
la de traslladar en tren i fins al port els vehicles
produïts a la factoria. Constitueix aquesta una
altra manera de fer les coses, allunyada dels que
planifiquen. Són novetats profundes a costos raonables des del servei i la gestió, sense esperar
grans plans.
Igualada, Súria i Sallent
L’empresa dels FGC ha proposat encara més novetats, com la de convertir en tren-tram el servei
a la via que va de Martorell a Igualada i la d’oferir
idèntic servei a les línies industrials de Sallent i
Súria. Les úniques propostes de nova xarxa racional i a curt termini parteixen, doncs, de la vi-

Transferència a prop
La política farà més que els planificadors. L’assumpció del servei de Rodalies pot portar a
l’agenda diària de la política territorial catalana
una dinàmica que haurà de superar la manera
maldestre de fer que hi ha en la planificació. La
gestió pot fer que les dinàmiques reals s’apartin
d’allò planificat. Els serveis competiran pels diners amb les inversions. Això significaria que el
polític hauria guanyat el tecnòcrata en benefici
públic. Però la dislèxia administrativa continuarà.
Si la realitat s’imposés tindríem uns costos menors, però tampoc no seria bo prescindir ni de la
planificació ni les inversions ben orientades.

7.5.3. Nova planificació
Claredat de concepte i austeritat de model
Potser podríem aprendre de Madrid? I d’Europa?
I de nosaltres mateixos?
La formulació de models de ferrocarril hauria
d’aprendre de molts contextos. No sembla que no
fer cap referència a les altres experiències sigui
un camí solvent, però aquesta ha estat la nostra
via fins ara. Situacions com la d’Holanda, l’Ille de
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France, Suïssa, Madrid... ens mostrarien contextos
respecte dels quals es podrien prendre decisions
de manera justificada, tant en inversió com en
gestió i serveis. Seria més laboriós, demanaria
més rigor, però aniríem més segurs.

de noves línies de tren, sinó que hauran d’incorporar el tramvia, precisament per la seva capacitat d’articular internament els sistemes urbans i
de presentar un cost menor que les xarxes soterrades de ferrocarril.

Un resultat al qual hem d’aspirar i un mètode com
l’exposat ens aportarien una major eficàcia i austeritat de les propostes.

En endavant, haurem de dissenyar molt més rigorosament un sistema sencer de triple jerarquia:
RER / metro / tramvia.

Planificació integrada o desintegrada?
Per una banda tenim la planificació territorial i
per l’altra la de la mobilitat. Corresponen a dues
secretaries del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Fins aquí bé, si suposem
una coordinació eficient entre ambdues, cosa
ben factible.

I el tramvia no podrà ser un element de menor
escala del qual es prescindeix, ha de passar a ser
primer un element component del planejament
territorial (PTMB) per passar després al sectorial
que l’apliqui.

Tanmateix, dins la mobilitat, el planejament es
divideix entre les directrius, els plans d’inversió
(obres) i els plans de serveis. És possible això?

7.5.4. Una major implicació
de l’estat amb Catalunya

Aquesta errada de concepte la trobem a la llei de
Mobilitat i cal esmenar-la.

Canvi a l’ample internacional
en el cuadrante noreste
S’ha dit que el Ministeri de Foment podria optar per
canviar l’ample espanyol de via per l’internacional
i començar a fer-ho pel cuadrante noreste, és a dir,
per Catalunya. L’ocasió mereixeria una estratègia
catalana de millora del conjunt del model i no reduir-la a un aspecte tècnic: s’aprofitaria molt més.

Ferrocarril i tramvia
En endavant, els nous esquemes de transport públic fix ja no podran plantejar-se només a partir

El desdoblament a Vic i l’ample internacional
El projecte de desdoblament de la línia cap a Vic,
actualment amb una sola via, la C3, no s’hauria

Seria desitjable una integració completa d’aquests
tres àmbits amb un seguiment únic dels resultats,
cosa que ara també queda desintegrada.

de fer en l’ample internacional com a primer pas
per canviar immediatament després la via actual? Per on és més fàcil començar si no és per una
línia amb un servei incomplet?
No es podria arribar fins a la Sagrera amb una via
d’ample internacional i fer el mateix en el ramal
fins el túnel previst sota el coll de Montcada (PDI
2000-2010)? Això ens permetria que hi hagués
un nou accés des del Vallès a la capital sense la
necessitat d’un nou túnel per Horta i sense haver
de crear un gran node a les Glòries. N’hi hauria
prou que els FGC arribessin a la Sagrera.
FGC i RENFE connectats, una nova visió
de la xarxa catalana
Segurament ens cal una xarxa catalana de ferrocarrils a part de la general de l’estat. Disposar
dels FGC ha estat una gran sort per als territoris
que n’han gaudit, els quals, tanmateix, són pocs.
Cal l’extensió dels FGC per la resta del Vallès,
com a mínim perquè aquest procés és una qüestió pendent en l’ordenació d’aquest territori.
Però a gran escala la perspectiva d’una connexió
de les dues xarxes és una opció molt millor.
De la mateixa manera que gestionar Rodalies
significarà una pressió de l’usuari sobre el titular
de les línies (ADIF) – pressió que ha de superar
l’actual situació dels usuaris presoners d’una
oferta única de servei i infraestructura-, a la llar-
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ga la plena connexió de xarxes podria operar en
el mateix sentit.
El sostre d’aspiracions dins les infraestructures de l’estat
En qualsevol cas, hem de saber molt bé quin és
el llindar d’aspiració que Catalunya ha de tenir
respecte de les dotacions estatals de xarxa ferroviària. L’aspiració i la reivindicació ha de ser
l’equitat i aquesta és mesurable. La dotació més
gran possible de xarxes pròpiament catalanes no
ha de significar baixar el llistó de la demanda de
la implicació de l’estat. Són dues coses diferents.
Però, per raons històriques, els corredors principals són avui de l’ADIF.
Equitat i solidaritat
Sovint també hem donat raons perquè Madrid no
entengui les nostres demandes. Moltes vegades,
a Madrid tenen raó quan pensen que els catalans ens hem tornat bojos. Ens cal ser molt clars
i racionals.
Tanmateix, la demanda d’equitat, que resultaria
elevada en resultats econòmics per a Catalunya,
és netament justificable.

Manel Larrosa
Setembre del 2008

Justificació documental
de les tesis principals del text
Sobre la llei de Potència i les xarxes
ferroviàries:
• «Xarxes de metro i Llei de Potència3»
Sobre la demanda de Barcelona respecte de la
Regió metropolitana de Barcelona (RMB), el repartiment de les inversions del PDI 2000-2010
en els sectors de la RMB, i la demana de la línia
L9 del metro:
• «Les limitacions del PDI. Notes d’anàlisi del
Pla Director d’Infraestructures de Transport
Públic Col·lectiu, 2001-20103»
Sobre els municipis de la Regió Metropolitana
de Barcelona, amb elevats valors de demanda
i sense enllaç ferroviari:
• «Mobilitat i infraestructura de transport
públic a la Regió Metropolitana de Barcelona. Avaluació de dèficits i proposta de noves línies3»

• «Una proposta de xarxa ferroviària per al Vallès i projecció de la seva demanda3»
• M. Navazo, M. Larrosa, M. Serracant, Quines
infraestructures al Vallès?, Ajuntament de
Cerdanyola, 2007.
Sobre la comparació entre Madrid i Barcelona respecte als seus projectes ferroviaris
metropolitans:
Manel Larrosa, "La fractura metropolitana:
BARCELONA, METROPOLI DUAL", 2004.
Sobre equitat i solidaritat en les inversions
estatals:
• Manel Larrosa, «Autovies a Espanya: solidaritat i equitat», octubre 2007.
• Manel Larrosa, «AVE al PEIT, l'Espanya de
l'alta velocitat ferroviària», juliol 2008.

Sobre la demanda estudiada per corredors territorials i en el Vallès en particular:
• «El ferrocarril suburbà de Barcelona com a
xarxa emergent3»
• «Projecció d'una nova xarxa ferroviària al Vallès i anàlisi de l’ús actual del TP en la mobilitat obligada vallesana3»

3 Article publicat a: Màrius Navazo i Manel Larrosa, Infraestructura de
transport col·lectiu i mobilitat en la Regió Metropolitana de Barcelona. Una
aplicació al Vallès, ADENC, 2005. La resta de documents són inèdits.
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El PITC en el context europeu

(PITC: Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya, 2006-2026)
Els límits de la planificació
¿És possible no tenir en compte els límits del
creixement i la seva implicació en els nous paràmetres d’enfocament de la planificació de les
infraestructures?
L’energia, la reducció de la biodiversitat, l’ocupació del territori, els recursos, els residus, les
emissions... són diferents aspectes ja comuns
en el debat sobre els límits del creixement1 i la
transformació territorial. Les infraestructures
estan sotmeses a les mateixes limitacions i a
la mateixa necessitat de canvi d’enfocament o
cultura. La mateixa mobilitat, com a demanda
que es projecta sobre les infraestructures i que
aquestes infraestructures han d’encarrilar, és
clarament un dels elements a contenir.
El problema són, doncs, els límits de la mobilitat, i el repte com exercitar la mobilitat de manera eficient i amb qualitat.
La gestió de la mobilitat pot incorporar noves
infraestructures. Però conformar la realitat en
el sentit contrari (primer definir les infraestruc-

1

tures i solament després veure quina gestió se’n
fa), com fins ara s’ha fet a casa nostra, provoca
que s’acabi fent gestió de les infraestructures,
no de la mobilitat. És així que el plantejament
positiu contingut en la Llei de Mobilitat de Catalunya (9/2003, de 13 de juny) es deixa completament de banda.
El problema no són solament les infraestructures noves, sinó la confiança en el fet que el
creixement de les infraestructures és la “solució”; quan aquest creixement, per si sol, no soluciona res. Al contrari, és una part important
del problema.
L’enfocament de contenció ha de ser estructural, ja que:
•	No s’hauria de parlar d’infraestructures de
transport sense parlar gairebé gens del transport (el PITC només tracta de les d’infraestructures de transport).
•	No s’hauria de parlar de transport de persones, sinó de mobilitat.
•	No s’hauria de parlar de mobilitat únicament
en termes de circulació (per exemple, d’Intensitats Mitjanes Diàries -IMD- de les carreteres).

Tot i que pugui semblar que els límits planetaris i els de la mobilitat no tinguin
res a veure, en un món global tot està relacionat i difícilment abordarem cap
límit sense intervenir en d’altres. Llegiu un interessant article sobre els límits
planetaris “Planetary boundaries” (Stockholm Resilience Center, 2009).Disponible a http://www.stockholmresilience.org/download/18.1fe8f3312357
2b59ab800012568/pb_longversion_170909.pdf

• Cal parlar d’accessibilitat i no tan sols de circulació.
• Cal definir paràmetres d’accessibilitat per al
conjunt de la població i no només per al segment motoritzat.
• Cal preveure el conjunt del viatge i no només
la part que s’efectua per carreteres, oblidant
la part urbana i els canvis de modalitat, que
es deixen de banda com a factor secundari i
d’interès només local o personal.
• Cal parlar dels Serveis de Transport que es
posaran en marxa i no només d’infraestructura. Aquest esforç és més necessari quan
parlar d’infraestructura caracteritza des de fa
temps l’administració, i és un vici que mai no
s’ha superat.
El debat de la mobilitat i el transport està molt
lligat a la maduració ordenada dels sistemes urbans de Catalunya. La mobilitat és bàsicament
interurbana i, sobretot, metropolitana. Les projeccions de la demanda interurbana que es fan
servir per a la creació de nous eixos viaris i ferroviaris no es poden abstreure de la transformació dels sistemes urbans als quals serveixen.
La manca de lligam entre les opcions dels sistemes urbans i les infraestructures no és soste-
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nible, sobretot si el que es vol és evitar la consolidació sense remei d’un país dual, consistent
en una gran ciutat central molt ben articulada
en termes de model urbà i transport públic, i
la resta de país amb tots dos factors desarticulats (model urbà i mobilitat), sense un model de
qualitat. En aquesta resta de país només es pot
confiar en la inèrcia de les capitals amb un cert
pes i categoria, però el conjunt dels sistemes
urbans no s’hi reforça ni s’hi refà.
Sense una consciència dels límits, i amb les
dades que seguidament veurem, el PITC (Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya,
aprovat el juliol del 2006) se’ns apareix com
un projecte “desarrollista” i allunyat d’allò que
es fa actualment en els països centre-europeus
que s’apropen una mica més que nosaltres a
determinats paràmetres de sostenibilitat. Per
poder dir que camina cap a la sostenibilitat, el
PITC hauria de ser, en primer lloc, més civilitzat en relació al context europeu. En mobilitat
caldria ajustar-lo als paràmetres europeus en
termes de modalitat en transport col·lectiu i de
creixement de les dotacions de xarxes, ja que el
model del PITC sobrepassa, com veurem, totes
les referències europees, de les quals no aprèn,
i a les quals no contempla mai com a referència.
Actualment i en el futur, més que mai, qualsevol tipus de planificació hauria de suposar també una administració dels recursos econòmics.

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

I els recursos emprats en les infraestructures
limiten la inversió en altres camps, com per
exemple en la recerca científica i tècnica, que té
una incidència econòmica més gran i més rigor
en el plantejament de futur.
El territori és finit i representa un valor en si mateix, del qual cal reduir al màxim la transformació i el consum en espai urbanitzat. En aquest
aspecte, en les propostes del PITC, el consum de
nou territori és significatiu, i pel que fa a aquest
aspecte no s’ha assumit una posició prudent.
Els consums energètics s’han de limitar per
qüestions de dependència energètica, per racionalitat econòmica i per les emissions que
produeixen. I, finalment, per complir els acords
internacionals i els compromisos contrets (Kyoto). Cap de les xifres del PITC són fiables, en
aquest sentit.

Les hipòtesis de partida del PITC
“L’evolució previsible dels tres factors de creixement
de la mobilitat obligada intermunicipal (augment demogràfic, taxes d’ocupació i estudi, i percentatge de
viatges intermunicipals), fa que l’increment global de
la mobilitat obligada intermunicipal de passatgers
prevista entre 2001 i 2026 tingui una taxa anual del
2,3% i una taxa acumulada del 77%. En relació amb
la mobilitat no obligada, de la qual no es disposa de
dades prou precises, s’ha suposat que creixeria almenys en la mateixa proporció. Del volum de la mo-

bilitat total generada, s’ha fixat que la mobilitat en
vehicle privat no hauria de créixer per sobre el 60%
el 2026, mentre que la mobilitat en transport públic
ho hauria de poder fer per sobre d’un 120%. Aquests
llindars resulten de suposar que prop d’un 5% de les
relacions totals entre cada origen i destinació, que
tendencialment correspondrien al vehicle privat, serien captables pel transport públic.”
(pàg. 11, Memòria el PITC).

En primer lloc, el pretès canvi de repartiment
en la quota modal esdevé ridícul. La reconstrucció de les dades de la memòria del PITC permet
establir que un creixement de la mobilitat d’un
2,3% anual, representa un increment acumulat
d’un 77% entre 2001 i 2026. Si el repartiment
modal de partida és d’un 69% en Vehicle Privat (VP) i un 31% en Transport Públic Col·lectiu
(TPC), l’acumulació d’un creixement del 120%
en TPC ens permetria arribar al 2026 a una
quota del 38% en TPC (només es recuperarien
set punts). Mentre, en VP l’acumulació provocaria una pèrdua de 7 punts, passat d’una quota
del 69% al 62%. Un 5% dels nous viatges/any
que s’haurien de fer en principi amb VP es farien per TPC, de manera que el creixement en
TPC no seria cada any d’un 2,3% sinó d’un 1,8%.
Així, en el conjunt final, només un 12% de la
nova mobilitat s’hauria captat pel TPC, mentre
que un 88% es mantindria en VP. Hom es pot
preguntar llavors si tenen sentit les elevades
inversions en TPC per a aquests migrats resul-
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Índexs de mobilitat en el context europeu, dades de l’any 2000.

Increment de Milers de Km per viatger entre 2000/1990
Milers de Km per viatger i habitant, any 2000
Increment mig anual de la mobilitat interna 2000/1990
Desplaçament mig per 300 dies any, Km

100

Regne Unit

Alemanya

Suècia

Països Baixos

Finlàndia

Noruega

Àustria

UE (15 països)

Bèlgica

França

Itàlia

Luxemburg

Dinamarca

Espanya

1

Grècia

10

Irlanda

En segon lloc, la hipòtesi d’un creixement continuat de la mobilitat en els propers vint anys,
situat en el 2,3%, no disposa de referents en el
context europeu, com es pot contrastar amb les
dades de la Gràfica 1 i Taula 1.

Gràfica 1.

Portugal

tats. No es podrien obtenir clarament resultats
millors, amb aquestes inversions? I, en conseqüència, no seria també exagerada la inversió
en xarxa bàsica viària? Les inversions i els canvis modals proposats són molt incongruents.
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0,1

Font: Dades d’Eurostat. Elaboració pròpia.
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Taula 1.

Comentaris a la Gràfica 1 i a la Taula 1.

Índexs de mobilitat en el context europeu, dades de l’any 2000.

Els creixements de la mobilitat de persones, en
la darrera dècada 1990/2000, no han estat homogenis a Europa.

Increment de Milers
de Km per viatger
quocient 2000/1990

Milers de Km per
viatger i habitant,
any 2000

Desplaçament
mig per 300
dies any, KM

8,48

Increment mig anual
de la mobilitat
interna, quocient
2000/1990
7,90

Portugal

2,14

Irlanda

1,84

8,82

6,29

29,40

Grècia

1,58

7,07

4,68

23,57

28,27

Espanya

1,51

8,30

4,21

27,67

Dinamarca

1,39

12,49

3,35

41,63

Luxemburg

1,27

11,72

2,42

39,07

Itàlia

1,27

11,68

2,42

38,93

França

1,19

11,91

1,75

39,70

Bèlgica

1,19

10,35

1,75

34,50

UE (15 països)

1,18

10,07

1,67

33,57

Àustria

1,11

8,65

1,05

28,83

Noruega

1,10

10,44

0,96

34,80

Finlàndia

1,09

10,77

0,87

35,90

Països Baixos

1,09

9,55

0,87

31,83

Suècia

1,08

10,48

0,77

34,93

Alemanya

1,06

8,80

0,58

29,33

Regne Unit

1,04

10,48

0,39

34,93

Font: Memòria del PDI 2000-2010
Nota: Els valors més destacats es ressalten en negreta.

• Espanya ocupa encara una posició baixa en
el total de la mobilitat de les persones realitzada amb vehicle privat, però assoleix un
creixement que és relativament dels majors
del conjunt dels països de l’Europa dels 15,
sobrepassada només per Portugal, Irlanda i
Grècia. Els països amb quotes més elevades
de mobilitat en vehicle privat són, tanmateix,
els que menys han crescut en aquesta dècada (la correlació de Pearson, de -0,40, indica una clara relació entre ambdues sèries,
però de tendència contrària l’una respecte de
l’altra2), la qual cosa ens permetria pensar
que els increments actuals dels països meridionals es fan per atrapar els països amb més
mobilitat, però que caldria esperar que en el
futur el seu comportament no suposés simplement una projecció lineal dels valors actuals.
• És cert que hi ha un major desplaçament mig en
els països més desenvolupats que els més endarrerits, entre els quals cal incloure Espanya.
• No és cert, tampoc, que tots els països mantinguin taxes de creixement elevades, ja que
hi ha països on la taxa és molt petita (valors
per sota de la unitat).

2 	La correlació augmenta significativament si s’eliminen de la comparació
els valors de Dinamarca i Luxemburg.
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• 	El major increment de la mobilitat s’ha produït en els països que estan més allunyats dels
estàndards del països amb més mobilitat. Per
tant, es podria deduir un fenomen d’acostament a un altre estadi, però no un paradigma
de decreixement continuat o de manteniment
de taxes continuades de creixement de la mobilitat per a les dècades futures. Si més no dels
paràmetres europeus això no seria pas deduïble, al marge de les consideracions de sostenibilitat que podrien aconsellar reduir-los tots.

Font: Eurostat. Elaboració pròpia. Aquest indicador
queda definit com el quocient entre l’evolució de la
mobilitat i el PIB. La mobilitat està definida pel valor
dels km per passatger en viatges interiors al país, en
vehicles mecànics (vehicle privat o automòbil, autobús
i tren). La base de les sèries dels valors per a l’any 1995
és 100. Eurostat indica que algunes dades no són completament homogènies en els conjunt dels països.
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Taula 2.

Índex dels volum de transport interior de passatgers en relació al PIB, mesurat en passatgers per km en relació al PIB (en euros constants de 1995), i en base al valor 1995=100.
valor 2002, respecte a 1995 = 100

relació, quocient 2002/1992

113,3

1,25

Grècia

107,4

1,19

Espanya

104,4

1,13

Alemanya

94,9

1,04

Zona euro

98,9

1,01

Portugal

Zona euro (12 països)

98,1

1,01

Itàlia

102,1

1,00

UE (15 països)

96,4

0,97

França

97,4

0,97

Bèlgica

96,2

0,96

Dinamarca

94,7

0,93

Suècia

91,5

0,86

Irlanda

85,1

0,84

Països Baixos

89,4

0,84

Àustria

88,0

0,84

Noruega

90,4

0,83

Regne Unit

88,7

0,82

Finlàndia

87,0

0,81

Hongria

82,3

0,77

Luxemburg

75,5

0,74

Eslovènia

64,7

0,74

Nota: en negreta els valors més elevats.
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Comentari a la Taula 2.
Només en els països meridionals (Portugal, Grècia
i Espanya, juntament amb Itàlia, però en menor
mesura) hi ha una relació de creixement major de
la mobilitat interna respecte del PIB. Hom podria
dir que en aquests països és el propi creixement
del producte mobilitat el que ajuda a incrementar
els comptes del PIB, mentre que a la resta dels
països europeus és just a la inversa.
La hipòtesi del PITC, realitzar un creixement constant en els propers 25 anys per als viatges intermunicipals (sense considerar l'increment dels viatges dins dels municipis) en una xifra d'un 2,3%
anual, sobrepassa la dinàmica dels països centreeuropeus. Espanya, certament, com Portugal, Irlanda i Grècia, presenta en els darrers anys un cas
de creixement molt intensiu de la mobilitat, però
hi ha dades per considerar que es tracta d'un escenari d'acostament a una situació de major mobilitat en termes absoluts, com es presenta als
altres països. No es tractaria, doncs, d'assolir un
ritme relatiu que caldria mantenir forçosament
en els propers vint-i-cinc anys. Es tractaria d'un
salt de llindar i no pas d'una tendència constant.
Al marge de les possibilitats d'una política activa de contenció de la mobilitat, és cert que les
dinàmiques espontànies a partir de l'experiència
europea no asseguren que la hipòtesi del PITC sigui creïble i l'única vàlida. Les dades aportades
ho ratifiquen, tant per als valors del conjunt de la

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

mobilitat en mitjans mecànics com en la part de
vehicle privat.
Més detalladament i segons les dades de l'Eurostat, els valors de l'any 2002, respecte del 1992,
són de decreixement per al conjunt de la mobilitat, pel que fa a mitjans mecànics. Mentre que en
la mobilitat en vehicle privat hi ha hagut, tanmateix, un augment entre les mateixes dates (1,67%)
cal tenir en compte l'aportació dels valors dels països amb més increment, com Portugal, Espanya,
Grècia, Irlanda. Com es pot constatar a la Taula 2,
en molts països el valor de l'increment s'ha situat
per sota de l'1% anual.

bastament els seus instruments (per exemple el
SIMCAT), mentre que a altres entitats civils, que
són més crítiques, els està vedat un accés igual de
fàcil a aquests instruments públics. En concret, es
pot comprovar que els documents de la Cambra
de Comerç i els de la preparació del mateix PITC
es van fer en paral·lel, de la qual cosa en resulta el
tracte privilegiat. Caldria que s’expliqués com pot
ser que aquests treballs s’hagin fet en paral·lel i
sense que sorgissin incompatibilitats formals.

Bona part del text del PITC coincideix amb l’Estudi en pro del Quart Cinturó publicat el 2004 per
la Cambra de Comerç de Barcelona. Coincideixen
la metodologia, els paràmetres, el material gràfic,
els textos, etc., en una mesura tan elevada que fa
necessària una explicació. No és possible que el
treball d’una institució pública com la Generalitat,
a posteriori i sense explicació, segueixi un document privat anterior. Òbviament, tal cosa es pot
explicar per la coincidència d’una part dels autors,
però aquesta coincidència material i mecànica
no és cap justificació per a un document públic.

La lectura dels documents del PITC deixa mal
regust. Hi manquen moltes dades i totes apareixen d’una manera força més completa a l’estudi
publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona
en favor del Quart Cinturó. L’escàndol no és la
simple coincidència de metodologia i de materials concrets (sèries, gràfics...) sinó la diferència
d’objectius de l’un i l’altre. No és admissible que
un estudi de defensa del Quart Cinturó coincideixi plenament amb el PITC, i que el PITC no vagi
més enllà en les simulacions que un treball que
té un abast molt inferior. El PITC pretén ordenar
la mobilitat privada i en transport públic, mentre
que l’abast de l’estudi del QC era molt més local i
exclusivament vial. Per tant, és greu que el PITC
no aprofundeixi més enllà d’allò que ja aportava
l’estudi del QC.

Ens preguntem per què determinades institucions
civils, com la Cambra de Comerç, estan tan vinculades amb la Generalitat i han pogut fer servir a

El PITC fa referència a debats dels últims anys
(Fòrum de les infraestructures, etc.) en els quals
s’ha subratllat la suposada manca d’infraestructu-

Sobre la metodologia del PITC
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res de Catalunya. Els dèficits infraestructurals de
Catalunya, tanmateix, han de precisar-se i especificar-se millor, perquè no és cert que estiguem en
una situació de dèficit de tots els tipus de xarxa,
ni que aquest suposat dèficit sigui un llast directe per al desenvolupament econòmic (vegeu els
articles inclosos en aquesta mateixa publicació
relatius a les dotacions de xarxes a Catalunya en
el context europeu i sobre la seva relació amb el
PIB). En termes europeus, les dotacions de Catalunya són notables quant a xarxa bàsica vial, i reduïdes quant a ferrocarrils convencionals o xarxa
secundària de carreteres de qualitat. Les inversions actuals en relació a l’alta velocitat en ferrocarril ens situen també en els màxims.
El PITC és un pla sense autor. Qualsevol pla o projecte ha de tenir autor tècnic, a part de l’autor
polític. El PITC no està signat. No hi ha ningú que
assumeixi la seva vàlua tècnica ni que es responsabilitzi dels seus plantejaments,ni de la seva coherència a l’hora d’integrar molts treballs secundaris.
El Pla és clarament la integració de diversos documents previs o de textos elaborats per un conjunt d’especialistes en camps diversos. Però això,
que és positiu, no hauria d’obviar, ans al contrari,
el valor de la integració i la coherència, juntament
amb la responsabilitat tècnica. L’administració de
la Generalitat hauria d’assegurar-se molt més de
la seva responsabilitat tècnica.
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El desequilibri intern del document és molt evident en el tracte que es fa de les xarxes vials en
relació a les ferroviàries. Les dades i les metodologies contrasten massa acusadament en favor
de les primeres.
En tot el Pla no hi ha ni una sola dada dels km de
ferrocarril proposats i, per contra, en el cas de les
carreteres les dades són molt abundants. Per trobar alguna dada numèrica sobre la xarxa ferroviària cal anar a la nota de premsa del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques el dia de
la seva aprovació (25 de juliol de 2006). No hi ha
tampoc ni una sola simulació de la demanda servida, ni dels possibles usuaris que aprofitarien els
nous i vells corredors del ferrocarril.
El Pla no planeja cap repartiment modal entre VP
i TPC en la data de partida, ni respecte de l’horitzó del Pla, o per a dates a mig termini. Els repartiment modals han de ser deduïts i no formen part
dels objectius.
Circulació o accessibilitat? El Pla parla de circulació en carreteres i no d’accessibilitat real entre
origen i destí. Són dues coses completament diferents. Si no es té en compte l’accessibilitat s’ignora una bona part del problema actual, que rau en
la xarxa secundària i local i en la capacitat interna
dels sistemes urbans per fer front a un increment
de la circulació. La situació de congestió de les
xarxes urbanes i d’accés no permet ni de bon tros

plantejaments d’un increment del 60% de la circulació en VP. En aquest supòsit, parlar de disminució de la congestió, de disminució del temps de
recorregut, o de disminució de les emissions és
completament erroni. Un simple enfocament en
termes de circulació que no contingui una explicació en termes d’accessibilitat contravé la Llei de
Mobilitat a provada pel Parlament de Catalunya
el 2003.
Els temps de recorregut i l’accessibilitat s’han
de preveure des d’una comprensió completa de
l’accessibilitat, i no des de la mera visió parcial
de la circulació en determinats trams de carreteres. Avui, la congestió en les xarxes secundàries
i urbanes i el conjunt dels viatges ja no es poden
millorar per l’increment de la circulació en els
trams més gruixuts de la xarxa bàsica. El supòsit
del guany de temps que fa el PITC sigui il·lusori,
ja que no es fan els càlculs pel conjunt dels viatges, des de l’origen al destí, sinó solament dins
la xarxa de carreteres. La parcialitat o manca de
solvència i perícia tècnica són, per tant, denunciables en un instrument públic de planejament, i
alhora impliquen la connivència de tots els òrgans
que han intervingut en la seva formulació.
El model d’anàlisi del PITC és un model de projecció de la demanda, basat en un creixement de
diverses xifres poc contrastades i úniques (sense
opcions variables) més un model de simulació, de
tipus hidràulic, que serveix per a proposar una ex-
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tensa xarxa vial, sense conèixer què succeeix en
el conjunt de l’accessibilitat. Els sistemes urbans i
el conjunt de l’accessibilitat no suporten les opcions d’increment plantejades, i es col·lapsen molt
abans de les previsions que el model afirma. En
particular, es parteix de la hipòtesi que la congestió actual és simplement el resultat de la manca
de xarxa bàsica i del calibre massa reduït en determinats trams dels desplaçaments. La realitat hauria hagut d’estimular el redactor a analitzar més
detalladament el perquè dels problemes actuals i
la impossibilitat d’ignorar-los en una projecció de
futur. La manca de diagnosi del present invalida
les opcions de futur per irreals, no solament en
les dates finals, sinó també en les actuals.

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Taula 3.

Índex F de dotacions de xarxa bàsica vial (autopistes i autovies) i de ferrocarrils en diferents estats, de l’any 2002 (per a exponents estàndard 0,5 i 0,5 en població i superfície).

El model del PITC i Europa
Utilitzant el model fractal3 podem posar en contrast el model final del PITC amb les dotacions
europees en ferrocarril i xarxa bàsica vial. Els resultats són els següents:

F, autopistes i autovies

F, ferrocarrils

Relació, quocient, índexs F
Ferrocarrils / Bàsica vial

UE15

1,54

4,51

2,93

Belgique

3,08

6,27

2,03

République tchèque

0,58

10,70

18,54

Danemark

2,10

5,78

2,75

Allemagne

2,22

6,60

2,97

Estonie

0,39

3,90

9,87

Grèce

0,62

1,98

3,21

Espagne

2,18

3,64

1,67

France

1,80

5,51

3,06

Irlande

0,24

3,67

15,35

Italie

1,56

3,86

2,47

Chypre

3,32

0,00

-

Lettonie

0,00

5,83

-

Lituanie

0,88

3,73

4,26

Luxembourg

3,39

8,08

2,38

Hongrie

0,55

7,89

2,38

Malte

0,00

0,00

-

Pays-Bas

3,41

3,80

1,12

Autriche

2,00

6,86

3,43

Pologne

0,12

6,09

52,03

3 Vegeu els articles inclosos en aquesta mateixa publicació.
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Portugal

F, autopistes i autovies

F, ferrocarrils

Relació, quocient, índexs F
Ferrocarrils / Bàsica vial

1,88

2,87

1,53

Slovénie

2,27

6,11

2,69

Slovaquie

0,59

7,12

12,13

Finlande

0,52

4,65

8,96

Suède

0,79

5,80

7,36

Royaume-Uni

0,95

4,48

4,71

Bulgarie

0,35

4,62

13,16

Roumanie

0,05

4,82

97,36

Turquie

0,01

0,04

4,68

Islande

0,00

0,00

-

Liechtenstein

0,00

8,21

-

Norvège

0,13

3,09

23,57

Suisse

2,45

9,23

3,76

Etats-Unis

1,70

3,04

1,79

Japon

0,80

4,35

5,42

Canada

0,95

4,17

4,39

Catalunya

2,08

2,92

1,41

Catalunya PITC 2026

4,84

4,80

0,99

Espanya PEIT 2020

3,06

5,36 (1)

1,75

Els valors de la Taula 3 s'han representat en la
Gràfica 2 i Gràfica 3 per a una millor expressió
visual de què representen els seus valors.

Gràfica 2.

Representació de diferents estats en relació a la seva dotació de xarxa bàsica vial
i ferroviària, segons índexs estàndard de
0,5 i 0,5 en població i superfície.
Font: Dades d’Eurostat. Elaboració pròpia.
Gràfica 3.

Model abstracte de la densitat de xarxa bàsica vial i ferroviària en diferents estats.

Font: Dades d’Eurostat. Elaboració pròpia.
1 Amb la dada de 9000 Km més d’alta velocitat.
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Gràfica 3.

República Txeca
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França

Irlanda
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Suècia

Suïssa
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Països Baixos

Àustria

Portugal
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Catalunya
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Eslovàquia

0,7

Àustria
Alemanya
Polònia
Suècia

0,6

Letònia

0,5

0,4

0,3

0,0

Espanya
PEIT 2020

França

Catalunya

Romania
PITC 2026
Finlàndia
Bulgària
UE15 (15 PAÏSOS)
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Canadà
Estònia
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Països Baixos
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Malta
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Comentaris a la Taula 3 i a la Gràfica 2 i 3:
L’escenari de dotació de xarxa viària que ens
planteja el PITC no és comparable amb cap dels
models existents en altres regions europees i en
altres estats. El PITC ens portaria a tenir la quota
mundial més alta de xarxa bàsica vial.
En canvi, els índexs de dotació ens indiquen que
per a l’any 2026 ens situaríem, pel que fa a ferrocarrils, poc més enllà de la mitjana actual de la
UE15 (que ens inclou a nosaltres i a altres estats
amb dotacions baixes), mentre que la doblarem
amb escreix pel que fa a autopistes i autovies. En
aquest sentit no se’ns aproparia cap estat.
El conjunt de la Unió Europea (15 estats) assoleix
un ordre de 2,93 vegades més de dotació en ferrocarril que en xarxa bàsica vial. El fet de com a
mínim duplicar valors en ferrocarril respecte a
la xarxa bàsica vial és un fet estàndard, i només
els Països Baixos presenten una relativa situació
d’empat entre ambdós tipus de xarxes.
En conjunt, tot i que són molt criticables, les xifres finals del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministeri de Foment
per a Espanya (2004-2020) són més raonables
(més europees) que no pas les catalanes del
PITC. Cal tenir en compte que el PEIT és anterior
a la formulació del PITC, i per contra el PITC presenta uns fonaments més arcaics.
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Al PITC la meitat de les inversions ferroviàries
previstes són en alta velocitat, mentre que les
línies convencionals no creixen, sinó que solament es milloren. El dèficit d’articulació d’una
xarxa de TPC que pugui competir en oferta i
temps comercial amb el VP es consolida.
El desdoblament de l’Eix Transversal i algunes
altres obres que ja estan en marxa ens porten
a un model que superarà, pel que fa a dotació
de xarxa bàsica vial, pràcticament tots els països
estudiats (europeus, americans, el Japó). Per
tant, ens hauríem d’adonar que, en realitat, ens
encaminem a assolir la quota més alta del món
en xarxa bàsica, per sobre dels màxims actuals
europeus dels Països Baixos, Bèlgica i a alguns
land alemanys. Seria raonable, doncs, no voler
superar amb tanta desmesura aquests referents
europeus en termes de xarxa bàsica vial i plantejar-nos, en canvi, la possibilitat d’acostar-nos als
nivells d’aquests estats pel que fa a xarxa ferroviària.
No seria, doncs, il·lògic afirmar que en el futur
volem ser, en aquest sentit, com Holanda, Bèlgica, Alemanya, França, etc., o bé com altres estats
o regions similars. Aquesta opció bé podria ser
una hipòtesi de partida per a planificar més detalladament el nostre model futur de país. No es
tractaria de copiar models sense base, sinó de
plantejar el model d’oferta que les xarxes poden
assolir com a opció de referència.

4 Podem entendre per “funcionalisme” aquell postulat teòric que dimensiona
els òrgans, en aquest cas les infraestructures, en funció exclusiva d’una
demanda externa, però no des d’una aproximació estructural i, per tant,
des de la ignorància de la capacitat d’oferta dels òrgans per a determinar
les funcions mateixes. Els model biològics i geogràfics es determinen en
els dos sentits, de la funció a l’òrgan i de l’òrgan a la funció, de manera que
la capacitat d’oferta és tan significativa com la demanda per a explicar el
model final.

Es tractaria de superar les anàlisis del PITC que,
des del simple funcionalisme4, dissenyen destins
que s’allunyen molt, en termes estructurals, de la
realitat internacional.

Els camins alternatius
per a definir el PITC
EL PITC és el veritable Pla Territorial General
de Catalunya.
El PITC, formalment, només és un “Pla Sectorial”,
però en la mesura que ordena les infraestructures
de transport (elements que són l’esquelet dels territoris i un dels elements decisius de la inversió pública), representa el gran instrument, el gran actor
de la planificació general del model de Catalunya
per als propers vint anys. Per a la definició d’aquest
model no es pot partir exclusivament d’anàlisis
funcionalistes (creixement de paràmetres) per a
justificar unes opcions que tampoc no es deriven
directament d’aquests escenaris: calen elements
molt més sòlids de definició del model de país.
El PITC és el gran model d’oferta per a la construcció de la Catalunya futura, i les seves infraestructures són el gran instrument que hauria de
fer possibles els canvis de distribució de la població que es preveuen en el futur Pla Territorial General de Catalunya.
El PITC, tot i que es justifica amb la “demanda”,
només és un model simple d’oferta. D’oferta in-
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fraestructural, sobretot vial; i com a tal cal situar-lo en el context d’altres països i d’altres models de desenvolupament. En el context europeu
destaca perquè és una opció insòlita i diferenciada de la resta de models, sobretot dels dels
països mes civilitzats.
Estudi per corredors
La metodologia del PITC hauria de partir de la simulació de grans eixos de mobilitat del país. No
ens serveix de res una simulació precisa de les
IMD (Intensitat Mitjana Diària) de carreteres si
abans no s’ha fet una anàlisi dels gran eixos ni
s’ha observat, en tots aquests eixos, el repartiment modal en transport públic i privat de la mobilitat. Això seria molt més rigorós que no pas la
simple hipòtesi de traspassar el 5% de la mobilitat al sector públic i no fer cap més aprofundiment, com fa el PITC.
L’anàlisi per corredors permetria entendre dinàmiques actuals que es poden reforçar o estendre.
Per exemple, el comportament de determinats
municipis que ja assoleixen dinàmiques de TPC
importants: Vilafranca del Penedès, Sant Celoni...
L’anàlisi també hauria de considerar de bon principi que en l’àmbit del Barcelonès (àmbit A1 del Pla
Director d’Infraestructures ferroviari) l’ús elevat
del TPC es garanteix precisament a través de la
congestió en l’àmbit de la mobilitat en VP i l’oferta de TPC combinadament, mentre que es dóna la
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dinàmica contrària en la perifèria metropolitana.
Per tant, la simulació d’escenaris de congestió i
major o menor oferta en TPC permetria plantejar el funcionament de possibles corredors i possibles equilibris VP/TPC en àmbits específics de
Catalunya. Una metodologia que partís d’aquest
plantejament hauria generat uns resultats més
detallats, unes dades més valuoses i simulacions
més versemblants que no pas la metodologia d’un
simple percentatge emprat en el PITC.
Caldria fer aquesta simulació per al conjunt de Catalunya, tenint en compte els principals corredors
de mobilitat. Ja avui, en els principals corredors
comptem amb una duplicació amb servei d’una línia ferroviària i d’una xarxa bàsica vial. Aquests
grans corredors apleguen la major part de la mobilitat en valors relatius i absoluts del país. Cal
estudiar les potencialitats i els dèficits d’aquests
grans corredors, i caldria fer propostes de repartiment de mobilitat interior favorables al TPC. Una
perspectiva d’aquest tipus integraria, en un únic
pla, les relacions entre infraestructura i serveis,
els quals en el PITC es deixen completament de
banda. L’anàlisi per corredors permetria una millor valoració dels costos d’infraestructura i dels
serveis que s’hi realitzessin, i també de l’anàlisi
de la rendibilitat, les relacions amb els sistemes
urbans i les xarxes d’alimentació (tant les viàries
com les ferroviàries, i les d’autobusos quedarien
més ben especificades). L’anàlisi per corredors
podria proporcionar dades més fiables en relació

a consums energètics, emissions, costos externs,
etc. que no pas les dades genèriques sobre el conjunt del país contingudes al PITC, motiu pel qual
esdevindria un instrument molt més adequat de
planificació i seguiment.
Opcions generals d’un model de mobilitat
més sostenible.
Hi ha moltes opcions de partida que són raonables i fàcils de preveure i no es tenen en compte.
Per exemple:
1.	Assolir clarament una major dotació de ferrocarril que de xarxa bàsica vial. Aquesta major
dotació ferroviària s’hauria d’acostar als paràmetres d’entre dos i tres cops de la xarxa bàsica vial, com és usual a Europa.
2. Per tant, per què no s’hauria de poder plantejar la proposta d’una xarxa més extensa de
ferrocarril, no pas de la més cara, ni d’alta velocitat, sinó de la convencional, la que uneix
molts punts del territori i alimenta les xarxes
més potents i ja consolidades, talment com les
carreteres secundàries alimenten la xarxa bàsica vial? Una opció d’aquest tipus ens permetria acostar-nos molt més al model dels països
centreeuropeus, on hi ha una xarxa ferroviària
molt més extensa i una xarxa bàsica vial molt
més moderada en comparació amb Catalunya.
Aquesta hipòtesi vol negar una de les bases del
PITC, el qual afirma que tota la mobilitat s’ha
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de realitzar en vehicle privat, i que això és el
que genera la demanda vial. El PITC, en l’opció
que més es decanta cap al TPC, resta un 5%
d’aquesta demanda general de les carreteres
per portar-la cap al TPC (i, a més, se suposa
que seria majoritàriament per al bus).
3.		La separació entre els operadors de serveis ferroviaris i els titulars de les línies hauria de permetre un plantejament similar al de les carreteres, les quals es construeixen per tal d’unir tots
els punts habitats de territori i no es desestimen
en funció de la “inexistència” de demanda (una
IMD baixa). Cal notar també que la demanda, en
absència d’infraestructures, és difícil de determinar i sempre se subestima. En qualsevol cas,
no valdria l’argument de la manca de demanda
per a negar la construcció d’una línia ferroviària,
argument que mai no s’utilitza quan es pensa en
construir carreteres. El plantejament hauria de
ser més complex.
4.		La tendència a incrementar la presència del
ferrocarril en relació al bus, dins del conjunt
de la mobilitat en TP: aquesta és la proporció
vigent als països més civilitzats. A Europa, la
major dotació de ferrocarril assegura major
modalitat en TPC. Major modalitat en ferrocarril assegura major ús del bus, però el bus, per
si sol, no garanteix una elevada modalitat en
TPC. El bus com a esquelet del TP només es
produeix als països més endarrerits d’Europa i
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no assegura la reducció de la mobilitat en vehicle privat (vegeu l’article “Perfil infraestructural i mobilitat a Europa” inclòs en aquesta
mateixa publicació).
5. Cal incorporar un sistema jeràrquic no solament a la xarxa vial (bàsica/secundària) sinó
també a la xarxa ferroviària: alta velocitat i
principals corredors respecte de les xarxes
distribuïdores més locals amb tipus de ferrocarrils convencionals (més lleugers, tramvies, etc.).
6.	S’ha d’assolir una oferta per al conjunt de la
població i no només per a aquells que es poden
desplaçar en vehicle privat. Per tant, cal prioritzar l’oferta pública i de qualitat en els principals corredors, i complementar-la amb serveis
d’accés a origen i destí.
7.	El sistema del TPC ha de ser definit no solament com un seguit de xarxes, sinó com un
conjunt de nodes de transport que permetin
la intermodalitat i el complement de les ofertes en TPC (bus, taxi...) i el complement del VP
(aparcament).
8.	S’ha de preveure, en la perspectiva del propers
anys, l’opció de peatges en la totalitat de la xarxa bàsica i, per tant, integrar els peatges actuals en un únic fons gestió (encara que fossin
privats durant el període de concessió) i inte-

grar-los en un enfocament de gestió de la mobilitat. Ningú no es pot creure que aquests costos, d’aquí a 20 anys, no s’hauran internalitzat.
De fet, la famosa eurovinyeta europea (d’obligada aplicació ja) veu dels mateixos principis.
9.	No s’han de duplicar mai xarxes bàsiques en
paral·lel, com ens ensenyen l’experiència i el
context europeus. El PITC no solament generalitza la duplicitat, sinó que en determinants
punt la triplica (!), com per exemple a l’eix del
Besòs. En el context europeu no ens trobem ni
duplicacions de xarxes vials.

Conclusions
Caldria establir comparacions raonades i raonables amb els estats i les regions europees que ens
podrien ensenyar determinats equilibris entre
dotacions de xarxes i repartiment de mobilitat.
Caldria comparar clarament l’opció del PITC amb
les solucions que han adoptat aquests estats. La
divergència del PITC en relació a Europa és una
errada greu, tant en l’aspecte físic de les dotacions com en els objectius del repartiment de la
modalitat del transport.

Manel Larrosa
Gener del 2008
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La Dorsal Ferroviària,
un nou eix de la mobilitat a Catalunya
Sovint els catalans envegem Madrid i les seves
M30, la M40, la M45, la M50 i l’inici fins i tot la
M60, el seu gran sistema d’autovies circulars.
I, seguidament, plorem “Nosaltres encara no
hem aconseguit la B40 per culpa dels ecologistes que s’oposen al Quart Cinturó. Buà, buaaà...”.
Clar que també cal dir que a Madrid compten a partir de la M30, i nosaltres ho hauríem de fer a partir
de la B10 i la B20 (les rondes de Barcelona) i ens
deixem l’AP7.
El cas és que Madrid es col·lapsarà sempre, fins
i tot amb un sistema molt potent de vies radials
i circulars. I ho podem explicar: a més creixement encara més col·lapse, encara que segueixin creixent en autovies.

King Kong Madrid
King Kong, un goril·la deu vegades més gran que
un goril·la normal, no podria mai existir. Per deu
vegades la seva alçada (longitud), la secció dels
seus ossos creixeria proporcionalment per cent
(10x10, o sigui superfície), però el problema és
que el seu pes creixeria per mil (10 al cúbic). King

Kong no podria existir ja que moriria pel seu propi pes en una osteoporosi fulminant. Els físics
expliquen bé aquest fet, i la gent n’expressa el
sentiment: “Madrid me mata...”.
Cert, els dinosaures van existir (i també extingirse), però tenien quatre potes i no feien l’alçada
de deu goril·les. Madrid, hores d’ara, és ja un dinosaure.
Madrid, que creix en superfície (àrea), no pot,
ni per més autovies (elements lineals) que faci,
escapar a la llei del col·lapse. I és tan cert que,
per sort, ha fet trens de rodalies, amb el nom
de metro, per a garantir mínimament la mobilitat
del seu interior.
En termes de planificació territorial, això vol dir
que les successives rondes viàries de perímetre van tancant successius espais urbanitzats
o urbanitzables amb superfícies que creixen
molt més ràpidament que els quilòmetres d’autopista de ronda que es posen a disposició. Si
hom divideix el perímetre per l’àrea et queda un
funció de proporcionalitat inversa que decreix
asimptòticament cap a zero. És a dir, cada cop

tens menys quilòmetres de carretera per superfície urbanitzada; a cada ciutadà de la metròpoli li queda menys tros de carretera per a ell;
tot tendeix asimptòticament a l’estabilitat en el
col·lapse.
Les autopistes i les carreteres no solament es
relacionen amb les superfícies urbanes. També
és relacionen amb elles mateixes. Un nus viari
no només és un espai de connexió; alhora és
un segment de circulació lenta. Molts nusos seguits equival a reducció de les velocitats, a efecte acordió (efecte tafaner dit també). Compte,
doncs, en sobredimensionar el nombre d’enllaços! Això és el que en el fons acabarà passant al
Camp de Tarragona i a altres llocs. Un nus viari
també té el seu revers fosc. De fet, en una malla quadriculada d’autopistes, si x és el nombre
d’autopistes aleshores x dividit per 2 al quadrat
és el nombre de nusos. Dues autopistes 1 enllaç, quatre autopistes 4 enllaços, 6 autopistes
9 enllaços, 8 autopistes 16 enllaços. Déu dels
nombres! El nombre d’enllaços creix també de
forma quadràtica! Al final, el sobredimensionament d’autopistes connectades entre elles acaba
sent una successió d’àrees de circulació lenta i
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d’efectes acordió massa seguits. Aquest model
de quadrícula és el model utilitzat al Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

La necessitat d’un canvi
en el model de mobilitat
en el segle XXI

El model de Madrid és un model per apartarse’n. Havent posat a l’altar a Ildefons Cerdà, hem
oblidat que, a part de quadrícules, ell també feia
jerarquia de vials i nombrosos ferrocarrils pel
mig de la plana de Barcelona. Ni podem copiar
Madrid ni ens cal.

El número 10 de la revista Medi Ambient. Tecnologia i Cultura, que publicà el Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya el 1994,
portava per títol “La mare energia”. Títol sens
dubte molt encertat, ja que la quantitat i la qualitat de l’energia disponible per a la humanitat és
un factor que explica quasi per si mateix les èpoques de progrés i les de decadència i, alhora, està
en l’arrel de moltes de les problemàtiques ambientals actuals.

Les ciutats, com els dinosaures o King Kong mateix, tenen un límit màxim si han de funcionar amb
autovies. En el límit, una gran ciutat seria tota ella
autovia. Cap capital europea ha construït el que
ha obrat Madrid i ho hauríem de saber veure.
La relació entre infraestructures i sistema urbà és
subtil i una errada porta problemes greus. Però
Catalunya manté un sistema més multipolar que
la capital de l’Estat. No obstant, a aquesta base
interessant hi cal afegir una relació amb les infraestructures més intel·ligent, actualitzada. I la proposta següent, la Dorsal Ferroviària, va pel camí de
no imitar Madrid i, per contra, d’esprémer el nostre immens capital de país per a fer-lo funcional,
en un model molt superior al de Madrid i al seu
mite de les corones (M30, M40, M45, M50, M60...).
I per si no fossin suficients les raons de model físic,
en el nostre dèficit de model territorial han arribat,
a més, les raons energètiques. Més física encara.

Hom podria definir el segle XX, sense por a equivocar-nos, com el segle de l’energia abundant i
barata. El segle XXI sembla clarament que no
serà així. La raó principal és l’arribada prematura
(prematura perquè estava prevista no abans del
2020) del pic mundial de producció de petroli el
2006. El peak-oil és el punt d’inflexió a partir del
qual la producció no podrà satisfer la demanda.
Els jaciments que donaven un cru de gran rendiment energètic s’esgoten i els nous jaciments solen ser petrolis de pitjor qualitat i/o a fondàries geològiques i/o tecnològicament molt complicades.
Per altra banda, la demanda no para de créixer,
especialment pel progrés econòmic i demogràfic
de països com la Índia o la Xina. La pujada de la
demanda i la baixada de l’oferta està provocant ja
de fet un augment del preu del petroli, i ho continu-

arà fent en les properes dècades. El fet no és gens
secundari, sobretot si es té present que l’or negre
ha estat el responsable del finançament energètic
del gran boom tecnològic i de coneixements del
segle XX. Un formidable progrés que ha comportat un avanç econòmic i social sense precedents
en la història de la humanitat, si més no al primer
món. Cal tenir present que el petroli suposa avui el
35% de l’energia primària consumida al món, i en
el cas dels transports, el 90 %. El 80% dels fertilitzants agrícoles depenen directament o indirecta de derivats del petroli. L’anomenada revolució
verda possible a partir dels productes agroquímics
ha permès assegurar aliments per al primer món
com mai s’havia tingut en la història. Però el petroli barat s’acaba i el peak-oil és el punt d’inflexió
que marcarà l’inici del final d’una manera de fer,
de consumir i de viure. La ciutat difusa, energèticament molt cara, i la mobilitat basada de manera
abusiva en el vehicle privat són fills del segle de
l’energia barata. Els experts també posen de relleu
que no hi ha a curt i mitjà termini cap altra font
d’energia que pugui donar el rendiment energètic
que ha donat l’or negre.
Davant del repte formidable que suposa una menor disponibilitat energètica, caldrà avançar en
dues direccions paral·leles: disminuir en termes
absoluts l’energia consumida i incrementar notablement l’eficiència energètica de tot el metabolisme urbà que subsisteixi. Com s’ha posat de
relleu, del petroli prové el 90% de l’energia que
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s’utilitza per a la mobilitat de persones i mercaderies. Degut al seu altíssim nivell de dependència,
el sector del transport és el que haurà de fer un
major esforç d’adaptació, potser una revolució.
Al nostre entendre s’imposa un canvi profund en
el model de mobilitat a Catalunya. Un canvi que
quedarà definit per dos vectors: la reducció de les
necessitats de mobilitat i un model energèticament més eficient. Aquests dos vectors necessiten
una xarxa urbana de ciutats complexes, per reduir
les necessitats de mobilitat, i més compactes, per
afavorir xarxes públiques de transport més eficients. En definitiva, cal passar de la gasificació de
la mobilitat que genera el vehicle privat i les xarxes
d’autopistes a la liquació d’aquesta a través d’una
xarxa ferroviària jerarquitzada. Aquesta menor
despesa energètica ens hauria de permetre encarar el segle XXI en millors condicions.

El sistema urbà del prelitoral
català, l’eix vertebrador
de la mobilitat
Com hem d’organitzar la mobilitat a Catalunya en
el segle de l’energia cara?
Quin ha de ser el sistema urbà sobre el qual organitzar aquesta mobilitat eficient a Catalunya?
Per una banda tenim una vella xarxa radial de
ferrocarrils que tenen origen o final a Barcelona.
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La xarxa viària d’autopistes començà sent també
una xarxa radial amb origen o destinació la capital
catalana. Fa uns anys però, ja es va entendre que
el corredor de la vall prelitoral català tenia entitat
pròpia. La denominació AP7 va designar l’autopista que creuava tot Catalunya sense passar per
la capital del país. Avui l’eix de l’AP7 posa de relleu
que Catalunya és més que una capital potent i un
conjunt de nodes disposats al voltant d’ella. Catalunya s’ha fet gran, o petita segons com es miri,
s’ha fet metropolitana. I si bé és indiscutible que
el cor d’aquesta metròpoli és Barcelona, tampoc
és pot negar que la columna vertebral catalana,
des del punt de vista de la mobilitat, és al sistema
urbà del prelitoral, de Figueres a Amposta.
El rift català (la depressió prelitoral) és clau per
a qualsevol proposta d’una mobilitat eficient. La
seva importància estratègica prové, com a mínim,
dels temps de la Via Augusta. La lectura territorial de Catalunya sempre ha estat clara. Dos eixos
de mobilitat interna: els eixos nord-sud seguint
les valls fluvials que connecten la costa, el prelitoral i les planes interiors; i l’eix nord-est sud-oest
pel gran rift geològic que uneix de manera fàcil
aquestes valls. Finalment la connexió externa amb
la resta de la Ibèria i Europa es dóna per aquest
darrer rift, assumint així una doble funció. El sistema urbà del prelitoral és, doncs, el nus de les
comunicacions a Catalunya. Hi passen les comunicacions de la costa vers les planes interiors seguint
les valls fluvials, les comunicacions internes entre

les diferents valls, i finalment la connexió d’Europa
amb la Ibèria. El prelitoral, a més, encercla completament el cor de Catalunya, el sistema urbà del
delta del Llobregat - Barcelonès. Si el prelitoral
s’ofega, s’ofega també el país. Sorprèn així que no
hi hagi cap plantejament de política territorial amb
voluntat d’estructurar aquest suprasistema urbà.
De fet n’hi ha un, però poc encertat en termes de
mobilitat i de despesa energètica. La defensa d’una
doble via de gran capacitat en paral·lel, l’autopista
AP7 i l’autovia A7/A2, sovint a pocs centenars de
metres l’una de l’altra, no és res més que un reconeixement quasi explícit de la importància del rift.
El suprasistema urbà del Prelitoral format per les
comarques de l’Alt Empordà, el Pla de l’Estany, el
Gironès, la Selva (interior), el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat (nord), l’Alt Penedès, el Baix Penedès, l’Alt Camp, el Tarragonès, el
Baix Camp, el Baix Ebre i el Montsià té en conjunt
una població de 2.707.420 persones, el 36’2 % de
la població de Catalunya. El suprasistema urbà de
les planes interiors format per les comarques de
la Garrotxa, l’Osona, el Bages i l’Anoia té una població de 508.516 persones, 869.026 si afegim la
Plana de Ponent. El suprasistema urbà del litoral
central format pel Garraf, el Delta del Llobregat,
el Barcelonès, el Maresme, la Selva Marítima i el
Baix Empordà té una població de 3.833.217 persones. Pràcticament totes les relacions internes i
externes d’aquest 7’4 milions passen pel prelitoral.
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Taula 1.

Comarques beneficiades per la Dorsal Ferroviària. Població beneficiada per comarques i
% comparatiu.
Població comarca

Població beneficiada

% beneficiat

Alt Empordà

138.501

105.635

76,3

Baix Empordà
Gironès
Pla de l’Estany
la Selva
Baix Llobregat nord
Vallès Oriental
Vallès Occidental
Baix Llobregat sud
Barcelonès
Maresme
Anoia
Osona
Bages
Garraf
Alt Penedès
Baix Penedès
Alt Camp
Baix Camp
Tarragonès
Conca de Barberà

132.973
179.742
30.153
169.389
169.659 (1)
394.061
878.893
793.655 (2)
2.251.600
426.565
94.622 (4)
152.411
184.642
143.066
97.552 (5)
98.861
45.001
189.226
247.827
21.502
81.724
72.189

102.045
168.334
25.978
141.090
165.328
326.224
861.723
809.135
2.251.600
400.632
60.805
134.133
157.621
139.726
57.651
83.051
35.074
172.585
234.306
11.287
73.445
58.085

76,7
93,6
86,2
83,2
97,4
82,8
98,0
98,1
100 (3)
93,9
64,3
88,0
85,4
97,7
59,1
84,0
77,9
91,2
94,5
52,5
89,9
80,5

Baix Ebre
Montsià

Font: Elaboració pròpia.
Nota: 1) Piera, Masquefa i Gelida s’han inclòs en aquesta “comarca”. 2) S’ha exclòs el Baix Llobregat nord i
s’ha comptat amb el serveis el PDI-2010. 3) Cal entendre que amb la L9 i les línies de tramvia s’arriba aquest
100%. 4) S’ha exclòs Piera i Masquefa per estar al Baix
Llobregat nord. 5) S’ha exclòs Gelida per estar al Baix
Llobregat nord.
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El rift català ha estat articulat per l’AP7 durant el
darrer quart del segle XX. Les relacions d’aquest
suprasistema urbà amb la costa i les planes interiors s’ha fet a través també de diferents tipologies de vies de gran capacitat, com l’A2, l’AP2, la
C16, la C58 , la C17, la B40, la B60, l’autovia de
les Gavarres, l’autovia de Banyoles o l’A26. Tanmateix l’AP7 té problemes seriosos per garantir
l’accessibilitat quan ha de travessar els principals
sistemes urbans compactes, especialment al Vallès. Alhora, el futur energètic al qual ens aboca
el peak oil pot acabar qualificant la nova infraestructura viària paral·lela, i tota la seva xarxa associada, com d’excessivament dissipativa des d’un
punt de vista energètic. El capteniment mostrat
per l’administració pública en perpetuar l’actual model de gasificació de la mobilitat, amb les
dades actuals sobre el futur del segle XXI, és del
tot incomprensible. La duplicació de l’AP7 no resoldrà els problemes de mobilitat en un sistema
de ciutats mediterrànies relativament compactes,
sinó que a més implicarà una despesa energètica
poc assumible en un futur no gaire llunyà. Que
l’eix de sistemes urbans del prelitoral hagi estat
articulat de forma moderna per una autopista no
vol dir que el seu futur, i la seva viabilitat com a
sistema, hagi d’estar lligada de forma exclusiva al
mateix mode de transport, especialment si el vector de la mare energia canvia substancialment.
Tenim un problema generacional. Aquells que
han sigut partícips amb les seves decisions d’un
model de creixement no saben veure que cal in-
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troduir canvis profunds per garantir un futur més
eficient del nostre territori. Si no ho fem, hi ha el
risc que els esdeveniments futurs s’emportin per
davant més coses de les que serien desitjables.
No hi ha cap dubte que si al segle XX l’energia
barata ens va portar de forma natural vers la ciutat difusa i les autopistes, al segle XXI la necessitat d’estalvi i l’escassetat ens farà pivotar vers la
ciutat compacta i la xarxa ferroviària i tramviaire.
Quan abans en siguem conscients millor.

La Dorsal Ferroviària de
Catalunya, nou eix vertebrador
de la mobilitat i l’eficiència
Avui tenim pràcticament garantida la connexió
amb l’exterior a través de l’AVE i futura via de
mercaderies. Malauradament, la connectivitat
interna està mal assegurada amb una xarxa de
rodalies sempre amb origen i destinació BCN. La
xarxa bàsica de tren, pràcticament construïda,
està insuficientment utilitzada per aquesta radialitat barcelonina que actua de coll d’ampolla. La
xarxa no pot augmentar de freqüències i de capacitat perquè tot té origen o destí a Barcelona.
Defensar, només, aquest model radial actual del
ferrocarril és com defensar que l’AP7 no passi
pel Vallès sinó per la Ronda Litoral o la Ronda
de Dalt. La marginació de la xarxa ferroviària del
Prelitoral no ha estat mai en consonància amb la
seva importància econòmica i estratègica. Tanmateix, una via de ferrocarril que unís les dife-

rents poblacions del rift català ja està construïda
en la seva quasi totalitat.
La Dorsal Ferroviària de Catalunya és una resposta a una realitat metropolitana que s’estén més
enllà de Vilafranca i de Granollers. Té per objectiu
reestructurar la mobilitat del gran rift català en
termes d’eficiència amb el mínim cost econòmic
possible. La Dorsal vol garantir l’accessibilitat a
les xarxes públiques de transport a la quasi totalitat de la població que hi resideix. Per fer-ho
es parteix d’una nova lectura de l’organització del
territori i en base a ella es proposa una dobla xarxa jerarquitzada. Al llarg del Prelitoral català trobem un conjunt de sistemes urbans més o menys
potents, més o menys estructurats.
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Taula 2.

Dades bàsiques sobre la proposta de la Dorsal Ferroviària de Catalunya. Població beneficiada per sistemes urbans i en funció del número
d’intercanvis per arribar a la Dorsal Ferroviària.

Sistema urbà
de referència

Població dels municipis
amb estació a la
Dorsal Ferroviària

Població dels
municipis connectats
a la Dorsal a través del
tramvia, dels FFGG
o Rodalies amb
un intercanvi

Delta de l’Ebre

36.068

95.462

0

71

44

27

78

Camp de Tarragona

320.953

132.299

0

135

116

19

318

Garraf – Penedès

91.924

160.836

27.668

77

37

40

77

Baix Llobregat nord

45.003

120.325

0

24

24

-

24

Vallès

744.034

425.500

0

150

119

31

150

Valls de la Tordera

28.691

90.817

114.500

70

48

22

99

Àrea de Girona –
Baix Empordà (1)

102.685

219.377

0

201

111

90

256

Alt Empordà

52.354

53.281

0

56

30

26

67

Plana de Vic

0

86.229

47.904

70

43

27

74

72

-

76

Pla del Bages

Població dels
municipis connectats
a la Dorsal a través del
tramvia, dels FFGG
o Rodalies amb
dos intercanvis

Km totals
efectius
de tramvia

Km 1a fase

Km 2a fase

Km totals

0

129.999

31.252

72

(2)

0

60.805

0

0

Maresme Central

0

133.355

115.515

50

42

8

56

Total

1.421.712

1.708.285

336.839

976

686

290

1.275

Conca d’Òdena

Font: Elaboració pròpia.

0

Nota: 1) Inclou km en el Gironès provinent del tramvia que circumval·la el massís de les Gavarres. 2) La xarxa és l’actual de FGC.
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La Dorsal Ferroviària seria un servei ferroviari
d’alta capacitat per unir aquests sistemes urbans. Es tracta d’uns 350 km de ferrocarril que
ens portarien de Portbou a Ulldecona en tres hores i mitja aproximadament. Per assolir aquests
temps, més que competitius, caldria que el tren
de la Dorsal Ferroviària només tingués parada
en algunes poblacions de cada sistema urbà,
les més significatives, les més estratègiques. La
Dorsal hauria de servir, essencialment, per anar
d’un sistema urbà del Litoral a un altre del Prelitoral. Un cop arribat a un sistema urbà, una xarxa tramviaire garantiria la distribució amb sentit capil·lar dins de cada sistema urbà. La xarxa
ferroviària d’alta capacitat tindria poques estacions en cada sistema urbà. Això facilitaria una
major freqüència de pas i per tant més capacitat
de transport de viatgers. La distribució en capil·
laritat permetria alimentar de forma molt potent
la xarxa bàsica ferroviària. Les dades de la proposta donen una població resident en municipis
amb estació de la Dorsal de 1.400.000 persones
aproximadament. La xarxa de tramvies proposada permet incrementar un 100% aquesta població, 1.600.000 més aproximadament. Aquesta
funció capil·lar serà un fet crucial per canviar el
model de mobilitat. Sense distribució capil·lar no
hi haurà canvi.
El cost econòmic de l’operació creiem que és
perfectament assumible. D’entrada la línia ferroviària que hauria d’unir Ulldecona amb Portbou
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està en gran part construïda. Només el tram Cerdanyola - Mollet i alguns de la línia Orbital Ferroviària al Vallès no estan encara disponibles. Són
pocs quilòmetres, i en tot cas no cal construir
res que no estigui dibuixat i acordat en la planificació territorial vigent. Allà on caldrà posar
l’esforç és en la xarxa tramviaire, la xarxa que
dóna sentit capil·lar a la proposta. De fet, al país
ja tenim prou xarxa bàsica de ferrocarril: el que
cal construir és xarxa local o comarcal de tramvia, d’un cost clarament inferior.

Més enllà de la Dorsal
Ferroviària. Una possibilitat
de reforma urbana

La Dorsal Ferroviària, quasi una utopia, té en
la dimensió de país una dimensió econòmica
assumible. Només unes dades a tall d’exemple.
El cost de la línia L9 del metro a Barcelona, segons dades oficials, és de 142 milions d'€/km.
El tramvia a la mateixa ciutat no supera en cap
cas els 20. Amb el que ens costa la L9 es podrien construir 350 km de tramvia en context
urbà. La proposta de la Dorsal Ferroviària tindria dues fases de desplegament respecte a la
xarxa tramviaire. La primera està sobre els 640
km; la segona són uns 320 km més. Tanmateix
una part de la proposta de tramvies del Camp
de Tarragona es desenvolupa sobre xarxa ferroviària ja existent. Amb una inversió en la infraestructura fixa que ronda les 2,5 vegades la
L9 arribaríem a més del 85% de la població del
conjunt global de la proposta. És a dir, als sistemes urbans del Prelitoral, costa i planes interiors (exclosa la plana de Ponent).

La proposta integral de la Dorsal Ferroviària ha
de permetre un creixement substancial de la

Una altra dada comparativa seria aquella que
ens indica que amb uns quatre anys de rendiment de la disposició addicional 3a de l’Estatut
hauríem fet tota la feina i l’hauríem concentrat
en una obra emblemàtica i visible en tota la seva
extensió, una obra de modernització del país.

L’ús que avui donem als carrers, majoritàriament
per als cotxes, també és fruit de l'urbanisme del
segle de l’energia barata. L’espai que en molts
carrers es dediquen a les persones en comparació a l’espai dedicat a la circulació rodada és un
menyspreu a nosaltres mateixos. La bogeria del
trànsit a moltes de les nostres ciutats és sens
dubte un impediment greu per arribar a unes ciutats amb més qualitat ambiental, amb més qualitat humana. Allà on han aparegut carrers de vianants ningú es planteja la seva reversió, ja que la
millora urbana ha estat enorme. Arribar a donar
servei al 85% de la població amb xarxa pública
de transport ha de permetre arraconar el vehicle
privat en la mobilitat quotidiana. Tanmateix, el
servei públic de transport no serà de qualitat, ni
suficient, si no som capaços de reduir les necessitats de mobilitat quotidiana de la gent.
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xarxa de carrers de vianants a les nostres viles
i ciutats. Ha d’afavorir la transició cap a les ciutats de les persones, reflex d’un segle que serà
molt diferent al de quan vàrem néixer. Davant la
crisi energètica i la necessitat d’un ús especialment eficient d’un recurs car, postulem que la Catalunya de les ciutats serà ferroviària o no serà.
Aquest ha de ser l’objectiu de la nostra generació.
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n’estranyarà. Però hem de saber que estem portats per una administració que encara ara és incapaç de fer models de mobilitat que organitzin
la demanda en equilibris de transport públic/privat per cada corredor de Catalunya i que només
pensa en un model de més oferta privada i usos
residuals en el camp públic. Una administració

presa del “realisme”, venut com a pretesa responsabilitat, de no veure més enllà del curt, curtíssim, termini.
Però, els canvis energètics produiran canvis de
model i de sistemàtica física en el transport. Avançar-nos a entreveure'ls té resultats estratègics.

Canvis de sistema de transport,
resultat dels canvis energètics
La proposta de la Dorsal Ferroviària és una hipòtesi per entendre que un canvi energètic comporta un canvi de model físic en l’organització
de la mobilitat. Fins ara, els diferents plans han
assumit que els increments de costos del petroli
o els acords de Kyoto es resoldran dins del mateix sistema vigent fins ara, però amb ajustos mínims. El Pla d'Infraestructures de Transport de
Catalunya (PITC) confia únicament en la hipòtesi
de la major eficiència i rendiment dels motors
d’explosió per assumir les noves obligacions. Es
tracta clarament d’un bloqueig i una immobilitat
teòriques incapaces de formular noves propostes: com gestionar la mobilitat amb menys despesa energètica i amb menys emissions de CO2.
La Dorsal Ferroviària planteja un fet essencial, que és l’evidència que els sistemes físics de
mobilitat hauran de canviar. No és cap gran salt
teòric per al comú de la gent, ja que ningú se

i
Cliqueu aquí per ampliar la informació.
Dorsal Ferroviària de Catalunya.
Un nou model de mobilitat per al prelitoral català.

Manel Larrosa
Alfred Martínez
Novembre del 2010
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Sobre l’equilibri territorial

El lligam entre les infraestructures del territori i l’estructura
que s’hi assenta (econòmica, social i ambiental)
El concepte d’equilibri territorial és d’origen més
polític que geogràfic. Parteix d’una voluntat de do·
tació dels serveis de manera homogènia, com per
exemple igual dotació d’hospitals o escoles en totes
les poblacions, al marge de la seva grandària, tot te·
nint en compte, però, que determinats serveis neces·
sitaran una certa escala de població per ser oferts.
En aquest tipus d’equipaments, com els escolars i
els hospitals, una dotació proporcional per habitant
satisfaria en aquest cas l’equilibri territorial. Tot i
que el paràmetre per habitant és molt precís, hom
pot tenir també en compte altres factors com, per
exemple, la dificultat de l’oferta escolar en les àrees
de muntanya, on caldrà una dotació major si no es
vol obligar a un major viatge d’accés, o la ubicació
precisa de determinats hospitals de referència, si·
tuats a la punta del sistema, que potser no estarien
inclosos en un repartiment estricte per població,
pel fet que es localitzin segurament en la capital, en
funció no de la seva població central, sinó de la po·
blació de tots els territoris, per allunyats que siguin.
La discussió és complexa, ja que hom pot al·
legar, en contra de la concentració de determi·

nats serveis, el fet de les “economies d’escala”.
En el cas de les capitals molt poblades, això
significaria la possibilitat d’una menor dotació
pel fet de compaginar un cert coeficient de si·
multaneïtat (com es produeix sempre que hi ha
molts usuaris en un servei concentrat). Amb
tot, el repartiment per habitant és una bona
base per resoldre la major part del problemes
d’aquelles dotacions que són serveis personals.
La situació és més complexa quan parlem d’equi·
libri territorial en el cas de les infraestructures
lineals, com carreteres, autopistes o ferrocarrils,
en les quals el component de la superfície del
territori hi compta amb pes propi. El conjunt de
les dues variables, població i superfície, genera
una casuística amb moltes diferents densitats
territorials. Ara bé, en la mesura que existeix
una llei fractal, que resol de manera indemne
les diferents escales de la superfície territori·
al i també de la població, i que explica acura·
dament la dotació d’aquest tipus de xarxes en
les regions, hom pot clarament parlar d’equili·
bri territorial en la mesura que aquesta llei de·
fineix unes dotacions amb un valor homogeni1.
La llei fractal de les infraestructures lineals afir·

ma que en un conjunt de territoris vinculats per
una organització mútua (tipus estat, administra·
ció conjunta, factors de cultura sobre el concepte
de les xarxes i/o identitat en l’organització de la
urbanització), com és el cas de les regions a l’inte·
rior del mateix estat, existeix un índex homogeni
amb una molt elevada correlació que determina
la longitud d’una xarxa per a cada regió com a
resultat del producte de l’índex per la població
elevada a un exponent i la superfície a un altre
exponent, la suma dels quals és igual a la unitat.
Entenem per territori el conjunt articulat d’espai i
poblament. Ambdues components queden repre·
sentades de manera molt simplificada a través
de la superfície (km2) i la població (milions d’ha·
bitants). Tot i ésser dues variables molt simplifi·
cades de la realitat territorial, el cert és que, per
causa de les correlacions obtingudes amb la lon·
gitud de la dotació de les xarxes, observem que
aquestes dues variables són molt representatives.
El lligam estret entre les tres variables (longitud
de la xarxa, superfície i població) suposa que dues
d’elles determinen la tercera. Per a superfície i
població donades, hom obté la xarxa necessària.

1 Per a una justificació acurada, vegeu: Manel Larrosa, Hi ha un model estàndard
de dotació de xarxes lineals? (Una llei fractal en les infraestructures del
territori) i altres articles connexos amb la mateixa discussió.
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De la mateixa manera, per a una àrea i una xarxa
conegudes hom pot saber la població que és ca·
paç de sostenir, tot seguint el mateix model de les
regions veïnes i compreses dins del mateix àmbit
(normalment l’estat).

Equilibris territorials
La llei fractal exposada és possible en diver·
ses expressions, en funció dels exponents o
pesos que determinen el component super·
fície i el component població. Per tant, no es·
tem mai davant d’una única solució. Per a ex·
ponents 0,5 en població i superfície trobem
el cas on la superfície de l’àrea regional no
imposa condicions pròpies i on el repartiment
es fa en funció exclusiva de la població. Per
a pesos majors de 0,5 en la població, la con·
centració d’habitants determina una major do·
tació, la qual significa un servei que prima la
densitat. En el cas invers, major pes de 0,5 per
a la superfície, les xarxes es fan més en fun·
ció de l’espai que de les poblacions assentades.
La xarxa de camins és un exemple d’aquesta úl·
tim tipus de xarxa, de la mateixa manera que
les xarxes de metro ho són del cas anterior. En
el límit, les xarxes basades en un pes màxim de
la superfície llauren homogèniament el territo·
ri i semblen un camp agrícola i les xarxes en
funció exclusivament de la població són com els
carrers de les ciutats, interiors a ella i alienes a
l’extens territori del seu perímetre.
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La dotació d’escoles i hospitals és d’aquest darrer
tipus. Si hi hagués alguna xarxa lineal amb aquest
comportament, vindria a ser com aquell típic qui·
lòmetre de carretera situat a la sortida del pobla·
ció per on la gent passeja.
Les figures següents mostren el cas de diversos
territoris ordenats segons uns tipus de xarxes
que oscil·len entre el pes màxim de la super·
fície, en un cas, i el de la població en l’altre, a
partir de seguir canvis d’un decimal en cada
successió. La seqüència és: p=1,0/s=0,0; p=0,9/
s=0,1; p=0,8/s=0,2;... p=0,5/s=0,5;... p=0,2/
s=0,8; p=0,1/s=0,9 i p=0,0/s=1,0.

distància entre casos extrems de població i el
resultat és visible en els territoris organitzats,
en els quals s’intensifica la xarxa en els llocs
més poblats.
El resultat visual són uns mapes virtuals, dos
conjunts de geografies realitzades des d’uns
pocs paràmetres geomètrics. El resultat és
versemblant de la impressió que hom obté de
diferents cartografies reals de territoris més o
menys urbanitzats. Però, més enllà del grafis·
me, és l’elevada correlació dels casos reals el
que justifica la versemblança dels dibuixos.

Són visibles els exemples que llauren el territo·
ri, en el cas de p=0/s=1, fins a arribar al d’unes
xarxes plenament interiors, alienes a la superfí·
cie per al cas de p=1/s=0.
Cada figura representa un conjunt de territoris
de diferents magnituds superficial i de pobla·
ció. En la figura 1, representada en planta, els
ordres de magnitud de la superfície de les re·
gions van d’1 a 36 (6x6 unitats), mentre que els
de població comprenen d’1 a 3 nuclis per regió.
En la figura 2, presentada en visió axonomètri·
ca, els ordres de magnitud de la superfície de
les regions oscil·len d’1 a 36 (6x6 unitats) en
els casos extrems, mentre que els de població
són d’1 a 5. En aquesta figura hi ha una major
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Figura 1:
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Figura 2:
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A la realitat de les xarxes, els valors que se si·
tuen sovint a l’entorn del cas central (p=0,5 i
s=0,5) són els més freqüents per a les xarxes
usuals (per exemple, autovies i autopistes), tot
i que es poden desplaçar fins a paràmetres de
0,4 o 0,6. Per a les carreteres convencionals és
sempre més present el pes de la superfície. Les
xarxes de ferrocarrils tendeixen també a primar
la superfície en realitzar una funció de travar el
conjunt de les regions i, a l’inrevés, el ferrocar·
ril de rodalies suburbà o el metro queden clara·
ment decantats cap a la població.
En xarxes, doncs, no hi ha un únic equilibri terri·
torial, però hom pot plantejar diferents opcions
territorials equilibrades que parteixen d’algunes
opcions prèvies del tipus d’ajust que és possi·
ble en els pesos relatius. En tot cas, els resul·
tats estadístics del compliment de la llei fractal
ens permeten posar de relleu que la variable de
la longitud de les xarxes queda extraordinària·
ment lligada a les variables de població i super·
fície servides en tots els països estudiats2.
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funció d'una congestió puntual i sense tenir en
compte un marc territorial de coherència.

Infraestructures i demanda
Es poden construir les xarxes en funció de la de·
manda?
L’existència d’una llei fractal en els territoris per
a la dotació de xarxes implica que aquestes as·
soleixen un model fix, aliè a la consideració de
la ”demanda”, entesa aquesta com a una vari·
able exclusivament lligada a la població. Si es
partís d'aquesta ”demanda”, el factor superfície
desapareixeria i hom podria proposar més xar·
xes (carreteres, autovies, o metro, per exemple)
en funció d’una pressió que prendria la forma
de clientela.

Diària de trànsit) d’una carretera com per a la
freqüència dels combois en les línies fèrries. La
llei fractal ens indica que el traçat de la xarxa és
independent de la intensitat del servei que es fa
en ella i que entre ambdós aspectes, traçat i flux,
hi ha un marge molt gran de flexibilitat. Com a
corol·lari, hom podria deduir que els mètodes de
disseny de xarxa basats exclusivament a propo·
sar més xarxa només en funció de la demanda
(concentració de la població, per exemple) no
serien vàlids sense la consideració territorial
que combina població i superfície organitzada.
En síntesi, les xarxes no serveixen solament a la
demanda, sinó que organitzen el territori.

L’existència d’aquest estret lligam entre infraes·
tructura i població assentada és una vella intuï·
ció que porta al plantejament de majors xarxes
com a via del creixement.

Sovint aquesta ”pressió de demanda” sol·licita
carreteres en solució de by pass per a conflic·
tes molt particulars, o bé trams de xarxa bàsi·
ca, aliena al seu lligam amb la xarxa secundària,
o encara més metro en els llocs on ja hi ha un
teixit dens que es vol fer encara més complex.
Aquests esbiaixats plantejaments serien injusti·
ficables des d’un punt de vista que partís de la
consideració d’equilibri territorial que es deriva
de la llei fractal.

Aquesta conclusió no és gens genèrica ni abs·
tracta sinó que esdevé molt punyent. Posaria
en crisi, en particular, moltes de les pràctiques
actuals de disseny de, per exemple, carreteres,
xarxa bàsica o metro, en els paràmetres que
avui sofrim. Com a alternativa, aspectes dei·
xats de banda com la possibilitat d’una major
dotació de xarxa ferroviària suburbana, el fer·
rocarril a l’escala de país, així com la presa en
consideració del model conjunt de la vialitat en
tota la seva jerarquia, etc., se situarien en pri·
mer nivell del debat sobre les infraestructures
que són necessàries.

Hom pot dir, també, que sovint trenca aquest
criteri el fet de demanar més infraestructures
per a una utilitat no contrastada, o només en

El factor demanda explicaria, en canvi, la den·
sitat dels serveis que usen una infraestructura.
Això valdria tant per a la IMD (Intensitat Mitjana

És obvi que les carreteres no s’han traçat mai
en funció de la possible IMD que hi circularia,
sinó que ha pesat en la decisió un aspecte bà·

2 Els països estudiats han estat els de l’Europa dels Quinze, els Estats Units,
Suïssa i Islàndia, amb un total de 18.
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sic de connexió territorial. La IMD pot justificar
la categoria de la carretera, o la seva reforma,
però mai la seva traça, i així es veu quan la ma·
jor part de les carreteres suporten intensitats
molt baixes.
La separació del titular de les línies fèrries i
dels operadors del material mòbil va en la línia
de la consideració que la creació o justificació
de la xarxa i els serveis que en ella operen tam·
bé són coses diferents. Aquests serveis no po·
den determinar la dimensió de la xarxa, la qual,
com hem vist, té una lògica que és clarament
territorial. A partir d’aquest plantejament, si
l’estat, o una agència com RENFE, manté la uni·
tat de la xarxes ferroviàries de tot el territori,
es podria reivindicar que les mantingués totes
en bon estat, al marge del llindar d’ús que se’n
fes. Segons aquest criteri, el traspàs a la Ge·
neralitat de la línia de Pont de Suert és un mal
negoci, perquè Ferrocarrils de la Generalitat
podria assumir uns serveis però no necessària·
ment caldria carregar-se amb una part d’infra·
estructura, quan resulta que la dotació en les lí·
nies de RENFE és clarament homogènia a nivell
de l’estat3.

Planejament territorial
Si entenem per territori la conjunció d’espai i
poblament, i que aquests dos factors estan molt
ben representats per la superfície i població, ha
de ser possible plantejar-se l'ús d'una llei que ar·
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ticuli les seves dimensions amb les de les xarxes
d’infraestructura en la planificació territorial.
Molt sovint, per no dir sempre, els plans territo·
rials han fet una proposta demogràfica per una
banda i una proposta d’infraestructures per l'al·
tra. L’existència d’una llei fractal ens permetria,
en canvi, la coherència i la interrelació en les
propostes, de manera que demografia i infraes·
tructures quedessin completament vinculades:
l’una ser condició i motiu d’oportunitat de l’al·
tra. Això hauria de ser una condició possible,
almenys en la perspectiva del planejament ter·
ritorial, que és a mitjà termini. Aquest possible
equilibri hauria de ser un dels principals meca·
nismes de coherència interna d’un pla territori·
al, el seu esquelet principal.
El radical equilibri entre infraestructures i po·
blació, i el lligam amb la superfície territorial
posa en evidència un nexe que sempre ha estat
objecte de voluntat planificadora. L’existència
d’un índex permet disposar d’un important fac·
tor de proposta. Per una banda, permet la com·
paració amb altres territoris dels quals volem
assolir llindars semblants o dels quals ens en
volem distanciar i, per l’altra, permet l’ús d’un
instrument per quadrar en termes d’equilibri
territorial una proposta de planejament.
Si el pla fos, per exemple, el Pla Territorial Gene·
ral de Catalunya, llavors les implicacions d’una

3	La dotació de RENFE en el conjunt de les comunitats autònomes espanyoles
és clarament homogènia, però particularment decantada en la seva definició
amb relació al factor superfície més que no pas al de població, amb pesos
respectius 0,7 i 0,3. Per aquest motiu, aquest traspàs resulta un desequilibri
amb relació a dotació amb càrrec a l’estat, quan segurament el que caldria
demanar seria una dotació més equilibrada respecte de la població, cosa que
afavoriria Catalunya, entre altres comunitats.

proposta d’assentament de població sobre el
territori haurien d’expressar-se en una dotació
en xarxes que permetés assolir l'equilibri defi·
nit per la llei fractal. I la comprovació d’equilibri
entre opcions demogràfiques i xarxes d’infraes·
tructures s’hauria de comprovar, si no al nivell
de les comarques, sí al llindar de les set regions
interiors de Catalunya. La rotunditat dels valors
amb què la llei fractal s’expressa en els estats
estudiats implica clarament que dins d’un país
caldria assegurar aquesta igualtat en el valor
índex o, dit d’una altra manera, en una expres·
sió en termes d’equilibri territorial futur i fina·
lista, objecte central del planejament. O sigui, si
un pla no parteix del lligam entre infraestructu·
res i demografia, quina altra cosa pot objectivar
com a futurible?
Òbviament hi haurà qüestions com la preserva·
ció d’espais lliures, opcions agrícoles, etc., que
haurien d'incidir en el disseny final (aspecte me·
reixedor d'un nou afinament de la llei fractal),
però actualment el gran objectiu per a un pla
no és cap altre que la determinació del seu mo·
del urbà, model que és d’un conjunt de nuclis i
les seves relacions. En aquest punt, no es poden
reduir les opcions a simples i preteses definici·
ons demogràfiques si no es resol l’instrument
precís que l’ha d’aconduir. I aquest instrument,
atès el paper de les infraestructures i la confi·
ança política i econòmica que hi ha dipositada
en elles, s’ha de resoldre de manera coherent.
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La gran pregunta és si és possible convergir en
termes estructurals i fer-ho a partir d’infraes·
tructures diferents, sabut que aquestes són les
bases de l'estructura territorial. Segurament
el lligam entre infraestructura i estructura no
es pot portar al límit d’un determinisme abso·
lut, però tampoc es pot assegurar que hi hagi
una independència completa, ja que altrament
els conceptes serien totalment mancats de fo·
nament. Més directament, hom pot convergir
estructuralment amb Europa quant a model
econòmic, social, ambiental, i fer-ho des de do·
tacions infraestructurals diferents o clarament
diferents? La resposta sembla que hauria de
ser negativa i que el marge de discussió és el
grau de diferència que és possible tolerar per a
resultats que es volen convergents.

per més autopistes en un objectiu que, de fet, ja
tenim assolit plenament. Si les nostres econo·
mies i societats han de ser cada vegada més in·
tegrades, difícilment admetrem que hem de dis·
posar de menys escoles, hospitals, o autopistes.
Pel que fa al ferrocarril, tampoc no hi ha cap
excusa, a menys que opinem que en aquests pa·
ïsos hi ha una elevada dotació que és fruit d’una
relíquia històrica que avui seria prescindible. Si
el ferrocarril no ha de jugar cap paper en el fu·
tur europeu, tindrien raó els seus detractors,
però si en aquests països el ferrocarril és ara
una infraestructura de futur i una raó essencial
del seu caràcter territorial, ens cal assumir ple·
nament que hem de fer el salt des de la nostra
dotació a la seva, com en altres equipaments i
infraestructures tenim clar de fer-ho.

Avui dia, a Catalunya i a Espanya ens caldria do·
blar la xarxa de ferrocarrils per equiparar-nos
amb les regions més poblades de l’Europa dels
Quinze. Això sense tenir en compte que la ten·
dència futura en aquestes regions és la d’aug·
mentar l’actual dotació ferroviària a fi de dismi·
nuir el transport per carretera i el seu impacte
econòmic negatiu (costos invisibles o externs) i
ambientals.

Hi ha territori a l’americana sense ferrocarril,
però no hi ha territori europeu sense. I no hi ha
integració estructural amb Europa a partir d’un
model territorial clarament contrastat.

Si de convergir amb Europa es tracta, és evi·
dent que hem d’aspirar a una dotació semblant
en termes escolars, hospitalaris, etc. En les in·
fraestructures sovint apostem intuïtivament

Conclusió
La consideració de l’equilibri territorial planteja
que és possible una homogeneïtat interna en el
tractament de les infraestructures i que aques·
tes formen un equilibri amb la població i la su·
perfície territorial per mitjà d’una llei. Aquesta
llei constata una dinàmica real d’integració eco·
nòmica i social de les regions dins d’un àmbit
conjunt, com ho és un estat.

En la mesura que aquesta llei és també un ín·
dex, és possible usar-la per a la planificació del
territori i per dissenyar horitzons de projecte.
En la perspectiva de la integració econòmica i
social a escales majors, com és Europa, es podria
plantejar que la coherència mostrada a l’interior
de l'escala dels estats es projecti també a la nova
escala europea. Aquesta integració estructural
hauria de convergir i fer-se possible a partir de
l’homogeneïtzació de les dotacions d’infraes·
tructures, de la mateixa manera que això ja s'ha
produït a l’escala dels mateixos estats.
En tot cas, l’economia que sustenta una dotació
homogènia d’infraestructura a l’interior d’un
estat és més una economia política, més que
no pas aquella que es representa pel PIB regio·
nal, la qual no seria altra, ni més ni menys, que
l’economia real4.
Hem de constatar, doncs, que és l’economia di·
rigida per l’estat, o sigui el marc públic de l’eco·
nomia, la que determina i explica dotacions
homogènies en les regions dins del seu abast
i el fet que aquesta homogeneïtat es produeixi
en termes d’un equilibri amb relació a la pobla·
ció i superfície. Els desequilibris també demos·
tren les desigualtats en el tractament inversor
rebut per les regions per part del seu estat. I
aquest marc públic explica models de desenvo·
lupament molt concrets, així com grans rols i

4	Sobre la independència entre PIB regional i dotació d’infraestructures, vegeu: Manel Larrosa Xarxes d’infraestructura
i PIB en les regions europees. L’article demostra que no hi ha un lligam entre major PIB i major dotació a partir dels
llindars que hi ha a les principals regions europees. A causa de l’homogeneïtat de la dotació interna als diferents es·
tats, es mostra també que no hi ha correlació directa entre major PIB i major renda i que, sovint, les regions amb més
dotació són regions poc poblades i que realitzen funcions de pas en cruïlles clau. Les regions de més població i que
fan també funcions de pas no destaquen precisament per una major dotació (excepte alguna d’Alemanya, com Düs·
seldorf). Amb tot, la major dotació pot esdevenir una “capacitat d’oferta” que afavoreixi el creixement de les regions
de cruïlla de pas i que parteixen d’una major dotació pel fet de la seva situació estratègica.
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opcions de la política econòmica i de desenvo·
lupament, quan les dotacions, tot i ésser molt
homogènies en termes globals, de vegades no
ho són del tot, o els seus ritmes d’implantació
divergeixen, o potser algunes es fan amb diners
públics, mentre que altres es fan amb concessi·
ons privades5.
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drada. Per aquest camí, l’escala de l’espai no
resulta ser un factor extern imposat, sinó que
resulta pròpia, una derivació de fet estudiat.

Annex: El principi hologràfic
En les preocupacions actuals de la Física s’ha
formulat l’anomenat Límit Hologràfic segons el
qual, per a determinades magnituds físiques,
en fenòmens que es desenvolupen en les tres
dimensions de l’espai, la seva variació no seria
funció del canvi de volum sinó de la variació de
la superfície del perímetre que els conté.
En un cert símil, en el nostre model de xarxes,
la dotació de les xarxes lineals, que és una re·
alitat que es produeix en dues dimensions -el
territori-, ens ofereix un cas semblant respecte
dels elements lineals, d’una dimensió, que són
les xarxes lineals.
El territori, respecte de la dotació de xarxes,
obeeix a un paràmetre (l’índex fractal) que no
es manté constant en relació a la superfície
sinó respecte del seu perímetre, una longitud.
L’índex F, en termes estàndards (per a p=0,5 i
s=0,5) es mesura respecte de la rel quadrada de
la superfície, que seria un quart de la longitud
perímetre en una superfície equivalent i qua·

5 Vegeu: Manel Larrosa: Els comptes de les infraestructures a Espanya,
infraestructures lineals i relació interregional: Una comparació de la dotació
espanyola en carreteres desdoblades, autovies i autopistes. L’article analitza
la política d’autovies dels darrers governs del PP amb relació a la dotació
d’infraestructures en el llevant del sector turístic i immobiliari, en l’articulació
d’un gran espai interior peninsular amb capitalitat a Madrid, etc.

Manel Larrosa
Març del 2005
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Consums i emissions en mobilitat a la Regió
Metropolitana de Barcelona
Les dades i taules següents comprenen diferents magnituds de consums i emissions en el
marc de la mobilitat de la regió metropolitana
a partir de les dades disponibles. Val a dir que
no hi ha cap estudi que modeli un escenari similar, a partir de la realitat actual o partir d’hipòtesis de possibles canvis en les proporcions
del transport públic i el privat. És per tant, uns
assaig per obrir camí, fet a partir de les dades
molt esparses que podem disposar.
Taula 1.

Dades de consums i emissions del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Taula 5.2.
Mobilitat segons
la tipología de
vehicle el 2004
(veh*km/any)

Consum
2004
(tep /any)

Cotxes
Mercaderies
lleugers
Motocicletes
i ciclomotors

15.896.159.000

976.494

0,061

1,00

1,3

0,77

1,00

7.656.176.000

745.265

0,097

1,58

1,3

1,22

1,58

474.371.000

15.756

0,033

0,54

1

0,54

0,70

Total lleugers

24.026.706.000

Consums

Consum
Consum Valors per a
Consum/ relatiu per Persones relatiu
per persona en
veh*km
vehicle per vehicle persona
cotxe = 1
i km

Vehicles lleugers

Vehicles pesats
Mercaderies
pesats

2.619.258.000

622.921

0,238

3,87

Autobusos

241.552.000

76.788

0,318

5,17

15

0,34

0,45

Total pesats

2.860.810.000

35

0,11

0,15

-

-

-

Ferrocarril
Passatgers

172.149.000

42.319

0,246

4,00

Mercaderies

25.960.000

6.382

0,246

4,00

0,092

1,49

Total
Font: Annex 2 PDM:

27.085.625.000 2.485.925
plana 65

plana 70

elaboració

estimació
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Emissions

Taula 5.2. Mobilitat
segons la tipología Emissions 2004 t
de vehicle el 2004
CO2 / any
(veh*km/any)

Emissions en kg
per veh*km/any

Emissions
relatives per
vehicle i km

Persones
per vehicle

Emissions
per persona
km/any

Per a persona
en cotxe = 1

Vehicles lleugers
Cotxes

15.896.159.000

2.917.987

0,184

1,00

1,3

0,14

1,00

Mercaderies lleugers

7.656.176.000

2.251.868

0,294

1,60

1,3

0,23

1,60

Motocicletes
i ciclomotors

474.371.000

46.874

0,099

0,54

1

0,10

0,70

Total lleugers

24.026.706.000

-

-

-

-

-

-

Mercaderies pesats

2.619.258.000

1.794.702

0,685

3,73

-

-

-

Autobusos

241.552.000

230.710

0,955

5,20

15

0,06

0,45

Total pesats

2.860.810.000

-

-

-

-

-

-

Passatgers

172.149.000

74.762

0,434

2,37

35

0,01

0,09

Mercaderies

25.960.000

11.274

0,434

2,37

-

-

-

Total

27.085.625.000

7.328.178

0,271

1,47

-

-

-

plana 65

plana 74

elaboració

Vehicles pesats

Ferrocarril

Font: Annex 2 PDM:

estimació

Font: PDM. Elaboració pròpia dels consums i de les emissions per tipus de viatge motoritzat a partir de les dades de les dues primeres columnes procedents del PDM.
Nota: tep indica “tones equivalents de petroli”.
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La voluntat d’aquest quadre és valorar a partir de
dades del PDM els consums i les emissions per a
cada tipus de viatge motoritzat. L’última columna
ens diu, per a un valor 1 en vehicle privat i persona
i quilòmetre, els valors equivalents en altres sistemes. Comparem sempre valors més reduïts fins a
arribar al mitjà de menys consum i encara menors
emissions, que és el ferrocarril.
Aquests valors coincideixen amb altres fonts,
per la qual cosa les utilitzarem per estudiar amb
voluntat comparativa el valor dels consums i les
emissions en l’àmbit metropolità de Barcelona.
Cal remarcar que, en cas d’haver-se avaluat que
el nombre de persones en Transport Públic Col·
lectiu (TPC) fos superior a les 15 de mitjana en
bus i a les 35 en vehicle ferroviari, els valors es
decantarien encara més a favor dels modes de
TPC. Aquests valors d’ocupació han estat estimats i no es deuen al PDM.
Estudiem seguidament les cinc comarques que
formen l’àmbit més metropolità (Barcelonès,
Baix Llobregat, els dos Vallès i el Maresme) i deixem de banda el Garraf i l’Alt Penedès, la configuració de les qual és lineal i no resulten tan
intensament metropolitanes com la resta de comarques esmentades.
Partirem de les dades de l’enquesta de mobilitat
quotidiana del 2006, la qual ens aporta diverses
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dades sobre la mobilitat i els sistemes emprats.
No posseïm, però, valors de la distància dels desplaçaments efectuats en la mobilitat d’aquestes
comarques i ens caldrà estimar que els valors
relatius dels desplaçaments són coincidents en
els diferents modes que compararem en mobilitat en transport públic o en vehicle privat. Això
és degut al fet de no considerar tot el pes dels
recorreguts en Vehicle Privat (VP) ja que, certament, la mobilitat amb TPC és d’un abast territorial més reduït en la seva oferta i no arriba a tots
els punts on arriba el VP. No obstant aquest fet,
els resultats ens permeten comparar diverses
modes entre ells, ja que els valors de les xifres
o índexs que aportem permeten veure com hi ha
un gran diferencial en els consums i les emissions entre comarques com a resultat del diferent
ús del TPC en cadascuna d’elles.

seria obligatori per part de l’Administració per tal
d’arribar a conclusions més ajustades.
Les grans dades dels consums i de les conseqüents emissions prenen un valor índex, no un valor energètic directe. Sense disposar de la manca
de dades sobre els recorreguts, l’anàlisi ha esta
feta a partir de les dades en nombre de desplaçaments en dia laborable aportades per l’EMQ 2006
(enquesta de mobilitat quotidiana).

Aquesta aproximació, que caldria afinar molt
més, ens permet plantejar la qüestió del fet territorial de la mobilitat i de com només amb una
perspectiva dels diferents territoris i els diferents
comportaments de la mobilitat es poden assolir
polítiques energètiques i d’emissions coherents.
En síntesi: una estratègia energètica de país, un
pla energètic, demanda una estratègia de base
territorial per fer-se realitat.
L’Administració catalana posseeix el model SIMCAT1, el qual permetria afinar immensament millor les dades aquí aportades. Aquest afinament

1 El SIMCAT és una eina de simulació informàtica de la intensitat d’ús de les
xarxes vials de Catalunya, i mes parcialment ferroviàries que incorpora les
des de població, mobilitat per a modelar escenaris futurs d’acord amb xarxes
de comunicació actuals i/o hipotètiques. És bàsicament una eina de demanda
que atorga dimensió a la variació d’una demanda preestablerta.
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Taula 2.

Taula dels índexs de consums energètics
en TPC i VP a les comarques metropolitanes de Barcelona, en dia feiner (2006).

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Valors absoluts mobilitat

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

RMB
5 comarques

Transport privat

1.641.622

1.018.960

1.288.890

667.620

672.012

5.289.104

Transport públic

2.008.317

344.655

310.783

121.436

94.050

2.879.241

Total motoritzat

3.649.939

1.363.615

1.599.673

789.056

766.062

8.168.345

Transport privat

45%

75%

81%

85%

88%

65%

Transport públic

55%

25%

19%

15%

12%

35%

Total motoritzat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Percentatge repartiment

Font: Dades EMQ 2006 i PDM. Elaboració pròpia. Els
quadres deixen de banda alguns mitjans no especificats a l’EMQ considerats com a marginals o poc objectius en l’enquesta i sense valors, així com el taxi. (1)
Per quadrar valors s’han considerat tots aquest valors
marginals com a ferroviaris, de forma que els públics
són suma de ferroviaris i amb bus.

A

B
Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

Cotxe

75,0%

91,8%

92,4%

90,1%

92,9%

Moto

22,2%

6,1%

5,0%

7,8%

3,9%

Furgoneta/camió

2,6%

1,9%

2,6%

2,0%

3,2%

Bus

34,9%

31,3%

37,3%

25,3%

23,9%

Metro

44,5%

17,5%

4,7%

4,9%

5,4%

RENFE

6,1%

22,0%

19,3%

56,4%

52,3%

FGC

7,5%

11,8%

27,3%

0,00

0,00

Tramvia

1,3%

8,4%

0,00

0,00

0,00

Mitjans ferroviaris(1)

65,1%

68,7%

62,7%

74,7%

76,1%
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Valors índex consums PMD

C

Resultat: índex despesa

Baix
Vallès
Vallès
Barcelonès Llobregat
Occidental Maresme Oriental
Cotxe

1

1

1

1

1

Moto

0,70

0,70

0,70

0,70

0,70

Furgoneta/
camió

1,58

1,58

1,58

1,58

1,58

Bus

0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

Mitjans
ferroviaris

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

A *B *C
Barcelonès

Baix
Vallès
Llobregat Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

RMB
5 comarques

Cotxe

1.231.217

935.405

1.190.934

601.526

624.299

4.583.381

Moto

255.108

43.510

45.111

36.452

18.346

398.527

Furgoneta/camió

67.438

30.589

52.948

21.097

33.977

206.048

Bus

315.406

48.545

52.165

13.825

10.115

440.056

Mitjans ferroviaris

196.112

35.517

29.229

13.607

10.736

285.201

Suma privats

1.553.762

1.009.504

1.288.993

659.074

676.622

5.187.956

Suma públics

511.518

84.061

81.394

27.432

20.851

725.257

697.473

5.913.213

Suma total

2.065.281 1.093.565 1.370.387 686.507

Suma privats

75%

92%

94%

96%

97%

88%

Suma públics

25%

8%

6%

4%

3%

12%

Total motoritzat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consum mitjà per
desplaçament privat

0,95

0,99

1,00

0,99

1,01

0,98

Consum mitjà per
desplaçament públic

0,25

0,24

0,26

0,23

0,22

0,25

Consum mitjà
per desplaçament

0,57

0,80

0,86

0,87

0,91

0,72

Consum mitjà privat
respecte mitjà públic

3,72

4,06

3,82

4,37

4,54

3,89

Suma privats

26%

17%

22%

11%

11%

88%

Suma públics

9%

1,4%

1,4%

0,5%

0,4%

12%

Suma total

35%

18%

23%

12%

12%

100%
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El quadre ens indica algunes conclusions:
El total de la despesa energètica és del 88% per
a VP i del 12% per a TPC, quan les quotes de repartiment respectiu serien del 65% i del 33%.
• Les comarques es diferencien molt entre elles,
de forma que les perifèriques usen del 92% al
97% de l’energia en desplaçaments en VP i només valors per sota del 8% i fins al 3% en TPC.
• El Barcelonès consumeix el 35% de l’energia
total per a uns desplaçaments que sumen el
44% del total, gràcies a la major presència del
TPC i del ferroviari en particular.
• Els consums energètics de les comarques perifèriques en TPC són inferiors en cada cas al
1,4% del total metropolità i arriben a un mínim
del 0,4% del conjunt de la despesa energètica
conjunta (VP+TPC).
El mateix càlcul en les emissions és encara més
contrastat pel fet que les emissions encara resulten mes eficients en modes de TPC que en sistemes de VP.
Taula 3.

Taula dels índexs de les emissions (CO2 i altres) en TPC i VP a les comarques metropolitanes de Barcelona, en dia feiner (2006).
Font: Dades EMQ 2006 i PDM. Elaboració pròpia. La
mecànica segueix el mateix plantejament que la taula
dels consums, aquesta vegada substituint els valors índex pels de les emissions de la taula primera deduïda
del PDM per cada tipus de vehicle.
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Resultat: índex d’emissions
Barcelonès

Baix
Vallès
Llobregat Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

RMB
5 comarques

Cotxe

1.231.217

935.405

1.190.934

601.526

624.299

4.583.381

Moto

255.108

43.510

45.111

36.452

18.346

398.527

Furgoneta/camió

68.291

30.976

53.618

21.364

34.407

208.657

Bus

315.406

48.545

52.165

13.825

10.115

440.056

Mitjans ferroviaris

117.667

21.310

17.537

8.164

6.441

171.120

Suma privats

1.554.616

1.009.891

1.289.663

659.342

677.052

5.190.564

Suma públics

433.073

69.855

69.702

21.990

16.557

611.177

681.331

693.609

5.801.741

Suma total

1.987.690 1.079.746 1.359.366

Suma privats

78%

94%

95%

97%

98%

89%

Suma públics

22%

6%

5%

3%

2%

11%

Total motoritzat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consum mitjà per
desplaçament privat
Consum mitjà per
desplaçament públic

0,95

0,99

1,00

0,99

1,01

0,98

0,22

0,20

0,22

0,18

0,18

0,21

Consum mitjà
per desplaçament

0,54

0,79

0,85

0,86

0,91

0,71

Consum mitjà privat
respecte mitjà públic

4,39

4,89

4,46

5,45

5,72

4,62

Suma privats

27%

17%

22%

11%

12%

89%

Suma públics

7%

1,2%

1,2%

0,4%

0,3%

11%

Suma total

34%

19%

23%

12%

12%

100%
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La taula accentua els valors dels consums energètics vistos anteriorment i n’extrema el contrast.
Ens podem preguntar ara quin seria l’escenari de
conjunt si els comportaments territorials fossin
diferents i si les comarques perifèriques assolissin
una major quota de TPC, tot mantenint el Barcelonès en la mateixa situació de partida (2006). Farem
dues hipòtesis d’augment de la presència del TPC
en aquestes comarques perifèriques, tot mantenint
el pes relatiu entre bus i mitjans ferroviaris que hi
ha l’actualitat.
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Taula 4.

Valors índexs i en percentatge de consums energètics a les comarques metropolitanes
segons repartiment de mobilitat en VP i TPC (Barcelonès sempre amb dades del 2006),
segons dues hipòtesis.

Hipòtesi 1. Comarques perifèriques a: 70% VP i 30% TPC
Barcelonès

Baix
Vallès
Llobregat Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

RMB
5 comarques

Suma privats

1.553.762

945.672

1.109.380

547.213

531.267

4.687.295

Suma públics

511.518

99.776

117.048

57.735

56.053

842.130

587.320

5.529.425

Suma total

2.065.281 1.045.448 1.226.428 604.949

Suma privats

75%

90%

90%

90%

90%

85%

Suma públics

25%

10%

10%

10%

10%

15%

Suma total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consum mitjà per
desplaçament privat
Consum mitjà per
desplaçament públic

0,95

0,99

0,99

0,99

0,99

0,98

0,25

0,24

0,22

0,24

0,24

0,25

Consum mitjà
per desplaçament

0,57

0,77

0,85

0,77

0,77

0,68

Consum mitjà privat
respecte mitjà públic

3,72

4,06

4,46

4,06

4,06

3,90

Suma privats

28%

17%

20%

10%

10%

85%

Suma públics

9%

1,8%

2,1%

1,0%

1,0%

15%

Suma total

37%

19%

22%

11%

11%

100%
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Hipòtesi 2. Comarques perifèriques a: 60% VP i 40 % TPC
Barcelonès

Baix
Vallès
Llobregat Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

RMB
5 comarques

Suma privats

1.553.762

810.576

950.897

469.040

455.372

4.239.648

Suma públics

511.518

133.034

156.064

76.980

74.737

952.334

Suma total

2.065.281

943.611

1.106.961

546.020

530.109

5.191.982

Suma privats

75%

86%

86%

86%

86%

82%

Suma públics

25%

14%

14%

14%

14%

18%

Suma total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Consum mitjà per
desplaçament privat
Consum mitjà per
desplaçament públic

0,95

0,99

0,99

0,99

0,99

0,97

0,25

0,24

0,24

0,24

0,24

0,25

Consum mitjà
per desplaçament

0,57

0,69

0,69

0,69

0,69

0,64

Consum mitjà privat
respecte mitjà públic

3,72

4,06

4,06

4,06

4,06

3,90

Suma privats

30%

16%

18%

9%

9%

82%

Suma públics

10%

2,6%

3,0%

1,5%

1,5%

18%

Suma total

40%

18%

21%

11%

10%

100%

Font: Dades EMQ 2006 i PDM. Elaboració pròpia.
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Taula 5.

Valors absoluts dels desplaçaments i en
percentatge a les comarques metropolitanes i en dia feiner segons per a diferents escenaris de repartiment de mobilitat en VP i
TPC (per a valors constants del Barcelonès
segons el comportament en el 2006).
Font: Dades EMQ 2006 i PDM. Elaboració pròpia.

Situació 2006

Opció 30% TPC a
Opció 40% TPC a
comarques perifèriques comarques perifèriques

RMB
5 comarques

RMB
5 comarques

RMB
5 comarques

Transport privat

5.289.104

4.804.506

4.352.666

Transport públic

2.879.241

3.363.839

3.815.679

Total motoritzat

8.168.345

8.168.345

8.168.345

Transport privat

65%

59%

53%

Transport públic

35%

41%

47%

Total motoritzat

100%

100%

100%

Les conclusions de comparar aquests dos escenaris
amb el del 2006 serien:
• Amb les hipòtesis que les 4 comarques perifèriques arribessin al 30% en TPC o al 40%, el conjunt metropolità, sense canviar el Barcelonès,
s’assoliria una quota del 41 o del 47% en TPC.
• Aquestes dues hipòtesis augmentarien el pes relatiu dels consums en TPC del 11% actual al 15%
o al 18%.
• Els valors del consum privat baixarien en termes
relatius del 89% (2006) al 85% (hipòtesi 1) i al
82% (hipòtesi 2).
• Els consums totals en valors absoluts baixarien
de 5,8 (2006) a 5,5 (hipòtesi 1) i 5,1 (hipòtesi 2),
la qual cosa representa un 5% i un 13% menys
respecte a les dades del 2006.
Una ultima qüestió és: què val en milers d’euros el
consum energètic en un dia feiner a l’àmbit metropolità de Barcelona? Les dades del SIMCAT podrien
avaluar-ho molt fàcilment, la qual cosa ens ajudaria
molt a fer consideracions energètiques en relació
a la mobilitat. Aquesta és, però, una feina pendent,
tot i que les dades i els instruments en ho permetrien saber. I de la dada, no solament en sorgirien
els costos avui assumits, sinó també les possibilitats
dels estalvis en uns escenaris de canvi modal en el
transport de les persones.
Manel Larrosa
Maig del 2011
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Política energètica, territori i accions
des de baix cap a dalt
En aquests moments, el debat energètic sembla superestructural i impossible d’escometre a partir de
polítiques concretes. Les recents mesures del govern sobre l’enllumenat de carrers, la reducció de
velocitat màxima o la renovació de pneumàtics, com
a mesures erràtiques que són, així ho assenyalen.
No obstant això, la gravetat de la qüestió energètica mereixerà un dia no massa tardà una disciplina econòmica similar a la pressupostaria.
A l’estat espanyol hi ha una situació greu que es
concreta en fets:
• Dependència energètica respecte de l’exterior
més elevada que la mitjana dels països d’Europa.
• Despesa particularment gran en combustibles
fòssils.
• Intensitat energètica superior a l’europea (fem
servir més energia per unitat de producció, o
respecte del PIB).
• Incapacitat a l’hora de complir els acords internacionals sobre emissions (UE i Kyoto).
• Ritmes creixents de consum que no s’han modificat i que difereixen de la capacitat europea
de regular-los.

• La inconsciència sobre l’augment dels preus i
la demanda de petroli i sobre l’impossible creixement continuat de l’oferta al món per seguir
els ritmes de creixement del consum i del PIB
registrats fins ara.
Aquest fets s’encaren amb una aparent actitud
fatxenda o de “realisme” a curt termini que porta
a menysprear qui defensi que calgui complir els
acords internacionals i emprendre un esforç real
per convergir amb Europa. I aquesta actitud menysprea el fet que ens hi juguem sancions i despeses per l’adquisició de drets d’emissions.
Finalment, hi ha un problema econòmic greu que
se situa en la balança comercial, que és deutora i
ho és particularment pel fet de la transferència a
l’exterior d’una part de la riquesa via factura dels
combustibles. El 2010, el dèficit comercial espanyol ha estat del 4,9% del PIB, tot i l’increment
positiu de les exportacions del sector productiu
(aquesta ha estat pràcticament l’única notícia
econòmica favorable dels darrers mesos).

Taula 1.

Espanya, any 2010:

Milions
d’euros
Exportacions

185.799

Importacions

238.082

28% superiors a
les exportacions

Diferencial
o dèficit
comercial
(4,9% del PIB)

-52.283

(100%)

Saldo energètic

-34.499,4

66% del dèficit
comercial

En petroli

-25.512,0

En gas

-8.234,7

En carbó i
electricitat

752,7
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Aquesta sèrie de punts sobre l’energia a Espanya
afecten diversos camps de l’economia i s’acostumen a tractar de cop i com un sol paquet de
grans magnituds que no se sap com afrontar
amb polítiques concretes.

concretes que aprofitin el factor de les densitats
de població i les distàncies curtes i repetides per
la població. En aquest cas, les accions possibles
són a escala local i regional, i el món local es podria i s’hauria d’implicar en les propostes.

Malgrat aquesta situació, el fet preponderant
del pes dels transports en el problema energètic
permet fer alguns plantejaments. Per tant farem
hipòtesis de política energètica en aquest àmbit.

Principalment en la mobilitat de persones, es pot
arribar a la conclusió que les solucions a la crisi
energètica han de venir des de baix cap amunt,
i que solament amb solucions a escala menuda,
i en cadascun dels espais, serà possible que en
conjunt canviïn els fets.

La reducció de la factura energètica i la seva
racionalització en l’àmbit dels transports és
possible en dos camps: respecte de la mobilitat de les persones i respecte del moviment de
mercaderies.
En el transport de mercaderies són possibles algunes accions des de l’estat i des de les regions.
Sobretot, es tractaria de fer possible el transport
de mercaderies per ferrocarril en la quota que
sigui factible i amb el benentès que es parteix
de llindars residuals i degradats durant anys.
Aquest és un problema difícil d'afrontar en la
mesura que les mercaderies de proximitat viatgen entre diversos nuclis i es distribueixen a la
menuda, però és fàcil d'afrontar en el transport
de llarg recorregut.
En el moviment de les persones, en canvi, la quota màxima d’intensitat es produeix en les àrees
metropolitanes i en elles és possible fer accions

Un element complementari en la mobilitat de
persones i en l‘àmbit metropolità recau en el
fet que els desplaçaments al lloc de treball ja
representen un volum significatiu respecte dels
d’accidents laborals. D’aquests, dos terços es
produeixen en el desplaçament d’anada al lloc
de treball i un terç en el retorn al lloc de residencia. La possibilitat d‘un increment de la mobilitat
en transport públic en les perifèries metropolitanes seria un factor de reducció d’accidents i
de millora de qualitat que seria bo contemplar.
Aquest panorama hauria de ser substituït per un
canvi d’orientació més racional que portés a:
•
•
•
•
•

Equilibrar la balança comercial.
Reduir la despesa energètica.
Incrementar la demanda productiva interior.
Substituir despesa exterior per inversió interna.
Reduir la congestió i augmentar la qualitat
de l’aire.

• Definir espais on aplicar efectivament una
política energètica. Fins ara hi ha un elevat
desconeixement profund on es pot aplicar.
Així, les manifestacions públiques esdevenen
simples declaracions retòriques. La perifèria
metropolitana és un lloc ideal per a aquestes
polítiques d’estat.
• Complir els convenis internacionals subscrits i no
haver de pagar, fins i tot, pel seu incompliment.

Premissa obligada de partida
Una primera premissa, que no s’afirma encara i
que les dades posen molt cruament sobre la taula, es podria concretar en un principi bàsic:
Ara ja no és raonable cap nova inversió en infraestructura que no suposi una reducció de la
factura en la despesa energètica.
Ja ha passat el temps de fer autovies que incrementin la mobilitat per augmentar la seva capacitat d’oferta. Espanya en disposa abastament i en
una quota superior a Europa i Amèrica del Nord.
És més, els càlculs fets fins ara de rendibilitat dels
projectes de noves inversions, basats en l’estalvi de
temps o la reducció d’accidents per part dels usuaris
de les autovies, han deixat completament de banda
la factura energètica i això ara ja no és possible.
No té cap sentit afirmar des del sector públic
que la inversió és possible si al ciutadà li significa
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un guany de temps, mentre que al mateix temps
es deixa completament de banda el fet que cal
abonar una factura de combustibles que només
es pot pagar en termes d’exportació d’algun altre producte.
La factura energètica exterior empobreix el país si
aquest no abona via exportacions la seva despesa
i, en tot cas, sempre seria desitjable importar elements amb més valor afegit que productes bàsics.
En tot cas, però, cal aspirar a l’equilibri de la balança comercial. El dèficit és empobriment i l’estem patint des de finals dels anys noranta, ja que
la balança sempre ha estat negativa. Si hem de ser
rigorosos en els pressupostos públics, també ho
hem de ser en el saldos comercials (amb puntes
de dèficit comercial que en la darrera dècada han
superant el 6,7% del PIB).
Però l’economia espanyola parteix del miratge
d’una mobilitat i d'un transport espectaculars en
nombre: aparenten ser l’economia mateixa. No obstant, per la mobilitat i pel transport es perd una part
del patrimoni del país via exportació de capitals.
En canvi, seria molt raonable fer opcions que permetessin invertir per a fer menys despesa energètica, de forma que allò que estalviaríem d’abonar
a fora repercutís en una major demanda productiva interna. I el valors d'aquesta alternativa, fer
inversions internes en comptes d’adquisicions de
combustibles a l’exterior, té un escenari possible
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d'aplicació molt interessant que és el medi metropolità. El medi metropolità, per la concentració
de població i per la petita superfície que ocupa,
esdevé el medi òptim que permet polítiques que a
escala de l’estat no són possibles. El model d'autovies en malla a tot l'estat és l'antagònic a aquesta
alternativa: pretén tenir efectes energètics arreu
pel fet d’un suposat transport en millors condicions, però aquesta pretensió és pura retòrica.
Un exemple a l’escala del Vallès. La factura energètica espanyola en petroli és ara de 25.500 M€
l’any, la qual cosa significa 542 euros per càpita,
adult o menor, conductor o no. D’aquesta factura,
el Vallès, amb 1,2 milions d’habitants, en suma uns
651 M€. El 87% d’aquesta factura es destina al
transport, mentre que la resta va a la indústria
(plàstics...). Dins la part de la mobilitat, el 75% és
despesa en mobilitat de les persones (i el 25% és
per a mercaderies en vehicles pesats). Aquestes
xifres signifiquen una despesa anual de 424 M€
en despesa de petroli en un territori concentrat
en termes de mobilitat personal. Aquesta xifra
és el que en concepte d’espanyols abonem a l’estranger, però la seva magnitud, un cop comprada
i distribuïda per les companyies petrolieres, és
encara superior.
Les despeses de l’allargament dels FGC a Sabadell
suposen uns 400 M€ en una inversió que s’allargarà més de cinc anys. Aquesta inversió i la de Terrassa, també en els FGC, són les úniques grans des-

peses que en aquests moments es fan en transport
públic al Vallès, quan els camps on actuar podrien
ser molts, sobretot en l’allargament de les línies
dels FGC des de Terrassa a Sabadell (per la N150),
de Sabadell a Granollers (per la C155) i amb la possibilitat d’una nova entrada a Barcelona per la UAB
i Cerdanyola. A més, en el camp de les rodalies de
RENFE, hi ha les inversions del ferrocarril orbital
(de connexió amb el Maresme i el Baix Llobregat)
i alguna obra interna del Vallès, com és l’estació
d’enllaç a Baricentro o el nou túnel de Cerdanyola
amb Torre del Baró. Aquestes inversions assoleixen un sentit absolutament prioritari en el context
econòmic i energètic actual. En un espai productiu com el Vallès aquestes inversions endreçarien
la seva component d’espai factoria, si se’n sabés
treure’n el profit que cal.
Mentre que la perifèria de Madrid ha estat molt
dotada de transport públic i podria fer opcions de
major increment del pes de l’ús del transport col·
lectiu, a la perifèria de Barcelona la qüestió està
plenament pendent per la manca d’inversions comparables. El dèbil pes de la presència de l’estat en
inversions per a aquestes regions (a Catalunya i al
Vallès en particular) justificarien aquesta inversió.
La possibilitat de fer unes inversions en transport
públic que estalviessin factura energètica es fonamenta en dues consideracions. La primera, la despesa en transport públic és fins a 5 o 6 vegades més
barata que en vehicle privat en termes de consums
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i fins a 10 o 11 en termes de reducció d’emissions.
La segona, dels totals en dia feiner (dades 2006
EMQ) al Vallès Occidental la proporció d’usuaris
de transport públic en el total de desplaçaments
no arriba al 20% , un menor 12% al Vallès Oriental. Per contra, al Baix Llobregat les dades són de
quasi el 30% i al Barcelonès són de més del 50%
(sempre respecte dels viatges motoritzats, deixant
de banda el que es fa a peu o en bicicleta).
Aquests fets emparen que la solució de la reducció de la despesa energètica i un ús més productiu
dels recursos econòmics en termes d’economia
de país s'han de fer no en una visió des de dalt
cap a baix, sinó directament de baix cap amunt.

Municipi agermanat amb Kyoto
Municipi a municipi és possible realitzar una auditoria i una projecció del que significaria complir amb
el compromís de la UE i de Kyoto respecte dels consums i les emissions. Una auditoria d’aquest tipus
podria fer-se en una campanya unitària (com s’ha
fet amb les agendes 21 o amb els Plans d'Acció per a
l'Energia Sostenible) i permetria, a partir del coneixement de les dades de la realitat local, fer propostes concretes de per on reduir consums i emissions.
Lògicament, els fluxos majors de trànsit podrien
ser objecte d’actuacions i demanda a altres administracions per muntar serveis de transport públic,
bus o ferroviari. Lògicament, l’acció des de baix cap
amunt empararia un compromís des de la petita es-
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cala amb major solvència que una planificació exclusivament feta des de dalt. És clar que la planificació superior és necessària, però l’acompanyament
d’un procés de treball més responsabilitzat des de
les entitats locals asseguraria que el procés de racionalitat energètica i econòmica es fes viable.
Una major implicació en la resolució de la mobilitat de les persones podria ajudar a reduir la despesa en el camp conjunt del transport més enllà
del llindar que a les persones els pertoca, ja que la
problemàtica de les mercaderies és molt més complexa i assoleix una dimensió territorial molt major.
Mentre que les mercaderies viatgen per tot l’estat
i més enllà, i és difícil fer un porta a porta quant
al ferrocarril (de fet és impossible), en la quota de
viatges metropolitans per a persones partim d’una
concentració en l’espai de la demanda i de les solucions. La nostra hipòtesi de solució, en l’àmbit
metropolità, podria anar a un sostre més exigent
que el de racionalitzar el 75% de la despesa que
proporcionalment ens pertoca (l’altre 25% correspon a les mercaderies).
Finalment, la despesa energètica en petroli i combustibles fòssils (gas) hauria d’abonar els seus costos externs que fins ara no han cobert. Durant anys
les inversions vials s’han fet com una subvenció directa a aquest sector econòmic, que s’ha revelat
un dipòsit amb forats al qual permanentment afegim més petroli per poder-lo gastar a raig.
Una imposició fiscal sobre els combustibles fòssils

ha de permetre i finançar la inversió en reducció
de despesa en aquest mateix capítol. I un dels vessants d’aquesta política ha de ser la creació de demanda productiva interior del país (obra ferroviària i reforma urbana) en temps de crisi.
És cosa clara, doncs, que el debat territorial i el
debat energètic van molt lligats, i que hi ha diversos escenaris que s’han de treballar des de baix
cap amunt. Les administracions de proximitat
han d'integrar una major perspectiva estratègica
i defensar-la davant les administracions d'àmbit
territorial superior. Si no tenim grans dirigents a
les administracions de l'estat i de la Generalitat els
haurem de fer emergir als nostres municipis.

Manel Larrosa
Març del 2011
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Vallès: perifèria metropolitana
i despesa energètica
Espanya, amb 47 milions d’habitants i un deute
exterior per balança comercial en derivats del petroli de 25.500 milions d’euros l’any, genera una
despesa anual exterior per persona de 542 euros.
La despesa energètica i en derivats del petroli és, comparada amb els països europeus, molt
elevada. I sabem que en els àmbits metropolitans
fem un ús del vehicle privat que és exagerat i que
atempta també contra la salut.
A l’escala del Vallès, amb 1,2 milions habitants,
aquesta despesa és equivalent, per any, a 651 milions d'euros.
Aquest valor supera de llarg la inversió que fem
en xarxes de transport a l’any en el marc del Vallès, de forma que no invertim per a gastar menys,
sinó que gastem i no estalviem.
Sabem que el cost energètic dels motors de combustió és alt en els desplaçaments en vehicle privat (VP) si el comparem amb el cost energètic
dels mitjans de transport públic (TPC) i sabem
que ho és en una proporció que va de 5 a 1 en
benefici del TPC, segons ratifiquen diverses fonts.

Hi ha, davant aquest escenari, la necessitat de
trencar el cicle negatiu actual basat en:
• Balança comercial negativa, deute exterior.
• Massa despesa energètica.
• Manca de demanda de producció industrial
pròpia, o inversió en racionalitzar el transport.
• Congestió en la mobilitat.
• Incapacitat de complir els convenis internacionals de Kyoto i de respectar els paràmetres
d’emissions en termes de salut pública.
Aquest panorama hauria de ser substituït per un
canvi d’orientació més racional que portés a:
•
•
•
•
•

Equilibrar la balança comercial.
Reduir la despesa energètica.
Incrementar la demanda productiva interior.
Substituir despesa exterior per inversió interna.
Reduir la congestió i augmentar la qualitat de
l’aire.
• Definir espais on aplicar efectivament una política energètica, la qual, pel desconeixement
profund d’on es pot aplicar, sol quedar com a
simple declaració retòrica. La perifèria metropolitana és un lloc ideal per a aquestes polítiques d’estat.

• Complir els convenis internacionals subscrits
i no haver de pagar, fins i tot, pel seu incompliment.
És possible un esquema d'aquest tipus ?
Els elements significatius serien:
• És possible, per exemple, amb un terç de la
despesa en derivats del petroli (200 dels 651
M€ citats) allargar les línies de ferrocarril de
manera significativa en tot el Vallès en una
inversió d’un seguit d'anys. Aquest esquema,
que plantegem per al Vallès, és igualment vàlid per a altres espais de la regió metropolitana de Barcelona.
• No seria aquest un combat radical contra el
vehicle privat, sinó una racionalització del seu
ús. El factor de creació de demanda interna
que significa des de fa anys el sector de l’automòbil no desapareix si es fomenta una major
demanda interna per al transport col·lectiu, ja
que el vehicle privat el subsistirà i ho farà en
millors condicions.
• La prioritat en les inversions en transport
col·lectiu passaria del tòpic de ser sempre al
centre metropolità (Barcelonès) per arribar
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a la perifèria metropolitana, que és on s’usa
més el VP. El gran espai on poder canviar les
pautes de la mobilitat i els consums energètics massa lligats al combustibles fòssils són,
en primer ordre, les perifèries metropolitanes.
Aquesta inversió en aquest espai beneficiaria
també els desplaçaments des del centre cap a
la perifèria, que són notables i sovint més significatius per desatesos que els estrictament
interns del centre metropolità.
• La demanda que significaria aquesta inversió
recauria en bona mesura en el propi país, i en
Europa a tot estirar, i és molt millor opció que
la despesa energètica directament lligada a
adquirir combustibles a l’estranger.
Aquestes grans opcions alternatives poden semblar fora de lloc, o exagerades, però en aquests
moments hi ha un exemple evident sobre la taula que ho il·lustra amb claredat: és el projecte de
la Ronda del Maresme (RM), o autovia lateral de
l'autopista C32. Les seves dades són:
• La Ronda del Maresme buidaria l'autopista per un
efecte de crida a saltar-se els peatges i no assoliria una racionalitat clara en termes funcionals.
• La RM només es demostra rendible a partir de
càlculs a l’alça sobre els estalvis de temps i accidents que no admeten un contrast rigorós.
• L’escenari d’augment de trànsit suposaria la
duplicació de les intensitats de trànsit que els
sistemes urbans o l’accés al Barcelonès que no
són físicament capaços d’assolir. Però aques-
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tes intensitats són les que calen per mig demostrar la rendibilitat de la RM.
• L’augment de la mobilitat suposa un cost energètic que, en dos anys i escaig a tot estirar,
equival al cost de la infraestructura de la RM.
• Lluny d’escenaris de reducció d’emissions i de
consums, s’entra en un procés que no admet
cap alternativa possible que no sigui tornar a
insistir en la situació present (exactament inflar el model present).
En el context europeu aquesta situació no es produeix. És més, la seva menor dependència energètica dels combustibles fòssils es compensa per un
major ús del transport públic. En el seu cas no els
cal construir xarxes ferroviàries, ja que en disposen des de fa moltes dècades, i l’estalvi energètic
que ara ens cal a nosaltres resulta que el porten
fent des de fa igual de temps. I és més, aquesta
major racionalitat econòmica s’ha usat en benefici intern durant dècades. Nosaltres, en canvi, hem
de redreçar un camí per orientar-lo cap a una via
en la qual ens porten anys d’avançada.
Si actualment les inversions públiques del Ministeri de Foment o de la Generalitat no es poden
adreçar a resoldre els objectius de la mobilitat
que són més representatius i que incidirien molt
directament en la conjuntura econòmica del país,
només pot ser per alguns motius com:
• El greu deteriorament de les finances públiques.
• L’existència d’altres projectes que, sense ser

tan clarament fonamentats, formen part de
les orientacions polítiques públiques.
• La impossibilitat de fet de tenir en compte que
el Vallès i la perifèria metropolitana han estat,
des de sempre, els camps marginats en la inversió pública.
• Una desatenció continuada a l’espai productiu que és avui la nostra perifèria metropolitana, en el qual un millor tracte a la mobilitat de les persones significaria un element
de competitivitat en articular millor l’espai
productiu. L’articulació urbana de la perifèria
productiva és una condició de major integració, la qual esdevindria un factor productiu. El
millorament de les condicions de la mobilitat
per a les persones alliberaria espai per a la
mobilitat per a les mercaderies.
Tradicionalment, la tendència ha estat demanar
més infraestructures vials per resoldre la part logística (el magatzem) de la fàbrica que és el territori del Vallès. Però la idea amb més força seria
endreçar la fàbrica mateixa, tot l’espai de la producció i de la gent que hi treballa i el sentit de la
producció mateixa. La indústria ha fet bé els deures en el camp de l’estalvi energètic, dins de cada
fàbrica, però en el conjunt hi ha molt camí per fer.

Manel Larrosa
Febrer del 2011
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800.000 vehicles (una cara addicció)
El Vallès compta amb uns 864 mil vehicles per
a 1,28 milions d’habitants, si sumem turismes,
motocicletes, camions i furgonetes. Són molts
més d’un per cada dos habitants. Aparcats en
filera, l’un darrere l’altre, ocuparien una distància que comença per la xifra 4 i que no és
ni 4 quilòmetres ni 40, ni 400, sinó més de
4.000! Hom dubta immediatament del càlcul
i pensa que hi ha un zero de més, però no, és
correcte. En línia, els vehicles del Vallès arribarien d’aquí a més enllà de Teheran o, si ho
preferiu, a més de mig camí del centre de la
Terra, motor darrera motor, carrosseria darrera carrosseria.
Conclusió òbvia: no tenim ni mai no tindrem
carrers ni carreteres per a tants vehicles. Els
hem de fer servir amb comptagotes i, tot i així,
l’embús sempre serà constant.
Si renunciéssim radicalment al vehicle, els convertíssim tots en ferralla i els comprimíssim en
un metre cúbic cada un, els vehicles del Vallès
ocuparien un volum de 300 metres d’alçada,
com la torre Eiffel, amb una base superior a
50 × 50 metres. Podríem portar, cadascun de

nosaltres, el cotxe al lloc triat; la màquina de
comprimir-los els empaquetaria i la grua els
posaria al seu lloc només consumint la gasolina que quedés als dipòsits, i encara en sobraria per tornar a casa amb taxi. El monument
seria ben visible des de quilòmetres estant i
presidiria tota la comarca.
Tampoc no cal arribar a aquest extrem perquè,
només que prescindíssim del 5% dels vehicles
de què disposem (uns 40.000, o sigui, uns 200
quilòmetres lineals de ferralla), amb el seu valor podríem fer uns magnífics tramvies de distribució, que completarien l’actual xarxa ferroviària. Tot un servei públic coordinat, i encara
ens sobrarien diners.
Per a qui pensi que això és una utopia li podem
explicar que al Barcelonès la taxa de motorització en turismes és un 23% inferior a la del
Vallès (que coincideix amb la de Catalunya), i
que els municipis dispersos (posem per cas,
Santa Eulàlia de Ronçana) assoleixen taxes
molt altes de possessió de turismes, amb un
17% més de la mitjana catalana i a 40 punts de
distància respecte el Barcelonès.

Podem concloure que a la capital no els caben
més cotxes, i que per això disposen de menys
vehicles, però també hem de reconèixer que el
transport públic canvia de rel el problema.
No obstant això, la dotació de transport públic
de Barcelona la paguem entre tots. La construcció de la línia L9 del metro, com a mostra, ens
costa més de mil euros per català. En aquest
país hi ha ciutadans que paguen el seu vehicle
i, alhora, el transport públic dels altres, mentre
que hi ha uns habitants a la ciutat central que
s’estalvien bona part dels costos de mobilitat.
Hi ha, doncs, molt marge per a una major racionalitat econòmica i del transport.
Podem afirmar que els ciutadans del Barcelonès són exemplars en transport sostenible i que
per això es mereixen el premi de la subvenció
pública al seu transport; alhora, s’estalvien diners gràcies al seu comportament racional en
adquirir menys turismes. Podem pontificar,
també, que els habitants de les urbanitzacions
disperses són ciutadans poc exemplars i culpables, i que per això els cal el càstig d’haver de
costejar l’elevat preu de la seva mobilitat i les
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inversions dels altres. Però aquestes cíniques
afirmacions només amaguen el mal govern de la
mobilitat, ja que, amb paraules més edulcorades,
aquestes idees formen part del llenguatge de la
tècnica i la política de transport vigents avui.
Vivim en un país sense govern. Altrament, no
s’entén la desproporció entre una societat molt
rica (800 mil vehicles) i una mobilitat penosa
que fa perdre milions i milions d’hores anuals a
la gent, quan amb un ajustament mínim dels mitjans materials podríem guanyar molt en eficàcia.
Ens manca govern real. I, que consti, que no hem
proposat res gaire soviètic, sinó solament un petit canvi d’orientació del 5% de les despeses en
vehicles cap a mitjans de transport col·lectiu.

Manel Larrosa
Octubre del 2011.
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LA RONDA DEL MARESME:

anàlisi de l’estudi de trànsit i el rendiment de la inversió
15.1. Sobre el model de trànsit de
l’Estudi Informatiu de la Ronda
del Maresme: trànsit, energia i
limitacions estructurals físiques
de la mobilitat
Les grans dades de la mobilitat de l’Estudi informatiu de la Ronda del Maresme (RM)1 parteixen
de dades del Pla Territorial de la Regió Metropolitana en l’horitzó 2026. Poden ser dades ajustades a aquesta data o es poden retardar; en aquest
moment, per exemple, ha disminuït el trànsit des
de 2008 per motiu de la crisi. Però podem partir
d’aquests valors per a entreveure l’horitzó que
hem d’analitzar.

Taula 1.

Població, ocupació i mobilitat al Maresme, 2007, 2016 i 2026.
2007

2016

2026

a

població Maresme

414.081

438.442

450.180

b

ràtio POR/POB (%)

45

47

48

c

% viatges intermunicipals (%)

54

59

62

d

nivell mig ocupació vehicles

1,3

1,39

1,42

viatges intermunicipals

100.622

121.580

133.974

variació viatgers respecte 2007

1,00

1,21

1,33

en vehicles

77.401

87.468

94.348

variació vehicles respecte 2007=1

1,00

1,13

1,22

(a*b*c)

Aquestes dades ens diuen:
(a*b*c/d)

Por: població ocupada resident.
POB: població resident.
Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, plana 44 de l’Estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi Informatiu.
Dades procedents el PTMB. Elaboració pròpia de les dades amb fons groc.

1	Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, C31. GISA 2010. Autors: EsteycoTansfer, Javier Rui-Wamba i Jordi Julià. Simulacions de trànsit procedents de
MCRIT, 2009.
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Amb aquestes dades hem d’admetre que l’escenari en vint anys seria el d’una població que hauria crescut un 8,7%, realitzaria viatges intermunicipals per motius laborals que haurien passat
del 54% dels residents als municipis fins arribar
al 62%, mentre que hauria augmentat lleugerament la població ocupada (del 45 al 48%) i el grau
d’ocupació dels vehicles (d’1,3 a 1,42 persones). En
conjunt, els viatges per motius laborals haurien
augmentat un 33% i el nombre de vehicles a la
xarxa en un 22% (per una lleugera major ocupació, i si considerem que la mateixa proporció de la
demanda es satisfà en vehicle privat).

Tordera, amb vehicles que no usarien el corredor
prelitoral, com fins ara, sinó directament el litoral,
però la magnitud d’aquest increment no és excessiu (d’11.500 a 15.000 vehicles el 2014, amb o sense
RM, és a dir de l’ordre del 10% del trànsit de la C32).
La combinació d’aquestes dues magnituds, major
nombre de desplaçaments i major distància dels
recorreguts, genera els dos escenaris següents
de desplaçaments de persones i de vehicles. Els
desplaçaments de vehicles creixen menys que els
de persones, ja que es parteix d’un increment de
les persones per vehicle.
Taula 3.

La simulació de la C32 preveu un escenari d'ús
més intens de la via, segons indiquen les xifres
següents:

Grans valors dels desplaçaments projectats a uns vint anys vista
al Maresme.
Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, planes, 44 i 49 de l’estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi Informatiu. Elaboració pròpia.

Taula 2.

Ús de la C32 en diversos escenaris temporals.
Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, plana 49 de l’estudi de Trànsit,
tom 3r de l’Estudi Informatiu. Elaboració pròpia de les dades amb fons groc.

2007

2016

2026

a

variació viatgers respecte 2007

1,00

1,21

1,33

b

variació vehicles respecte 2007

1,00

1,13

1,22

c

Variació veh*km (major recorregut)
respecte 2007 en tronc C32

1,00

1,34

1,69

increment viatgers
en veh*Km en conjunt
increment de vehicles en veh*
Km en conjunt

1,00

1,62

2,25

1,00

1,51

2,06

2007

2016

2026

veh*Km C32

2.722.423

3.644.637

4.601.181

a*b*

variació respecte 2007

1,00

1,34

1,69

c*b
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Si es produís un augment de la població, de la
mobilitat intermunicipal i de la longitud dels desplaçaments, tot i que hi hagi un cert increment
de l’ocupació dels vehicles, l’escenari a què ens
aboca la predicció és a la duplicació del nombre
de vehicles presents en xarxa. Per tant, s’apunta a una duplicació de les intensitats de vehicles
en la xarxa vial, tal i com es corrobora en altres
punts de les dades de l’estudi informatiu, com
veurem més endavant. Si no es partís d’un major
nombre de persones per vehicle, el nombre de
vehicles en xarxa arribaria a ser un 225% superior. Aquestes xifres suposen una projecció a l’alça de la mobilitat de les persones exclusivament
en termes de vehicle privat, ja que no es fa cap
opció de portar el seu creixement cap a quotes
majors de transport públic, perquè es considera
natural, o estàndard, la mobilitat en transport
privat pel fet que permet anar de porta a porta.
Aquestes xifres només es veurien reduïdes lleugerament en el cas que la longitud mitjana dels
desplaçaments no augmentés en excés, però
indiquen un escenari de mobilitat ingovernable
dins els paràmetres acceptats.
Aquestes són les grans magnituds que l’estudi
informatiu fa servir per a preveure la mobilitat
en funció d’un model abastament usat a la Generalitat (Departament de Política Territorial), que
n’és propietària: el SIMCAT. Aquest model permet simular el trànsit en les xarxes vials actuals
i futures i preveure la mobilitat que hi haurà, en
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dates futures, en el transport privat i públic. En
funció de les dades actuals i del model de simulació, l’estudi informatiu preveu l’horitzó futur, que
s'analitza en un escenari zero (no fer la Ronda del
Maresme), i en dues opcions alternatives:
RMN: Ronda del Maresme amb dos carrils però
amb nusos a nivell (rotondes), o sigui, una molt
bona carretera.
RMD: Ronda del Maresme, amb dos carrils i amb
solucions a diferent nivell, o sigui, una autovia.
Val la pena analitzar les simulacions del conjunt
de les opcions per tal d’entendre la lògica de l’Estudi Informatiu i fer-ne la crítica.
2007 actual
Font:

P. 21

P. 17

Tram

2007
C32

2007
NII

Enllaç B20 - Alella

En l’escenari zero (no construcció de la RM) els
valors per als grans eixos longitudinals de la comarca (la C32, que es vol reforçar, i la NII, que es
diu de pacificar) estan detallats en la taula 4.
Taula 4.

Valors de les intensitats mitjanes diàries
(IMD) de trànsit en la C32 i en la NII en
l’escenari zero (no construcció de la Ronda
del Maresme).
Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, planes, 17, 21 i 70 de l’Estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi
Informatiu.
2014 escenari zero
P. 70

2007
suma
corredor

2014
C32,

2024 escenari zero
P. 70

2014
NII,

(sense RM) (sense RM)

2014
suma
corredor,
(sense RM)

2024
C32

2024
NII

(sense RM) (sense RM)

2024
suma
corredor,
(sense RM)

105.074 46.943 152.017 146.881

45.499 192.380 174.367

48.082 222.449

Alella - Premià

93.812

35.596 129.408 126.828

36.960

163.788

147.364

40.691

188.055

Premià - Argentona

85.941

37.084

Argentona - Mataró S

78.509

123.025

111.918

33.288

145.206 134.085

36.872

170.957

78.509

102.716

25.208

127.924

30.371

154.404

124.033

Mataró S - Mataró NII/S

80.494

100.543

Mataró NII/S Enllaç C60
Enllaç B20 – Alella
(per a 2007=1)
Argentona - Mataró S
(per a 2007=1)

90.175

109.055

1,00

1,27

1,46

1,00

1,67

1,97
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L’escenari de la no construcció de la Ronda del
Maresme preveu uns increments de trànsit en el
corredor longitudinal que assoleixen els valors
màxims en la frontera amb el Barcelonès, pel fet
que aquesta comarca és la principal destinació de
la mobilitat des del Maresme. En aquesta secció
comuna entre la C32 i la B20, els trànsits previstos per al 2024 serien un 46% superiors i s’elevarien des dels 152.017 vehicles actuals (2007) als
222.449 (2024). Aquest valor seria la suma dels
que circularien per la C32, per la B20 i la NII, i
els valors màxims serien aquells que engoliria el
tram comú C32-B20.
En seccions del corredor més properes a Mataró, el trànsit disminueix gradualment, tal i com ja
succeeix ara. A les portes de Mataró, l’any 2024,
la IMD del corredor pràcticament duplicaria l’actual (de 78.509 a 154.404 vehicles), de forma que
hauria augmentat molt més que no pas a Montgat. Podríem dir que es faria un ús més uniforme
de la secció de la C-32.
Si aquests són els escenaris sense la construcció
de la RM, seguidament veurem la simulació del
trànsit en l’opció de construcció de la RMN (Ronda Maresme en l’opció de nusos a nivell) i en l’opció RMD (a desnivell).
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Taula 5.

Valors de les intensitats mitjanes diàries (IMD) de trànsit en la C32 i en la NII en l’escenari
zero (no construcció de la Ronda del Maresme).
Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, planes, 17, 21 i 70 de l’Estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi Informatiu.

Simulació RMN
Font:
Tram

2007 actual
P. 21

P. 17

2007
C32

2007
NII

2014 amb RMN

2007
suma
corredor

2024 amb RMN

P. 70

P. 71

P. 72

P. 72

P. 71

P. 72

2014
C32
amb
RMN

2014
RMN

2014
2014
2024
NII
suma
C32
amb corredor amb
RMN
RMN

2024
RMN

2024
NII
amb
RMN

2024
suma
corredor

Enllaç
105.074 46.943 152.017 177.755
19.518 197.273 211.736
23.302 235.038
B20 - Alella
Alella 93.812 35.596 129.408 95.884 63.622 13.786 173.292 121.275 68.572 17.578 207.425
Premià
Premià 85.941 37.084 123.025 91.678 42.700 22.250 156.628 116.799 48.561 23.152 188.512
Argentona
Argentona 78.509
78.509 90.627 34.720 11.552 136.899 115.893 39.416 12.875 168.184
Mataró S
Mataró S 71.934
96.304
Mataró NII/S
Mataró NII/S 79.124
99.959
Enllaç C60
Enllaç
B20 – Alella
(per a 2007=1)

1,00

1,00

Argentona Mataró S
(per a 2007=1)

1,00

1,00

1,69

1,30

1,60

1,74

2,02

1,55

1,98

2,14
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Els grans valors de les simulacions realitzades
ens diuen:

Simulació RMN
Font:
Tram

2007 actual
P. 21

P. 17

2007
C32

2007
NII

2014 amb RMN

2007
suma
corredor

2024 amb RMN

P. 75

P. 74

P. 75

P. 75

P. 74

P. 75

2014
C32
amb
RMN

2014
RMD

NII
2014
2024
amb
suma
C32
RMD corredor amb
RMD

2024
RMD

2024
NII
amb
RMD

2024
suma
corredor

Enllaç
105.074 46.943 152.017 182.069
19.751 201.820 220.297
22.593 242.890
B20 - Alella
Alella 93.812 35.596 129.408 71.605 93.385 14.657 179.647 102.137 97.562 17.440 217.139
Premià
Premià 85.941 37.084 123.025 68.262 73.493 21.126 162.881 95.163 81.255 22.738 199.156
Argentona
Argentona 78.509
78.509 67.426 56.993 11.891 136.310 93.257 63.818 13.478 170.553
Mataró S
Mataró S 63.793
89.896
Mataró NII/S
Mataró NII/S 63.135
90.063
Enllaç C60
Enllaç
B20 – Alella
(per a 2007=1)

1,00

1,00

Argentona Mataró S
(per a 2007=1)

1,00

1,00

1,73

1,33

1,58

1,74

2,10

1,60

2,00

2,17

• El 2024, en l’escenari tendencial, la IMD del
corredor augmentaria un 46% (un 27% el
2014), respecte del 2007, mesurat en el tronc
comú C32-B20.
• En en el cas de construcció de la RMN, el 2024,
la IMD al tronc comú C32-B20 augmentaria un
55% (un 30% el 2014), respecte de 2007.
• En el cas de construcció de la RMD, el 2024
la IMD al tronc comú C32-B20 augmentaria un
60% (un 33% el 2014), respecte de 2007.
Les conclusions són clares: a major oferta de
tronc central de xarxa bàsica, major augment
de circulació.
Podem entendre el model de la via principal de la
C32 i els seus ramals com un arbre, encara que el
model real és més aviat de tipus reticle. La forma
d’arbre és suggeridora del lligam entre el tronc i les
branques distribuïdores i aportadores de trànsit.
Figura 1. Esquema representatiu de la mobilitat
en sentit arbori 2007-2024. El Maresme conté un
llarg corredor amb un únic canal viari potent, o
tronc, que és al C32, d’aquí el símil arbori.

Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, planes, 17, 21 74
i 75 de l’Estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi Informatiu.
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Figura 1:

Un esquema d’arbre representa bé la mobilitat des de diversos punts cap a una xarxa
bàsica, a través de la qual arribaríem a unes
destinacions (en aquest cas situades en
una altra distribució arbòria, a les arrels).
Tant si l’esquema és en reticle (malla) o en
branques (sense encreuament entre elles),
hi ha una coherència en el conjunt que fa
que, si s’engruixeix la demanda, tot l’esquema augmenti proporcionalment.
No és possible només un engruiximent del
tronc principal.
El Maresme arbori, 2007

El Maresme arbori, 2024

El Maresme i el Barcelonès arboris, 2007

El Maresme i el Barcelonès arboris, 2024
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El valor més significatiu d’aquest arbre de mobilitat és la dimensió del tronc, perquè aquesta dada
és representativa del seu conjunt. L’arbre del
2014 seria un 30% més gruixut (C32-RMN) o un
33% (C32-RMD), mentre que per al 2024 seria un
55% més gruixut (RMN) o un 60% (RMD).
Si el coll de Montgat s’engruixeix fins a aquest límits, el tronc, a l’alçada de Mataró, s'engruixiria
encara més. Fins ara, des de Montgat a Mataró, el
flux perd gruix, però les prospeccions per a l’any
2024 el fan quasi constant d’una punta a l’altra.
El cas és que a les portes de Mataró, el 2014, el
conjunt del trànsit suportat per la C32 i la RMN
seria de l’ordre d'un 58-60% més gran, i el 2024
arribaria a ser un 98-100% major, amb una intensitat de trànsit que es preveu just del doble que
en la data d’inici, disset anys abans.
Aquest valor d’augment és representatiu de tot
el conjunt, i es produiria a totes les seccions de
la xarxa distribuïdora i vies principals i locals.
Aquesta és la dada més important que determina tota la simulació i que cal captar per veure els
efectes de conjunt de la realitat a què ens destinen. Una dada que l’estudi informatiu no comenta
i que silencia2.
El resultat és una C32/RM tan plena, de Montgat a
Mataró, que faria necessària la NII per tal d'alleugerir-hi el trànsit. Davant aquest escenari tenim
dues opcions: la primera és valorar positivament
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la voluntat de millora radical i anticipada davant el
problema greu que ens ve al damunt; i la segona,
i potser molt més aconsellable, és posar en dubte
els valors de la planificació que sosté tot el procés.
Els efectes serien greus. Ho podem veure en paraules del mateix estudi de trànsit.

El gran SIMCAT
El conjunt de xifres anteriors permeten posar en
dubte la simulació de trànsit.
Les xifres de la simulació operen per simple inflació
de les dades precedents i els dos escenaris del 2014
i del 2024 són un simple producte de les dades originals. Aquest augment de xifres permet “justificar”
la necessitat de la Ronda del Maresme.

El fet que el model de simulació és absolutament
lineal i sense matisos ho revelen les dades següents,
obtingudes a través de l’anàlisi de la correlació de
Pearson entre els blocs de dades d'IMD de les taules anteriors, al llarg de la C32, RM i NII en diferents
moments temporals.
Taula 6.

Simulació per simple inflació de dades: el
SIMCAT aplicat a la Ronda del Maresme.
Comparació de les IMD en el corredor del
Maresme referides a la C32, NII i RM.
Nota: 1) Les correlacions dins del model (en vermell)
són sempre absolutament lineals, sense cap canvi estructural de cap mena. En canvi, quan hi ha comparació
entre realitat i model (en negre) els valors no són tan
determinants. Amb tot, les correlacions sempre han de
ser altes, ja que el sistema és rígid en conjunt.

Correlació de Pearson
Escenari zero 2014

respecte

escenari realitat 2007

0,97266

Escenari zero 2024

respecte

escenari zero 2014

0,99839

Escenari zero 2024

respecte

escenari realitat 2007

0,96338

Corredor amb RMN, data 2014
Corredor amb RMN, data 2024

respecte
respecte

escenari zero 2014
ídem data 2014

0,99548
0,99806

Corredor, amb RMD, data 2014
Corredor, amb RMD, data 2024

respecte
respecte

escenari zero 2014
ídem data 2014

0,99564
0,99356

2	Tan sols en el cas que només augmentés la longitud mitjana dels recorreguts,
sense variar els altres paràmetres, seria possible augmentar la dimensió del
tronc principal i no augmentar la de les branques que l’alimenten.
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Aquestes xifres de correlació són tan absolutament properes a la unitat que mostren un comportament rígid i unidireccional, sense matisos.
La complexitat de la predicció que es podria esperar del model SIMCAT s’enfonsa de cop sota
aquest caràcter elemental. Tots els valors s'apropen a la unitat abans del tercer dígit de les mil·
lèsimes, a excepció del lligam entre 2024 i 2014
amb dades actuals (2007), ja que l’ajust entre el
model i la realitat actual no és perfecte (tot i que
molt elevat). Però en canvi sí que es comprova
com funciona el model, un cop calibrat respecte
de les dades inicials, ja que llavors la inflació és
pura i simple, lineal sense matisos (amb valors
majors al 0,99...).
Qualsevol acció que hagués actuat sobre el model en el sentit d’oferir més transport públic o
de pacificar notablement la NII, com a dades de
partida, hauria produït que el model no fos de
simple inflació i que els resultats no fossin com
els mostrats (vermell), sinó com els reals (negre)
o clarament inferiors (amb canvi estructural).
Potser el SIMCAT és una eina útil, però la seva
utilització en aquest estudi informatiu planteja
dubtes enormes, que són els següents:
• 	La quota del transport públic només es dedueix com a resta de la mobilitat que no es mou
per vehicle privat. Es considera que l’oferta
pública només serveix a determinades desti-
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nacions i no a la totalitat de la demanda. Es
parteix també de la consideració que el transport públic tarda més i que només és competitiu en determinats escenaris, com per exemple l’accés a Barcelona.
• 	La congestió no existeix en un model totalment elàstic que permet augments lineals
del trànsit en el conjunt de la xarxa, fins a
doblar-se, i sense que aquesta situació produeixi efectes estructurals que obliguin a
refer el model. No és creïble que el model
SIMCAT pugui admetre que un augment de la
congestió no té efectes sobre el repartiment
modal, quan és ben sabut que més gent opta
pel transport públic si les carreteres estan
saturades. Si això fos així, el model SIMCAT
hauria de ser revisat i calibrat de nou amb
profunditat i les seves simulacions actuals
posades en dubte.
Segurament el model SIMCAT és capaç de respondre a les preguntes que suscita la congestió i estudiar diversos escenaris possibles de
transport públic, però aquest resultat ni és automàtic, ni forma part directament del model,
ni ha estat investigat o contemplat. El SIMCAT,
en aquest cas, manté com a dogma la convicció
que el territori és elàstic, quan la mancança real
d'elasticitat hauria de ser la principal preocupació dels qui planifiquen. Formular-se la pregunta
generaria respostes interessants i realistes, però

a manca de pregunta es confia en un model simplement inflacionari.
El valor formal i la complexitat aparent del SIMCAT operen com una muralla de legitimació d’opcions que no són ni simples ni evidents. I això
permet ocultar a l’opinió pública dades fonamentals. Els mateixos tècnics que se’n serveixen
queden presos per la seducció numèrica i l’efectisme del model. El cas de l’estudi de trànsit de
la RM ho fa evident.
L’ús parcial del model SIMCAT acaba justificant
la duplicació de la xarxa bàsica. La RM no és cap
exemple únic, sinó una forma de treballar de la Direcció General de Carreteres en els darrers anys,
amb exemples imbuïts del mateix autisme territorial i volgudament lineals i parcials com el Quart
Cinturó, la C35 al Vallès o la C55 al Bages.
L’opció escollida, que suposa una duplicitat entre
el tronc principal i la via lateral, o RM, prové d’una
hipòtesi abstracta de separació del trànsit de la
circulació de pas i el de la mobilitat local, que es
pretén resoldre de manera “òptima” amb dues
vies segregades: una autopista més una autovia
paral·lela. Es pressuposa que aquest model és
més eficient, i ha estat usat a bastament com a
referent per la Direcció General de Carreteres. No
està clar, però, que els trenats de trànsit i els encontres entre la via central i els laterals es puguin
resoldre sempre de manera clara ni que el preu
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de la complexitat d’accessos entre ambdós tipus
de via signifiqui un cost assumible en termes de
complexitat de disseny, funcional i econòmica.
Malgrat aquests dubtes, el model de duplicitat entre tronc i laterals se'ns presenta com un paradigma tècnic indiscutible.
I tanmateix, els laterals, és a dir, la Ronda del Maresme, tampoc no resolen tots els accessos, ja
que a Montgat determinats moviments no tenen
connexió amb la Ronda, des de la C32 i la B20 o
a la inversa.
El model de simulació ignora absolutament els
efectes sobre la xarxa secundària i capil·lar d’un
model que infla el total de la intensitat de trànsit.
S’arriba a la inconsistència d’observar només el
comportament de la xarxa bàsica (que es duplica) i s’ignora que la xarxa distribuïdora sofreix
els mateixos efectes d’augment de la intensitat
de trànsit que la xarxa bàsica. No es comenta la
xarxa capil·lar deu anys després de l'inici del servei a la via, tal i com es fa per al tronc principal. I
aquest fet no pot ser casualitat: si no se’n parla,
és que no se’n vol parlar.
Respecte del calibratge amb la realitat per a la
data d’inici (2007), el model assigna més trànsit
en el coll comú entre la C32 i la B20, mostrant
que en la realitat la congestió comporta ja actualment una disminució del trànsit que la simulació no detecta. En la resta de llocs de calibració
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el cas és majoritàriament el contrari: quasi sempre és major la dada real que la simulada. Aquest
fet no sembla haver cridat l’atenció dels autors,
malgrat que el que indica és que, ja actualment,
la congestió actua com un factor limitant en el
creixement del trànsit en les seccions més intensament usades.
L’ús sistemàtic del SIMCAT com a gran valedor de
la RM no és acceptable si no se saben plantejar
les preguntes adients.

15.2. Les afirmacions
de l’estudi de trànsit
Què afirma l’estudi de trànsit:
competència a la C32
L’efecte de la RM és essencialment buidar l’autopista de trànsit, amb més valor en el cas de la
RMD pel seu caràcter d’autovia respecte del caràcter de carretera de la RMN.
Els valors per a l’any 2014 (posada en funcionament) són importants:
• 	Descens del 35% en la C32 a l’alçada de la
Ronda de Mataró.
• 	La RMN, entre Mataró i Montgat, amb 50.000
vehicles, en treu 24.000 de la C32, que passa
de 110.000 a 86.000 de mitjana.
• 	La RMD, entre Mataró i Montgat, amb 88.000
vehicles, en treu 55.000 de la C32, que passa de 110.000 a 55.000 de mitjana.

El fet que l’autopista sigui de peatge i que no se
li pugui fer una competència deslleial ha quedat
prou clar en els accessos a Madrid. Les autopistes
de concessió són xarxes gestionades per privats
i controlades (poc i malament) pel sector públic.
Una reducció com aquesta originaria dret a indemnitzacions. Sobre aquest punt, l’estudi informatiu
no esmenta res, com si no fos una opció ben real i
possible i que caldria tenir ben en compte.
“La RMD proporciona unes característiques tan competitives amb l’autopista que desequilibra molt el repartiment de trànsit de les dues vies” (p. 57).

El fet que l’autopista sigui de peatge i que no se
li pugui fer una competència deslleial ha quedat
prou clar en els accessos a Madrid. Les autopistes
de concessió són xarxes gestionades per privats
i controlades (poc i malament) pel sector públic.
Una reducció com aquesta originaria dret a indemnitzacions. Sobre aquest punt, l’estudi informatiu
no esmenta res, com si no fos una opció ben real i
possible i que caldria tenir ben en compte.
En una altra conclusió ens diu:
”Si la N-II no es pacifica, quan la RM arribi a nivells de
serveis baixos el trànsit tornarà a utilitzar més la N-II,
mentre que si aquesta està pacificada, l’excedent de
trànsit de la RM saltarà preferentment a la C-32, mantenint un equilibri i una bona distribució de trànsit en el
territori (p. 58).
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Què afirma l’estudi de trànsit:
competència al transport públic
Les previsions de mobilitat en transport públic només parlen del 2016 respecte del 2007, però no hi
ha cap xifra del 2026. Per què?
Es preveu que entre el 2007 i el 2016, dins el Maresme, augmentarà més la mobilitat en vehicle privat que no pas en transport públic col·lectiu en valors absoluts (increment de 8.444 desplaçaments
en VP en dia feiner per 5.614 en TPC). Per tant, hi
haurà una pèrdua de quota de TPC.
Només en les relacions amb el Barcelonès creixeria
més, en valor absolut, la mobilitat en TPC (18.814
viatges en dia feiner) que en VP (11.181 viatges en
vehicle privat que accedirien al cor metropolità).
El resultat és més mobilitat privada dins la comarca i, tot i l’augment de la pública en direcció al Barcelonès, un increment molt notable de la privada.
Cada desplaçament pot comptar dues vegades en
la formació de la IMD (anar i tornar) en el tronc
de la relació amb el Barcelonès (C32), la qual cosa
significa més de 22.000 vehicles diaris. És possible
aquesta carrega cap al nucli central?
El model conjunt és, però, de simple inflació, ja que
la situació del 2016 és força similar a la del 2007.
No hi hauria cap canvi estructural. Dins el Maresme i respecte de Barcelona el TPC creix, del 2007
al 2016, amb diferències que no són majors de l’u
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per cent, sigui en una o altra destinació (124 i 123%
respectivament), és a dir, que tots dos s’han doblat
en la mateixa proporció. En canvi, el VP dins el Maresme augmenta un 110%, i respecte del Barcelonès un 106%. S’afirma que uns augments totals de
trànsit com els previstos no produirien cap canvi
estructural, tot i situar-se dins d’un marc de congestió que ja és present avui. Són qüestions transcendentals a les qual caldria respondre i no deixar
les xifres de les simulacions com a simple resultat
final, quan en realitat són l’inici del problema que
s’analitza. El fet de creure que el sistema és completament elàstic estalvia fer-se la pregunta, i la
confiança resultant anul·la qualsevol plantejament
d’aprofundir més.
Què afirma l’estudi de trànsit:
l’oblit de pacificar la NII
Tot i l’enfocament sempre elàstic de la simulació,
sabem que hi ha hagut paràmetres que en els darrers anys no s’han comportat de manera elàstica,
sinó tot el contrari, com és el cas del clar declivi
de la IMD a la NII, amb un 25% de disminució en
14 anys (fins el 2007). Tanmateix, resulta que es
preveu que trenqui la seva tendència real, i que hi
augmenti el trànsit, o com a màxim que quedi estable. És raonable, aquesta simulació?
La NII no és un cas menor ni marginal, ja que forma part de la qüestió principal que ordena tot el
projecte de la RM, i aquesta és la possibilitat de
la seva pacificació. Però la pregunta no ha estat

formulada realment: la simulació s’ha deixat en pilot automàtic sense extreure’n les conclusions que
podia i calia haver aportat. Senzillament perquè la
simulació no era més que un vestit a mida per un
estudi informatiu per justificar la RM i una decisió
ja presa.
Què silencia l’estudi de trànsit:
les limitacions dels accessos
L’estudi dedica força planes a valorar els efectes
de la RM en els seus accessos i a demostrar amb
xifres els valors de les connexions amb els pobles,
ja que oferiria major nombre d’enllaços que l’actual C32. En comparació amb altres estudis informatius que prescindeixen del tot d’aquesta anàlisi,
aquí ens trobem davant un treball que comença
amb més rigor.
Les valoracions comparen com, per a un mateix
poble, un determinat accés pot reduir el nombre
de vehicles, mentre que un altre el pot augmentar.
Normalment perden pes els accessos fins ara únics
i en guanyen els nous.
Fins aquí correcte. La incorrecció rau en el fet que
les dades només es plantegen per a la data en què
la via començarà a donar servei (2016) i es deixa
completament de banda qualsevol comentari respecte de la data horitzó, per exemple, del 2026,
usada en altres simulacions, com per exemple les
que es refereixen a la secció de la C32, de la RM i
de la NII.
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Oblit o ganes de no entrar-hi? Més aviat silenci
conscient i sabedor que la resposta podria no ser
acceptable, com es dedueix d’algun comentari lateral de l‘estudi de trànsit:
El 2016, just en el moment que la Ronda començaria a donar servei, el redactor afirma al mateix
estudi de trànsit:
“És essencial que el trànsit pugui accedir a la RM a través de vies i enllaços amb capacitat suficient. Per tant,
s’han de preveure les actuacions necessàries a la xarxa
local per garantir l’accés a la RM perquè aquesta via pugui realitzar la seva funció sense restriccions de capacitat als accessos” (p. 66).

El fet que es desplaci a l’àmbit local la manca de
funcionalitat dels accessos, ja en la data del 2016,
hauria d’induir a una reflexió més profunda respecte a un projecte que sustentaria la major part de la
mobilitat del Maresme. No és possible estudiar la
RM si no es tenen en compte els seus accessos.
Tal vegada caldria afirmar que no haurien de ser
possibles estudis informatius de vies d’alta capacitat sense disposar prèviament d’avaluacions ambientals estratègiques sobre el sistema de mobilitat
de l’àmbit que permetés definir objectius assolir
en el repartiment modal i prioritats. O el que és el
mateix, recuperar el sentit de la planificació territorial, la supeditació de la planificació sectorial, o
dotar de ple sentit a la Llei de mobilitat (9/2003),
de 23 de juny.
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Què silencia l’estudi de trànsit:
el context regional
L’estudi de trànsit no esmenta cap de les xifres de
trànsit que absorbiria l’autovia de pagament prevista a la Conreria (B-500). L’ocultació d’aquestes
xifres és un fet rellevant, perquè tot i que es considera que estarà realitzada l’any 2024, desconeixem el trànsit que absorbiria i seria possible que
les altes xifres de l’accés al Barcelonès en el tronc
comú de la C32-B20 fossin encara majors. Com
que aquest escenari ni tan sols se cita, és que la
gran congestió abocada al Barcelonès podria ser
encara més gran?
De fet, l’únic element de context territorial que
l’estudi contempla és la connexió de la C32 a la
Tordera amb l’AP7, la qual cosa permet deduir un
increment de trànsit de llarg recorregut (+11.550
vehicles); però no s’explica cap altre escenari, ni
a la Conreria ni al pas pel túnel de Parpers. La
manca de simulació regional és greu pel que fa al
sistema de les rondes de Barcelona: hem de suposar que si per la porta de la C32-B20 el valor
dels accessos augmenta fins un 60% no hi ha cap
motiu per no pensar que no succeirà el mateix en
les altres portes regionals, la qual cosa posa sota
total sospita l’estudi de trànsit.
De nou apareixen les velles maneres de la Direcció General de Carreteres i de tot el seu aparell
tècnic per justificar qualsevol nova via o ampliació de les existents: no hi ha límit a la demanda de

mobilitat en vehicle privat, com si el territori fos
tan flexible com els recursos energètics o els seus
impactes ambientals.
Què silencia l’estudi de trànsit:
les grans dades i opcions de mobilitat
L’estudi amaga les grans xifres de la mobilitat en
el Maresme en la data present i en les dates futures, dades que el model SIMCAT coneix.
L’oferta de la RM és la gran aposta per a la mobilitat futura del Maresme. Tot i que es parli de
la possibilitat de la construcció de la línia de rodalies soterrada, tal i com preveu el PTMB, és la
nova oferta viària la que conforma la mobilitat
futura de la comarca. Lluny de ser una simple
solució funcional, la RM esdevé el model de planificació que sustenta la mobilitat i el caràcter
futur de la comarca. Així, caldria deixar clar:
• 	Quins són els recorreguts totals i mitjans dels
residents i ocupats del Maresme i en quina
proporció es faran en vehicle privat?
• 	Quins són els consums energètics previstos i la
dependència del vehicle privat que s’estableix?
Què silencia l’estudi de trànsit:
si la congestió opera, vol dir que hi ha marge
per administrar el trànsit intern del Maresme
Si, com sabem, el trànsit no pot créixer en el coll
d’ampolla de la unió entre la C32 i la B20 a Montgat, llavors se’n dedueixen algunes conclusions:
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• 	La capacitat sobrant de la C32 es pot usar per
pacificar la NII. Només el peatge limita actualment aquesta opció. Tot i que, amb peatge
inclòs a la C32, la NII no ha deixat de reduir el
seu trànsit al llarg dels últims anys.
• 	La barrera de peatge al tronc de la C32 a Vilassar detecta un funcionament de la C32 molt
lligat al trànsit de pas i de recorregut regional:
79,09% intern RMB, 4,92% Gironès-Barcelona
(sumats = 83,97%) i només 16,03% intern
Maresme.
	Aquest fet facilitaria clarament un possible
aprofitament major intern i local per part del
Maresme de la seva estructura principal, la
C32. (dades p. 41).
• 	Hi ha marge per absorbir trànsit local a la C32.
Hi ha capacitat sobrera al llarg de la C32 en el
Maresme, per exemple entre Montgat i Mataró, de forma que si el coll d’ampolla opera al
màxim en l’accés al Barcelonès, en la resta hi
ha capacitat de maniobra per al trànsit local.
• 	La NII es pot pacificar per pressió física. De la
mateixa manera que han baixat els trànsits al
llarg d’aquesta via, aquest fet es pot impulsar
més decididament i pels mateixos mecanismes
que fins ara han operat. És possible limitar el
pas de vehicles pesants en determinats punts,
és possible controlar velocitat i capacitat, i sabem que el trànsit es pot desplaçar, com ja ha
fet, a la C32.
• 	Si no és possible augmentar la secció d’accés
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vial amb el Barcelonès, qualsevol augment significatiu de la mobilitat entre el Barcelonès i
el Maresme s’haurà de fer en transport públic.
En aquest supòsit, s’oferiria servei també entre els pobles enllaçats amb Barcelona. Però
la comarca podria ser encara més dual que ara
si el TPC es reduís només a la façana marítima, mentre que si l’esquema de TPC fos de penetració en el conjunt dels municipis del Baix
Maresme, llavors qualsevol increment d’oferta
respecte Barcelona serviria també per a la mobilitat dins el Maresme. En síntesi, un reforçament correcte de l’oferta de TPC ho seria amb
efectes homogeneïtzadors.
Podem concloure que hi ha marge en el comportament de la C32 dins el Maresme per ser
usat per absorbir trànsit de la NII, tal i com ha
anat succeint en els darrers anys (pèrdua constant d’IMD), en què el trànsit s’ha desplaçat a
la C32. La reforma gradual de la NII (semàfors,
rotondes) ha conduït a la reducció de la seva
IMD i aquest fet físic pot continuar i és la única
garantia per a pacificar aquesta via. No pas per
simple hidràulica, fent que augmenti el canal de
la C32, per exemple amb la RM, sinó pessigant
directament la canonada de la NII i reduint directament i volguda la seva capacitat de flux.

creure que el sistema es comporta sempre de
manera perfectament elàstica. L’estudi de trànsit ens en dóna alguns exemples interessants,
demostrant que si hi ha més oferta hi ha més
congestió:
“La Ronda Maresme amb enllaços a nivell entrarà a
nivell de servei D l’any 2016 en els trams més carregats” (p. 66).
“La Ronda Maresme amb enllaços a diferent nivell
entrarà a nivells de servei de congestió en el moment
d’entrada en servei” (p. 66).

La congestió en dates tan inicials es deuria al fet
que els conductors voldrien estalviar-se el peatge, amb la qual cosa es planteja directament un
sistema que no funciona.
Encara que en aquells escenaris hi hagi un ús
abundant i estès de biocombustibles, ens caldria
saber la factura energètica del sistema, perquè la
simulació coneix aquestes dades que s’oculten. La
factura energètica és un element clau, tot i que es
pressuposi que les emissions no augmentaran degut a la gran eficiència amb què funcionarien, se
suposa, els motors dels vehicles.

Malgrat la manca real de recerca sobre els
efectes actuals i futurs de la congestió (un element que no es pot deixar de banda), s’opta per
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15.3. Sobre la justificació
de la rendibilitat de la RM, o
“els comptes del Gran Capitán”
Por picos, palas y azadones, cien millones de ducados...
por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los
españoles, ciento cincuenta mil ducados... por guantes
perfumados para que los soldados no oliesen el hedor
de la batalla, doscientos millones de ducados... por reponer las campanas averiadas a causa del continuo
repicar a victoria, ciento setenta mil ducados... y, finalmente, por la paciencia de tener que descender a estas
pequeñeces del rey a quien he regalado un reino, cien
millones de ducados...
Gonzalo Fernández de Córdoba (1504, aprox.)

L’annex 16 de l’estudi informatiu planteja les grans
dades econòmiques de la construcció de la RM, en
les seves dues opcions a nivell, RMN i amb nusos a
doble alçada, RMD.

quant val l’estalvi d’una mort per accident, el valor del temps estalviat en els recorreguts, i finalment el valor de les emissions d’efecte hivernacle
o nocives per a la salut.

A grans trets, els aspectes positius de la construcció es mesuren en temps d’estalvi en la mobilitat
i en la reducció del nombre d’accidents respecte
de la situació de no fer la RM. Aquests valors es
capitalitzen al llarg de trenta anys per a fer front
a les despeses de l’obra. El compte de càrrecs inclou la pròpia inversió en la construcció, el manteniment de la via, les emissions de gasos i els
costos de la mobilitat soferts pels propis vehicles.
Tots aquests valors s’han de fer monetaris: des de

Com era d’esperar, l’única dada mínimament contrastable és el cost de la construcció, mentre que
la resta es calculen a partir de multitud de criteris
possibles i variables per als quals hi ha una gran
dispersió de fonts on fer-ne una valoració.
De forma sintètica, la conclusió de l’estudi oficial és que la RM aprova els balanços de rendibilitat en l’opció a nivell (RMN) però no a desnivell
(RMD). Les xifres són:

Taula 7.

Taula de valors de rendibilitat de les dues opcions de la Ronda Maresme.

Balanç

Inversió

Manteniment
i operació de la
infraestructura

Efectes sobre
el temps estalviat

Efectes sobre
els accidents

Efectes sobre
els costos
d’operació
dels vehicles

Efectes sobre
les emissions

Total RMN (1)

35.938.427

-205.329.148

-16.425.809

226.195.641

57.086.507

-23.071.206

-2.517.558

Total RMD (1)

-9.195.026

-211.828.177

-17.739.874

188.600.882

57.629.979

-23.790.816

-2.067.021

Font: Dades de l’annex 16 de l’estudi informatiu de la RM.
Nota: 1) Valors actualitzats a l’any inicial, 2013, a partir de la suma dels valors, any per any, del 2013 al 2040.
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Sobre els beneficis.
El càlcul i el valor del temps estalviat
Els valors que ajuden a fer positiu el compte són
sobretot els que corresponen als efectes sobre el
temps estalviat (80% - 77% dels valors positius
segons RMN - RMD) i, secundàriament, els deguts
a la reducció dels accidents (20% - 23% dels estalvis). Podem fer les consideracions següents:
Ja hem parlat fins ara dels càlculs de simulació del
trànsit realitzats a traves del SIMCAT. D’aquests
mateixos càlculs, amb els interrogants plantejats,
en deriva una estimació del temps de recorregut
estalviat. El temps estalviat es fa monetari a partir
d’una estimació del valor del temps al preu (2013)
de 14,3 euros per hora estalviada. Tanmateix,
aquest valor, que no es justifica, és molt més alt
que una referència marc com són els 8,7 €/hora
del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona del 2006. És obvi, doncs, que
si es partís d’un valor lleugerament menor, l’opció
de la RMN tampoc no seria rendible. Al preu del
Pla Director la rendibilitat del projecte s’enfonsa
i no seria en cap cas justificable com a inversió
pública. Hom pot malpensar (i més sabent com es
quadren aquesta mena de balanços) que el valor
de l’hora estalviada és aquell que permet quadrar
la comptabilitat i no a l’inrevés.
A aquesta primera magnitud hi podríem afegir
el fet que el volum total de les hores estalviades
parteix d’un increment constant del trànsit al
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llarg de 30 anys, en els primers deu dels quals es
pressuposa una duplicació de les intensitats de
mobilitat al llarg del tronc central principal del
corredor del Maresme, com hem vist abans. Les
xifres d’estalvi de temps al llarg d’aquest període
no solament no són creixents linealment sinó que
s’acceleren, lleugerament, en una corba a l’alça.
No hi opera congestió, sinó una accentuació de
l’eficàcia derivada de la disponibilitat de la via.
Quant als accidents, en canvi, el valor de l’estalvi
té un creixement més lineal.
Si operés la congestió i la incapacitat de tot el
sistema de duplicar-se en intensitat, llavors els
valors que es pressuposen de mobilitat i temps
de viatge també farien impossible la rendibilitat
avaluada, que ja no tindria justificació per impossibilitat física de funcionament. Una impossibilitat
ben real, com ens assenyala l’absurd de l’elasticitat permanent del model de trànsit.
Entrem, però, en els accidents. És molt lloable
valorar el seu estalvi, però el valor econòmic assignat potser és exagerat. En el cas de la RMN
suposen un valor equivalent al 20% del balanç
econòmic positiu de la via, mentre en la RMD arriben al 23% (80% i 77% serien, respectivament,
els valors de l’estalvi en temps). Si cada hora estalviada en desplaçaments és valorada en 14,3
euros, abonarien els usuaris una assegurança de
vida d’aquest valor per cada hora de temps que
recorreguessin la via? Clarament, els usuaris no

acceptaríem un valor tan alt, que seria de 2,86 a
3,29 euros per hora viatjada. Potser la societat ho
ha de fer, encara que estigui molt per damunt del
valor de risc que perceben els usuaris, però no
deixa de ser un valor molt elevat.
En termes d’emissions els valors econòmics són
molt reduïts, i això es deriva de dues coses: per
una banda el baix valor assignat a l’emissió en euros per cada tona de gasos i, en segon lloc, perquè es minimitzen les emissions. Els efectes de la
suposada reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle prenen un valor econòmic que és només de l’u per cent dels valors de càrrec (inversió, manteniment, costos operatius dels vehicles
i emissions).
Doblar la dependència energètica,
doblar les emissions
Al principi del text hem vist com la projecció de
la demanda es disparava fins a doblar la intensitat de trànsit en la totalitat del sistema vial del
Maresme. Aquesta duplicació al llarg de vint anys
(2007-2026) que es mostrava en les IMD del trànsit era el resultat de la combinació d’un escenari
de creixement demogràfic (+8,7%), major taxa
d’ocupació (+6,7%), major nombre de recorreguts intermunicipals (+14,8%), i al mateix temps
major longitud mitjana dels desplaçaments intermunicipals. Podem suposar que potser aquesta
conjunció de factors no es produirà, o que serà
més lenta del que es prediu, però una cosa certa
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és que es tracta d’una combinació de factors cap
dels quals, per si mateix, es capaç de doblar la mobilitat, però sí que poden fer-ho en conjunció.
Tanmateix, amb el desenvolupament del Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de
Barcelona (2006-2012) es preveia aconseguir una
reducció del 20% dels km recorreguts en cotxe i
del 5% en les mercaderies entre 2004 i 2012, trencant l’escenari tendencial d’increments del 9% i
del 25% respectivament. Aquesta aposta decidida
per la contenció de la mobilitat i el canvi modal no
apareix per enlloc en el marc de l’Estudi Informatiu
de la RM. A la pràctica, la RM es justifica a partir de
la negació de l’escenari establert pel PDM i dilapida
qualsevol intent de contenir la mobilitat.
La despesa energètica que aquest sistema planteja no es valora adequadament ni amb suficiència.
El model de mobilitat a partir d’una C32 més una
RM com a principals elements estructuradors del
Maresme suposa un increment clar de la despesa
energètica i de la dependència exterior del país,
via balança comercial.
En termes de dependència energètica i de consums, aquest fet planteja, en vint anys, la duplicació també de la despesa energètica dependent del
petroli i, per tant, de la factura respecte de l’exterior, a través d’un combustible afectat per una gens
elàstica capacitat de continuar creixent (pic del petroli) i amb preus ascendents.
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Degut a la posada en funcionament de la RMN, l’any
2014 es recorrerien de fet 37 milions de km més que
si no es construís, o bé 48,5 milions en el cas de la
RMD. Òbviament, aquests km recorreguts comportarien un increment molt notable del consum energètic i de les emissions de CO2, NOx i PM10.

L’increment constant de la mobilitat motoritzada
eixuga qualsevol possible benefici derivat de la
millora tecnològica o de la introducció de combustibles alternatius. Els valors de referència que
s’aporten en relació a la millora del parc de vehicles són els següents:

Taula 8.

Taula de síntesi dels valors estàndards de consums i emissió de gasos en vehicles per
quilòmetre en la justificació de la RM (g/veh*km)

Vehicles pesants

Vehicles lleugers
2006

2014

2014 / 2006

2006

2014

2014 / 2006

Consums combustible

49,62

44,81

185,87

195,14

Emissions de CO2

157,33

131,71

584,62

612,47

Emissions de NOx i PM

1,04

0,26

4,33

1,74

Emissions de PM10

0,04

0,03

0,90
caiguda
0,84
molt biodièsel
0,26
caiguda radical
0,77
caiguda forta

0,32

0,14

1,05
manteniment
1,05
manteniment
0,40
caiguda radical
0,42
caiguda radical

Font: Estudi de trànsit de la RM. Els valors incorporats des de les taules de l’estudi de trànsit són la mitjana del rang
de diferents velocitats. Els comentaris i el quocient des valors del 2014 respecte del 2006 són propis.
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Els valors presos, que només comprenen un període
de temps limitat a vuit anys, suposen un canvi molt
radical en els comportaments, que en el cas del biodiésel ja s’han demostrat impossibles de complir.
Presentats en síntesi, els valors sorprenen més que
en les taules més extenses i aparentment més científiques de l’estudi de trànsit, perquè els valors del
quocient del 2014 respecte del 2006, si els deixem
despullats d’ornaments, són del tot injustificables.
L’única esperança racional per evitar que es produeixi aquesta situació rau en la congestió. L’arbre de la xarxa vial no podria créixer, tot ell, el
doble en gruix, encara que la RM ho permetés en
el tronc central del sistema. Hem vist que aquest
creixement no serà possible ni en les poblacions
del Maresme ni en el Barcelonès, per la qual cosa
la congestió limitarà una solució de la mobilitat
basada en una major dependència de combustibles fòssils i un tronc més ample al centre de l’arbre de la mobilitat.
El fet que la congestió limiti aquesta solució no implica que la demanda de doblar la mobilitat desaparegui per si sola. La demanda no desapareixerà,
encara que potser, com hem dit, no es realitzarà
en vint anys, sinó en un temps major. Un escenari
amb un problema de mobilitat sense sortida porta
a una major degradació del Maresme i al seu distanciament respecte de les comarques de la perifèria
de Barcelona, que gaudeixen de majors quotes de
transport públic.
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Per tant, la NO solució que representa la RM demana una opció alternativa que sigui realment de
futur. I aquesta solució només es pot basar en el
transport públic3.
Les motivacions serien dues: d’una banda la despesa energètica, i de l’altra la congestió, impossible de resoldre en un sistema exclusivament vial
en un context de duplicació de la demanda de
mobilitat. Si la mobilitat no es dobla en vint anys,
molt millor, però aquest és l’horitzó teòric de referència que s’ha de fer servir en la planificació

d’un model de futur. La pregunta és, doncs, com
cal ordenar una comarca que potser duplicarà al
seva mobilitat? Sabem que la RM no és la solució
a aquesta pregunta, però aquesta és justament la
qüestió a què cal respondre.
Costos energètics i mobilitat en transport
públic o privat
Per comparar l’eficàcia energètica del transport públic amb el privat cal partir de les dades que diferents estudis han presentat, sempre molt favorables
al TPC (Transport Públic Col·lectiu).

Taula 9.

Despesa energètica per persona, quilòmetre i mitjà de transport.

Despesa energètica (milions de Joules per viatger i quilòmetre)
Tren de rodalies
Autocar en línia
Autobús urbà
Tren exprés ràpid
Cotxe (gasolina o gas-oil) i diferents tipus

0,35
0,50
0,58
0,66
3,15 valor mig (ventall de valors de 2,26 a 4,66)

Font: PTP, “La mobilitat és un dels problemes més importants del país”, any 2000.

3	El Maresme, juntament amb el Vallès Oriental, presenten les quotes més
baixes de TPC de la regió metropolitana. Vegeu l’article sobre la possibilitat
d’acostar el Maresme al grau de presència de transport públic vigent en el
Vallès Occidental o en el Baix Llobregat. “La mobilitat en transport públic al
Maresme, situació actual i alternativa d’un ferrocarril suburbà al llarg de la
C32”, Manel Larrosa, gener 2011.
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Altres fonts coincideixen a presentar un marge
molt gran de diferència entre els costos, per la
qual cosa es poden plantejar diversos escenaris
de combinació entre TPC i VP (Vehicle Privat) en
el cas del Maresme que persegueixin diferents finalitats, com ara combinar totes dues modalitats
amb millors resultats en el consum energètic, o
incrementar la mobilitat sense incrementar la
despesa energètica. A tall d’exemple i molt simplificadament, traçarem dos escenaris que, tot i
ser simples, fan molt entenedora la discussió del
cas. Òbviament, aquests models són extremadament simples, però resulta que l’administració no
en posseeix cap, i documents com el Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) o els estudis
informatius de les infraestructures ni tan sols exploren aquest camp. Per tant es tracta d’un camí
on cal aprofundir.

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Desplaçaments
EMQ 2006, dia feiner

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

Modes no motoritzats

3.466.490

1.106.806

1.178.565

629.009

475.488

6.856.358

Transport públic

2.008.317

344.656

310.783

121.436

94.050

2.879.242

Transport privat

1.641.622

1.018.960

1.288.890

667.620

672.012

5.289.104

Total

7.116.429

2.470.422

2.778.238

1.418.065

1.241.550

15.024.704

Desplaçaments
EMQ 2006, dia feiner

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

total motoritzat

3.649.939

1.363.616

1.599.673

789.056

766.062

8.168.346

RMB

RMB

públic respecte
motoritzat
privat respecte
motoritzat

55,0%

25,3%

19,4%

15,4%

12,3%

35,2%

45,0%

74,7%

80,6%

84,6%

87,7%

64,8%

costos 2006

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

TPC a cost 1

2.008.317

344.656

310.783

121.436

94.050

2.879.242

VP a cost 5

8.208.110

5.094.800

6.444.450

3.338.100

3.360.060

26.445.520

suma costos

10.216.427

5.439.456

6.755.233

3.459.536

3.454.110

29.324.762

cost energètic
mitjà relatiu

2,80

3,99

4,22

4,38

4,51

3,59

RMB

Taula 10.

Taula d’escenaris de combinació de TPC i
VP a les cinc comarques metropolitanes:
Nota: 1) Elaboració pròpia a partir de les dades de
l’EMQ del 2006.
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Els cinc grans apartats de la taula presenten:
RMB

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

Transport públic

5.658.256

1.708.272

1.910.456

910.492

860.112

11.047.588

Transport privat

1.641.622

1.018.960

1.288.890

667.620

672.012

5.289.104

Total doblat

7.299.878

2.727.232

3.199.346

1.578.112

1.532.124

16.336.692

suma costos

12.224.744

5.784.112

7.066.016

3.580.972

3.548.160

32.204.004

cost energètic
mitjà relatiu

1,67

2,12

2,21

2,27

2,32

1,97

públic respecte
motoritzat
privat respecte
motoritzat

77,5%

62,6%

59,7%

57,7%

56,1%

67,6%

22,5%

37,4%

40,3%

42,3%

43,9%

32,4%

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

Transport públic

6.083.232

2.272.693

2.666.122

1.315.093

1.276.770

13.613.910

Transport privat

1.216.646

454.539

533.224

263.019

255.354

2.722.782

Total doblat

7.299.878

2.727.232

3.199.346

1.578.112

1.532.124

16.336.692

suma costos

13.103.460

4.895.448

5.742.904

2.832.750

2.750.200

29.324.762

cost energètic
mitjà relatiu

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

83,3%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

públic respecte
motoritzat
privat respecte
motoritzat

RMB

• 	Els valors absoluts de la mobilitat (desplaçaments en dia feiner) a les 5 comarques metropolitanes i al conjunt, on es pot veure la gran
diferència entre les comarques i la situació de
cua en TPC del Maresme, juntament amb el
Vallès Oriental.
• 	Els valors relatius i en percentatges de la mateixa realitat.
• 	Els costos relatius energètics del transport
un cop assignats els valors tipus 1 al TPC i
5 al VP.
• 	La primera hipòtesi, o escenari de data 2026
amb duplicació de la mobilitat total i en cada
territori, en la qual s’ha absorbit tot el creixement per part del TPC. En aquesta situació
s’inverteix la relació entre TPC i VP a la Regió,
de manera que aproximadament el pes preponderant l’exerceix el TPC en una proporció
similar al VP en la data inicial (2006). Amb tot,
els costos energètics augmenten, de l’ordre
del 10% en el total, si bé el cost mig per viatge
es redueix notablement. Aquesta opció assenyala clarament que els canvis a realitzar principalment serien a la perifèria metropolitana,
per tal d’elevar-hi el nivell d’ús del TPC.
• 	En la segona hipòtesi, es mantenen els consums energètics de partida (2006), tot i doblar-se la mobilitat, per la qual cosa caldria un
pes molt notable dels desplaçaments en TPC,
que resulten homogenis arreu, amb un valor
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del 83,3% (i VP del 16,7%). Aquesta hipòtesi, molt radical, significaria la reducció dels
desplaçaments en VP en relació a la data del
2006, però no obstant això permetria no augmentar els consums encara que es doblés la
mobilitat. Aquest és l’escenari totalment oposat al model de la RM on s’opta per l’increment
de la mobilitat privada.
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amb els limitacions físiques de la congestió i la capacitat de la xarxa vial, ens obliguen a planificar
amb molt més rigor. I, en aquest context, un estudi informatiu com el de la RM no és útil. Al contrari, no és res més que un exercici de confusió.

Són, però, jocs de números vàlids, perquè la realitat ens pot sorprendre negativament en un sentit
totalment oposat. Vegeu les dues hipòtesis següents, que resulten més “realistes” si apliquem
el sentit comú.

Taula 11.

Taula d’escenaris de combinació de TPC i VP a les cinc comarques metropolitanes:
Jocs de números? Certament. Però jocs expressius de les limitacions d’un sistema que no és
elàstic sinó tot el contrari, rígid i amb limitacions. L’obertura d’un gran ventall de possibilitats
futures i el factor clau de l’energia, combinat
amb els limitacions físiques de la congestió i la
capacitat de la xarxa vial, ens obliguen a planificar amb molt més rigor. I, en aquest context,
un estudi informatiu com el de la RM no és útil.
Al contrari, no és res més que un exercici de
confusió.
Són, però, jocs de números vàlids, perquè la realitat ens pot sorprendre negativament en un
sentit totalment oposat. Vegeu les dues hipòtesis següents, que resulten més “realistes” si
apliquem el sentit comú.
Jocs de números? Certament. Però jocs expressius de les limitacions d’un sistema que no és
elàstic sinó tot el contrari, rígid i amb limitacions. L’obertura d’un gran ventall de possibilitats
futures i el factor clau de l’energia, combinat

Hipòtesi 3a: 2026 mobilitat doblada i manteniment proporció de TPC del 2007
Desplaçaments EMQ,
2006, en dia feiner

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

Transport públic

4.016.634

689.312

621.566

242.872

188.100

5.758.484

Transport privat

3.283.244

2.037.920

2.577.780

1.335.240

1.344.024

10.578.208

Total doblat

7.299.878

2.727.232

3.199.346

1.578.112

1.532.124

16.336.692

suma costos

20.432.854

10.878.912

13.510.466

6.919.072

6.908.220

58.649.524

cost energètic
mig relatiu

2,80

3,99

4,22

4,38

4,51

3,59

cost energètic
2026/2006

2

2

2

2

2

2

55,0%

25,3%

19,4%

15,4%

12,3%

35,2%

45,0%

74,7%

80,6%

84,6%

87,7%

64,8%

públic respecte
motoritzat
privat respecte
motoritzat

RMB
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Nota: 1) Elaboració pròpia a partir de els dades de la EMQ del 2006.

Hipòtesi 4a: 2026 mobilitat doblada i increment 50% de TPC respecte del 2007
Desplaçaments EMQ,
2006, en dia feiner

Barcelonès

Baix
Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

(5 comarques)

Transport públic

3.012.476

516.984

466.175

182.154

141.075

4.318.863

Transport privat

4.287.403

2.210.248

2.733.172

1.395.958

1.391.049

12.017.829

Total doblat

7.299.878

2.727.232

3.199.346

1.578.112

1.532.124

16.336.692

suma costos

24.449.488

11.568.224

14.132.032

7.161.944

7.096.320

64.408.008

cost energètic
mig relatiu

3,35

4,24

4,42

4,54

4,63

3,94

cost energètic
2026/2006

2,39

2,13

2,09

2,07

2,05

2,20

41,3%

19,0%

14,6%

11,5%

9,2%

26,4%

58,7%

81,0%

85,4%

88,5%

90,8%

73,6%

públic respecte
motoritzat
privat respecte
motoritzat

RMB

• 	En la hipòtesi 3a, veiem simplement un inflament de la realitat actual. La despesa energètica augmenta el doble i el trànsit privat també. També augmenta el trànsit públic, que es
dobla, ja que manté la seva proporció actual.
La despesa energètica es dobla, en el conjunt,
respecte dels valors del 2006. Aquesta sembla
ser l’opció dels projectistes de la RM. Tanmateix, mentre projecten el doblat de la capacitat del tronc central del Maresme (C32 + RM),
deixen de banda el doblat de la capacitat de la
línia R1 de rodalies, i encara que fos possible
augmentar aquesta línia, seguiria quedant en
un lateral de la comarca i continuaria essent
inaccessible en condicions correctes per a una
bona part de la seva població.
• 	En la hipòtesi 4a, el TPC només augmenta un
50%, cosa que pot resultat més raonable en
les tendències actuals. En aquest escenari, el
consum energètic del sistema es de més del
doble (2,2 vegades) i la presencia del TPC baixa per l’augment més que notable del VP.
Els escenaris confirmen que tots aquests models
són d’oferta, no models de demanda, que és la
via per la qual opera la justificació d’un projecte com la RM. Els models d’oferta són realment
oberts en possibilitats, i projectar ignorant-los i
fent-nos creure que només la demanda es capaç
de preveure el futur és un veritable autoengany.
I un engany a la ciutadania. L’origen del tema no
és exclusivament polític, ja que hi ha una dosi
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d’enfarfegament tècnic que ha contribuït, i molt,
a la confusió on ens trobem.
Finalment, podem fer un altre ordre de comparació: el del cost energètic respecte del cost fix

de la infraestructura a construir. El cost de la RM
equival a 217,65 M€ en l’opció RMN i a 224,54 M€
en la versió RMD. En comparació amb els costos
de l’energia, l’obra civil equival al cost del consum
energètic dels usuaris en tres anys.

Taula 12.

Costos energètics dels desplaçaments en vehicle privat del sistema de l’àmbit de la Ronda
del Maresme, en data any zero (2007), per a un any.

veh*km/any

consum

tones/any

milers de litres

M€ a cost
euro/litre

2.534.149.071

36 km per kg

70.393

96.438

96,44

2.534.149.071

43 km per kg

58.934

80.739

80,74

Font: dades de l’estudi informatiu, annex 16. Eelaboració pròpia. Els valors 36 i 43 km/kg són valors de l’estudi per a
les diferents velocitats mitjanes en la RMN i RMD, respectivament.

Aquesta comparació entre despesa energètica i
despesa en la infraestructura física posa de relleu
l’enorme valor de la despesa energètica (al mateix temps que és pagada a l’exterior), per a un
sistema de mobilitat que cada dos anys i escaig
abona el propi valor de la infraestructura. Semblaria més adequada una despesa (encara que fos
major) que no comportés una dependència energètica tan elevada.
A excepció de les obres soterrades, el preu de construcció d’una via fèrria no és més car que el d’un
tram similar en xarxa bàsica. Segurament és molt
menor, degut a la menor amplada, tot i la major
complexitat. Però resulta que, a costos constructius
comparables, els costos energètics poden ser cinc
vegades inferiors en TPC que en VP, i també seria
menor la dependència exterior en valor de factura i
incertesa de petroli (pic del petroli).
Els polítics prefereixen, però, fer túnels cars per al
transport públic i molta xarxa bàsica vial. La justificació és que hi ha més despesa en xarxa de TPC
que en VP, però la gravetat del problema demanaria
encara més inversió en TPC i, sobretot, en trams importants amb menor cost i en superfície. No és fàcil,
certament, però tampoc és impossible, si s’opta per
tramvies en escenari urbà i per ferrocarrils suburbans en la perifèria, en comptes de metro car de
construir al centre i només autovies a la perifèria.
Aquest tipus de plantejaments mai no es fan en
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l’elaboració dels estudis informatius ni en el planejament territorial quan, per altra banda, els
governs s’obliguen a polítiques econòmiques i a
compromisos ambientals que indicarien una línia
d’actuació completament diferent. L’anarquia i
l’ultraliberalisme que impregna la concepció de
les infraestructures vials sembla impossible de
sotmetre a polítiques econòmiques i ambientals
més coherents, que en altres camps de l’economia, fins i tot oficial, es proclamen.
Vivim en un país on els ciutadans es poden permetre luxes que el país, en el seu conjunt, no pot
assumir, perquè no deixa de ser, en matèria de polítiques públiques, un país subdesenvolupat i amb
poca cohesió. Malbaratem més energia de forma
individual per manca d’aïllament en els habitatges o amb l’ús del VP que no pas molts països
europeus. Aquests són la mena de luxes que els
països desenvolupats no es poden permetre.

CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Aquesta inversió de valors de la planificació territorial a través d’un projecte sectorial, una via
bàsica que mana més que tota la planificació, representa la cultura (incultura) que ens cal superar i de la qual el país ha estat presoner durant
molt anys (i malgrat els esforços, sembla continuar estant). Els darrers temps, una combinació de
suposat progressisme i valors d’esquerres s’han
revestit de tecnocràcia i han permès un creixement desmesurat, propi dels anys seixanta del segle passat. Tot això ara ja és història i la crisi ho
fa encara més evident, però queda pendent l’inici
d’un camí de profund redreçament que cal endegar amb urgència.
La RM (Ronda del Maresme) concebuda i projectada és un altre vestigi d’aquesta època passada
(per alguns encara ben actual) dels grans dinosaures. A les nostres mans hi ha retrocedir en el
temps o demostrar els guanys culturals que ens
possibilitaran sobreviure als dinosaures.

Conclusió
El projecte de determinades infraestructures, com
la RM, sobrepassa el caràcter sectorial per assolir
un element plenament central de planificació territorial i econòmica del país. Al seu costat, la planificació territorial (per exemple el Pla Territorial
de la Regió Metropolitana de Barcelona) esdevé
retòrica i formal, i només amb un interès parcial,
com és el cas positiu de la protecció de determinats espais lliures, però perdent el caràcter de
planificació sòlida i general que era d’esperar.

Manel Larrosa
Maties Serracant
Febrer del 2011
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La mobilitat en transport públic al Maresme,
situació actual i alternativa d’un ferrocarril
suburbà al llarg de la C32
A la regió metropolitana de Barcelona hi ha tres
categories respecte de la mobilitat. La primera divisió és la del Barcelonès, la segona la formen el
Baix Llobregat i el Vallès Occidental, i la tercera el
Maresme i el Vallès Oriental.

En termes de mobilitat en transport públic, el pes
relatiu del Maresme és un 79% del Vallès Occidental, un 61% del Baix Llobregat i només un 28% del
Barcelonès.
Per atrapar el Vallès Occidental, el Maresme hauria
de créixer un 21%, un 39% per atrapar el Baix Llobregat i un 72% per atrapar el Barcelonès.

Taula 1.

Desplaçaments segons mode de transport, en dia feiner, 2006

Barcelonès

baix Llobregat

Vallès
Occidental

Maresme

Vallès
Oriental

Total desplaçaments
motoritzats
Transport públic
respecte motoritzat

3.649.939

1.363.616

1.599.673

789.056

766.062

55,0%

25,3%

19,4%

15,4%

12,3%

Transport privat
respecte motoritzat

45,0%

74,7%

80,6%

84,6%

87,7%

Font: Enquesta de mobilitat quotidiana EMQ, 2006. Les dades deixen de banda els desplaçaments no motoritzats.

La mobilitat actual (2006) en TP al Maresme, en dia
feiner, és de 121.436 persones. Per assolir els estàndards actuals d’altres comarques, el Maresme hauria de créixer en els seus valors absoluts:
Llindar fins al Vallès Occidental:
25.239 desplaçaments més en dia feiner.
Llindar fins al Baix Llobregat:
47.494 desplaçaments més en dia feiner.
Llindar fins al Barcelonès:
87.470 desplaçaments més en dia feiner.
Les xifres que el separen del Vallès Occidental poden considerar-se moderades (+21%), però les del
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Baix Llobregat (+39%) i del Barcelonès (+72%)
són enormes.
El Maresme comparteix posició amb el Vallès
Oriental en la tercera divisió, tot i que aquesta comarca apareix en una situació encara més
greu, però en termes de xarxa de transport públic ambdues són molt similars. Si al Maresme
hi ha una línia de ferrocarril al llarg del mar, al
Vallès Oriental és una doble línia al llarg del Besòs. En ambdós casos hi ha una enorme profunditat territorial sense xarxa pública, que en el
cas del Vallès Oriental encara és més profunda
en la banda dreta del riu i similar a la del Maresme en el vessant esquerre.
Ambdues comarques comparteixen el fet de
disposar de menor xarxa i això fa que depenguin del tot de les xarxes estatals d’ADIF i dels
serveis de Rodalies de RENFE, mentre que a
les comarques de la segona divisió hi ha també
els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC). Al Baix Llobregat hi ha la previsió planificada d’ampliar les xarxes, particularment amb
la nova línia de Cornellà a Castelldefels. Al Vallès Occidental hi ha en marxa l’ampliació dels
FGC a Sabadell i Terrassa i la posada en servei
de la línia transversal de Mollet al Papiol. Al Maresme, en canvi, s’ha planificat la possibilitat de
fer el tren soterrat des de Mataró és un projecte costós i només situa millor les estacions
respecte de les poblacions de mar que no pas
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la línia ja existent. Podem posar en entredit que
aquesta línia no s’arribi a construir mai, ja que
aportaria molt poca nova mobilitat respecte de
la línia actual i, a més, al preu d’anar soterrat
des de Mataró a Barcelona.
L’opció per passar el Maresme de la tercera
divisió a la segona i situar-lo en una posició
correcta, atès que la segona divisió també guanyarà posicions, només es pot assolir amb un
increment de les xarxes ferroviàries.
El que no és de rebut és la construcció de la Ronda del Maresme, que significa la duplicació de la
xarxa vial bàsica, mentre que es deixa igual la línia
fèrria. A més, segons l’estudi informatiu d’aquesta
obra, la Ronda reduiria usuaris al transport públic.
A Europa la solució de les regions metropolitanes és una major dotació (més del doble generalment) en xarxa ferroviària respecte de la bàsica vial. I aquest estàndard, que constitueix un
model d’oferta, és la recomanació que hauríem
de seguir. És un model d’oferta d’infraestructura, però sobretot model d’oferta com a territori.
L’opció en aquest moment seria aquella
que permetés, amb les inversions de l’estat
(400 milions d’euros) en concepte del traspàs
de la NII, la millor inversió possible que deixés
el Maresme en la millor posició possible de cara
al futur.

Sobre l’esquema urbà dels FGC
Els FGC presents a altres comarques, però no al
Maresme, operen com a ferrocarrils suburbans i
no solament com a metro, tot i que ara s’anomenin Metro del Vallès i Metro del Baix Llobregat. De
fet, al llarg de la seva història han connectat nuclis
de diverses dimensions, des de ciutats a urbanitzacions, i la conclusió és clara en els resultats: han
afavorit la ciutat compacta i el caràcter de primera
residència de les urbanitzacions. En cap cas no han
operat com a elements de desenvolupament de
l’edificació dispersa i sempre han influït en la consolidació de nuclis, com per exemple Sant Cugat, o
Rubí, o la mateixa UAB. En cap cas es pot dir que
hagin afavorit l’extensió de la urbanització, però sí
que és molt cert que han canviat el seu caràcter i
que l’han integrada al territori i l’han feta madurar.
Val la pena esmentar que alguns d’aquest nuclis
no disposen d’accés directe des de les autopistes i,
en canvi, sí que tenen accés ferroviari (Bellaterra,
Valldoreix, la Floresta, Mirasol, etc.).
Els FGC han estat els responsables de la consolidació del Vallès Occidental com a territori compacte.
Avui hi ha, però, una gran diferència entre el Vallès Occidental i l’Oriental, de manera que si alguna
cosa cal és, precisament, l’occidentalització de la
part oriental. Aquesta dinàmica es podria assolir i
ha estat plantejada amb l’extensió dels FGC des de
Sabadell a Granollers, passant per Polinyà, Palausolità i Plegamans i Lliçà de Vall.
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Aquests opcions territorials, que convenen al Vallès Oriental, també poden ser una bona recepta
per al Maresme. A semblança dels casos esmentats, alguns municipis actualment sense accés
d’autopista, seria bo que com a prioritat assolissin
estació abans que accés directe a la xarxa bàsica.
En canvi, la Ronda del Maresme pretén fer accessibles per autopista la totalitat d’aquests nuclis.
Aquest accés sí que representaria una possibilitat
de creixement no desitjable.
L’estratègia de millora de la mobilitat al Maresme
per acostar-la a situacions de futur ha de partir
d’un model de més oferta de ferrocarril suburbà.
La possible valoració numèrica del resultat del que
significaria una nova línia al llarg de la C32 es pot
estudiar a partir dels comportaments dels municipis que ja ostenten aquestes connexions, com seria
l’exemple del Vallès o del Baix Llobregat.
Només amb una major dotació de ferrocarril es
pot planificar adequadament una extensió dels
serveis de bus que facin un repartiment de la
mobilitat a escala més menuda. I no a l’inrevés. A
l’Europa civilitzada el tronc de la mobilitat pública
és el ferrocarril i no pas el bus, el qual estén amb
branques el tronc ferroviari.
El concepte suburbà dels Ferrocarrils de la Generalitat no es pot comparar amb el mateix concepte que un metro. Si avui fos, i amb els criteris de
població per a una rodalia de petita dimensió al
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voltant de les estacions, els FGC ni es construirien, ja que les seves estacions se situen sovint en
llocs poc poblats i en perifèries urbanes. Aquest
fou fins i tot el cas de Terrassa i va estar a punt
de ser el de Sabadell: una estació a límit. Les estacions suburbanes s’han d’entendre lligades amb
altres sistemes de transport que complementen
el viatge i que són el bus i el vehicle privat. Aquest
model resultaria plenament construïble al Maresme, on la urbanització dispersa, però estructurada en pobles i conques de torrents, forma punts
de centralitat que no sempre se situen a la línia
de mar, sinó apartats d’ella i en llocs situats a mig
camí entre els pobles de mar i muntanya i al peu
de les velles carreteres. Però avui la situació de la
C32 consolida aquesta línia mitjana que supera,
de molt, el vell concepte del camí del mig, per formar una línia estructural molt més potent.
No obstant això, la proposta d’un ferrocarril al
llarg de la C32 podria tenir una primera fase de
servei d’autobús.

Una fase temporal
com a carril bus
La línia de ferrocarril proposada pel Maresme i
en continuació cap al Vallès podria tenir una primera fase d’implantació com a bus segregat. La
línia ferroviària només és practicable amb una
unió amb la resta cap al Vallès i amb la construcció dels túnels pel Barcelonès. Però si en la part

del Maresme es pogués comptar amb la reserva
de l’espai, llavors es podria fer circular el bus per
aquests carrils de la banda de muntanya de l’autopista actual, un cop construïda la nova meitat
en la nova situació.
Més que un carril bus sense estacions i amb destinacions a dins dels pobles, la qual cosa faria que
les freqüències fossin baixes a moltes destinacions, seria possible un sistema de bus amb serveis
directes i semidirectes que enllacessin amb altres
línies perpendiculars en estacions situades en els
mateixos emplaçaments de les futures estacions
ferroviàries. Es tractaria, per tant, d’un sistema
semblant al de certes ciutats (la famosa Curitiba, al Brasil, per exemple) que han fet un sistema
aproximat de metro però amb autobusos en carrils específics i amb estacions. Una simple reserva
de carril bus en un lateral de l’autopista no pot
mai assolir aquesta mateixa eficàcia. El fet de disposar d’una espinada de pràcticament vint quilòmetres faria factible uns serveis al llarg del tronc
que alimentessin altres serveis de dimensió local
i coordinats en horaris i freqüències.
Aquesta fase temporal podria durar tot el temps
que calgués, que podria ser fins i tot llarga, i podria
connectar amb el carril bus-VAO previst a la C31,
des de Montgat a Barcelona. Però seria una base
temporal que establiria els fonaments d’un futur
de major solidesa. I en els propers cinc anys es podria consolidar del tot aquesta opció estratègica.
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La major part de les estacions (quasi la seva totalitat) se situarien en llocs on no coincideixen
amb els accessos d’autopista als pobles, sinó directament en els punts d’encreuament d’aquesta
amb les carreteres en les connexions mar/muntanya entre els pobles. Aquest fet situaria l’accés
molt més vinculat als nuclis històrics i faria que
no els afectés la congestió dels accessos per part
del vehicle privat, alhora que es milloraria la centralitat de les estacions i els temps de recorregut
en facilitar l’intercanvi amb els serveis de bus en
direcció mar/muntanya.

Dimensions de mobilitat en
municipis amb servei ferroviari
Un primer nivell d’anàlisi que podem realitzar és
la mobilitat de Mataró, la qual representa pràcticament un terç del total comarcal. Les dades són
les següents:

Taula 2.

Distribució dels desplaçaments de connexió
de Mataró en dia feiner, 2006, en nombre i
percentatge
Font: EMQ 2006. Elaboració pròpia.
Nota: Les dades incorporen la totalitat dels desplaçaments dels residents i no residents respecte de Mataró,
o sigui amb origen i destinació a Mataró.
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Barcelona

29.071

17,7%

Badalona

5.883

3,6%

Resta del Barcelonès

2.235

1,4%

Argentona

20.683

12,6%

Vilassar de Mar

12.446

7,6%

Cabrera de Mar

9.231

5,6%

Premià de Mar

6.492

4,0%

Sant Andreu
de Llavaneres
Resta del
Maresme
Vallès Oriental

6.058

3,7%

43.172

26,3%

13.805

8,4%

Resta de
la RMB
Fora RMB

8.980

5,5%

5.997

3,7%

Total

164.054

100,0%

Suma Barcelonès

37.189

22,7%

Suma Maresme

98.082

59,8%

Suma resta RMB
i fora RMB

28.782

17,6%

Suma pobles
Maresme fora
de la línia de mar

35.972

21,9%

(Argentona, Cabrera i
Sant Andreu Llavaneres)

Aquestes xifres ens indiquen que la primera mobilitat, amb valors del 60%, són específicament desplaçaments interns del Maresme. Dins d’aquests valors més d’un terç es produeixen amb nuclis propers
(Argentona, Cabrera i Sant Andreu), els quals estan
allunyats de la línia de mar i no són accessibles pel
ferrocarril de rodalies, R1. Aquests municipis resultarien accessibles per una línia de transport públic
situada a l’espinada de la C32 i en el cas d’Argentona, on el nucli urbà en queda separat, hem d’entendre que una bona part de les relacions són amb
l’àrea industrial (polígon industrial del Cros), que és
contigua al nucli de Mataró i la seva àrea industrial.
D’aquests valors de connexió de Mataró, el 82,6%
es realitzen en vehicle privat i la resta (17,4%) en
transport públic, la qual cosa assenyala una gran
desproporció en favor del transport privat, tot i
l’existència de la línia de rodalies al llarg de la costa.
Podem acabar de fer l’anàlisi del comportament
de Mataró si comparem la ciutat amb altres ciutats majors de la regió metropolitana, les dades
de les quals ens aporta l’enquesta de mobilitat del
2006. Podrem comprovar com aquest municipi
queda allunyat de la mitjana de la resta, sense que
aquests municipis (excepte els del Barcelonès) siguin llocs especialment dotats en transport públic.
Aquest conjunt de valors defensarien, en el cas de Mataró, la necessitat de fer un salt considerable en l’oferta de transport públic. No disposem de dades detallades de la resta de municipis del Maresme per al 2006.
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Taula 3.

Font: EMQ 2006. Elaboració pròpia.

Distribució dels desplaçaments de connexió de les 20 ciutats majors de la RMB en
dia feiner, 2006, segons transport públic
o privat.

Nota: Les dades incorporen la totalitat de desplaçaments dels residents i no residents, origen o destinació,
sempre amb sistemes motoritzats, i deixen de banda
els valors dels desplaçaments no mecànics.

Desplaçaments en transport públic %

Desplaçaments en transport privat %

L'Hospitalet de Llobregat

50,5

49,5

Barcelona

49,4

50,6

Sta. Coloma de Gramenet

44,2

55,8

Cornellà del Llobregat

40,7

59,3

Badalona

39,3

60,7

Cerdanyola del Vallès

37,2

62,8

Sant Cugat del Vallès

28,5

71,5

Sant Feliu de Llobregat

28,2

71,8

Castelldefels

28,2

71,8

El Prat de Llobregat

27,4

72,6

Sant Boi de Llobregat

26,2

73,8

Vilanova i la Geltrú

23,9

76,1

Rubí

22,3

77,7

Sabadell

22,0

78,0

Viladecans

20,8

79,2

Terrassa

19,7

80,3

Mataró

17,4

82,6

Granollers

17,1

82,9

Mollet del Vallès

15,4

84,6

Vilafranca del Penedès

12,5

87,5

En comparació a la resta de les vint ciutats majors
de la Regió Metropolitana, Mataró ens apareix en
el llindar inferior amb relació a altres municipis en
viatges intermunicipals en transport públic. El cas
és singular i comparable a Granollers, Vilafranca
i Mollet, ja que, tot i estar connectades totes elles
a una línia de rodalies, la dispersió de la mobilitat
a municipis del seu entorn es veu dificultada per
la manca de xarxa. Totes aquestes grans poblacions gaudeixen d’enllaç amb les línies de rodalies,
la qual cosa resol una part important de la seva
mobilitat, però aquest fet lineal els impedeix una
relació més en reticle cap a altres destinacions.
El cas del Maresme és singular, ja que essent la
comarca com una gran “ciutat lineal” podria semblar que aquesta disposició hauria d’afavorir suficientment la penetració i de fer propera la línia de
rodalies, però la impressió no és certa. Per contra, altres poblacions una mica més connectades
en xarxa, com és el cas de Sant Cugat del Vallès,
també fora del continu urbà de Barcelona, destaquen per un major grau d’ús del transport públic.
El cas de Sant Cugat del Vallès és significatiu
perquè esta lligada a Barcelona també amb una
via de peatge (els túnels de Vallvidrera), i presenta una mitjana utilització de transport públic.
Malgrat que Mataró té també una connexió de
peatge amb Barcelona (autopista C32), la capital del Maresme presenta una utilització menys
intensa de la xarxa de transport públic, precisament per mancances d’oferta.
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Estudiarem seguidament l’ús del transport públic
i del privat en alguns municipis representatius
en funció de la seva situació respecte de la línia
de rodalies R1 que ressegueix la costa. Les dades
procedeixen dels cens del 2001, ja que no existeixen dades més actualitzades. Sense ser actuals
mostren una realitat que és prou explicita de la
realitat comarcal.
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La dinàmica de mobilitat entre mar i muntanya.
Cas 1: Alella i el Masnou
Taula 4.

Mobilitat per treball i estudi, any 2001, a Alella i el Masnou.

Mobilitat per treball
i estudi, 2001, amb origen
o destí a Alella

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
individual

només
col·lectiu

Total

3.263

611

3.874

84,2%

23,9%

100,0%

Barcelona

1.296

407

1.703

76,1%

8,2%

44,0%

Badalona

480

43

523

91,8%

6,0%

13,5%

El Masnou

342

22

364

94,0%

14,5%

9,4%

Mataró

106

18

124

85,5%

15,0%

3,2%

Premià de Mar
Santa Coloma de
Gramenet
Montgat

91

16

107

85,0%

16,4%

2,8%

51

10

61

83,6%

9,3%

1,6%

49

5

54

90,7%

32,7%

1,4%

L’Hospitalet de Llobregat

35

17

52

67,3%

8,1%

1,3%

El Prat de Llobregat

34

3

37

91,9%

0,0%

1,0%

Granollers

37

0

37

100,0%

35

1,0%

Font: Estudi Informatiu de la Ronda del Maresme, plana 44 de l’Estudi de Trànsit, tom 3r de l’Estudi Informatiu.
Dades procedents el PTMB. Elaboració pròpia de les dades amb fons groc.
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En síntesi, a vista de la taula, podríem dir que la
muntanya és un món de cotxes i el mar és lleugerament més equilibrat, sense ser tampoc un ideal
de transport públic.

Mobilitat per treball
i estudi, 2001, amb origen
o destí al Masnou

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
individual

només
col·lectiu

Total

6.152

2.889

9.041

68,0%

32,0%

100,0%

Barcelona

1.946

1.788

3.734

52,1%

47,9%

41,3%

Badalona

742

329

1.071

69,3%

30,7%

11,8%

Mataró

352

162

514

68,5%

31,5%

5,7%

Premià de Mar

341

106

447

76,3%

23,7%

4,9%

Alella

342

22

364

94,0%

6,0%

4,0%

Teià

296

10

306

96,7%

3,3%

3,4%

Vilassar de Mar

134

21

155

86,5%

13,5%

1,7%

125

21

146

85,6%

14,4%

1,6%

91

31

122

74,6%

25,4%

1,3%

Vilassar de Dalt

101

3

104

97,1%

2,9%

1,2%

Sant Adrià de Besòs

73

17

90

81,1%

18,9%

1,0%

Santa Coloma
de Gramenet
L’Hospitalet
de Llobregat

Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
Nota: La columna de “subtotal” indica la suma dels dos valors de la seva esquerra, deixant de banda altres formes
de desplaçament, com els que combinen transport públic i privat, a peu, etc., quasi tots ells de petit valor en les
relacions intermunicipals.

Aquesta dicotomia queda molt de relleu en els
quadres de xifres. A Alella quasi totes les relacions són per damunt del 80% en transport privat
i de forma destacada amb Barcelona i el Barcelonès. També són elevades en vehicle privat en
direcció mar, cap al Masnou, i també amb Mataró,
Premià de Mar i Montgat.
El Masnou presenta una situació més complexa,
menys unidireccional. El Barcelonès és un focus
atractiu, però hi consten altres municipis d’origen
i destinació que no figuren a Alella. Les relacions
amb els municipis de muntanya són, clarament,
en vehicle privat i, si bé amb Barcelona i l’Hospitalet la relació és elevada amb transport públic,
no és el cas de Santa Coloma per manca d’oferta
de xarxa.
Setze punts de diferència separen el comportament d’ambdós municipis respecte de l’ús del
transport col·lectiu. Tampoc no és que el Masnou
estigui en una situació ideal, però Alella encara es
destaca en un graó força reculat.
La rotunditat d’aquests valors fa difícil pensar
que només amb una millor relació entre ambdós
municipis, per exemple amb un bus en sentit per-
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pendicular a la línia de mar, fos possible portar un
nombre significatiu de viatgers cap al transport
públic des d’Alella a l’estació del Masnou.
Per altra banda, hi ha determinades destinacions
que no estan incloses a la línia de rodalies, de forma que, si es tracta de poblacions de l’interior o
de la mateixa Mataró (per la seva grandària i excentricitat en relació a l’estació), la funcionalitat
de la R1 no sigui de primera magnitud.
En aquest aspecte, la possibilitat d’estacions
més cèntriques i situades al llarg de la C32 permetria escurçar distàncies, comunicar amb menors temps amb els busos perpendiculars a la
línia de la costa i no haver de travessar els nuclis
de mar, com també la possibilitat d’aparcament
a prop de les estacions ja que a la línia de mar
no és possible.

La dinàmica de mobilitat entre
mar i muntanya. Cas 2: Premià de
Dalt i Premià de Mar
Taula 5.

Mobilitat per treball i estudi, any 2001,
a Premià de Dalt i Premià de Mar
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Mobilitat per treball i
estudi, 2001, amb origen
o destí a Premià de Dalt

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
individual

només
col·lectiu

Total

3.191

595

3.786

84,3%

15,7%

100,0%

Barcelona

871

365

1.236

70,5%

29,5%

32,6%

Premià de Mar

539

49

588

91,7%

8,3%

15,5%

Mataró

324

71

395

82,0%

18,0%

10,4%

Vilassar de Dalt

214

0

214

100,0%

0,0%

5,7%

Badalona

191

21

212

90,1%

9,9%

5,6%

Vilassar de Mar

146

9

155

94,2%

5,8%

4,1%

El Masnou

109

8

117

93,2%

6,8%

3,1%

Cambrils

59

3

62

95,2%

4,8%

1,6%

Cabrera de Mar

38

6

44

86,4%

13,6%

1,2%

Teià

40

0

40

100,0%

0,0%

1,1%

L’Hospitalet de Llobregat

27

10

37

73,0%

27,0%

1,0%

Granollers

37

0

37

100,0%

0,0%

1,0%

Sant Adrià de Besòs

27

8

35

77,1%

22,9%

0,9%

Santa Coloma de Gramenet

33

1

34

97,1%

2,9%

0,9%

Sant Cugat del Vallès

20

6

26

76,9%

23,1%

0,7%
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El cas de Premià de Mar i de Dalt apareixen menys
lligats que el cas d’Alella i el Masnou respecte del
Barcelonès.

Mobilitat per treball i
estudi, 2001, amb origen
o destí a Premià de Mar

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
individual

només
col·lectiu

total

6.987

3.112

10.099

69,2%

30,8%

100,00%

Barcelona

1.667

1.795

3.462

48,2%

51,8%

34,3%

Mataró

874

370

1.244

70,3%

29,7%

12,3%

Vilassar de Mar

528

101

629

83,9%

16,1%

6,2%

Premià de Dalt

539

49

588

91,7%

8,3%

5,8%

Badalona

415

171

586

70,8%

29,2%

5,8%

Vilassar de Dalt

517

44

561

92,2%

7,8%

5,6%

El Masnou

341

106

447

76,3%

23,7%

4,4%

Teià

129

7

136

94,9%

5,1%

1,3%

Cabrera de Mar

112

20

132

84,8%

15,2%

1,3%

Santa Coloma de Gramenet

118

8

126

93,7%

6,3%

1,2%

Granollers

105

12

117

89,7%

10,3%

1,2%

Cabrils

109

7

116

94,0%

6,0%

1,1%

Alella

87

14

101

86,1%

13,9%

1,0%

L’Hospitalet de Llobregat

63

35

98

64,3%

35,7%

1,0%

Argentona

88

8

96

91,7%

8,3%

1,0%

A Premià de Dalt la dependència de l’automòbil és
també enorme, amb quinze punts més que a Premià de Mar. Hi ha també algunes destinacions que
són d’origen i final a pobles de l’interior, per la
qual cosa la “U” que caldria fer amb tres mitjans
de transport (bus-tren-bus) no els fa eficients i el
100% dels desplaçaments es fan en vehicle privat
(Vilassar de Dalt, Teià).
En el cas de Premià de Mar, els valors amb més
ús de transport privat són o lluny de la costa,
o amb Santa Coloma de Gramenet i Granollers.
També amb Mataró s’assoleixen unes xifres destacades en mobilitat individual, segurament també per l’excentricitat de l’estació. Amb Barcelona
les dades són més favorables al transport col·
lectiu. Amb Barcelona, el fet de posseir estació
és determinant ja que la diferència amb Premià
de Dalt és notable (de 22 punts més a favor de
Premià de Mar). En conjunt, 15 punts percentuals diferencien l’ús del transport col·lectiu entre
ambdós municipis.

Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
Nota: La columna de “subtotal” indica la suma dels dos valors de la seva esquerra, deixant de banda altres formes
de desplaçament, com els que combinen transport públic i privat, a peu, etc., quasi tots ells de petit valor en les
relacions intermunicipals.
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La dinàmica de mobilitat entre mar i muntanya.
Cas 3: Argentona i Mataró
Mobilitat per
treball i estudi,
només
només subtotal només
només
2001, amb
individual col·lectiu
origen o destí individual col·lectiu
a Argentona

Taula 6.

Mobilitat per treball i estudi, any 2001, a Argentona i Mataró
Mobilitat per
treball i estudi,
2001, amb origen
o destí a Mataró

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
només
individual col·lectiu

Total

19.485

6.572

26.057

74,8%

25,2%

100,0%

Total

4.448

564

5.012

88,7%

11,3%

100,0%

Barcelona

2.429

3.004

5.433

44,7%

55,3%

20,9%

Mataró

2.577

294

2.871

89,8%

10,2%

57,3%

Argentona

2.577

294

2.871

89,8%

10,2%

11,0%

Barcelona

427

172

599

71,3%

28,7%

12,0%

Vilassar de Mar

1.184

302

1.486

79,7%

20,3%

5,7%

Cabrera
de Mar

131

0

131

100,0%

0,0%

2,6%

Cabrera de Mar

1.396

56

1.452

96,1%

3,9%

5,6%

Premià de Mar

874

370

1.244

70,3%

29,7%

4,8%

Dosrius

119

2

121

98,3%

1,7%

2,4%

805

284

1.089

73,9%

26,1%

4,2%

Badalona

99

8

107

92,5%

7,5%

2,1%

917

107

1.024

89,6%

10,4%

3,9%

Vilassar de Mar

100

4

104

96,2%

3,8%

2,1%

Badalona
Sant Andreu
de Llavaneres
Dosrius

752

18

770

97,7%

2,3%

3,0%

Premià de Mar

88

8

96

91,7%

8,3%

1,9%

Arenys de Mar

512

186

698

73,4%

26,6%

2,7%

Granollers

600

71

671

89,4%

10,6%

2,6%

Granollers

62

4

66

93,9%

6,1%

1,3%

El Masnou

352

162

514

68,5%

31,5%

2,0%

Sant Andreu
de Llavaneres

53

0

53

100,0%

0,0%

1,1%

Vilassar de Dalt

390

36

426

91,5%

8,5%

1,6%

Vilassar de Dalt

48

1

49

98,0%

2,0%

1,0%

Arenys de Munt

322

19

341

94,4%

5,6%

1,3%

Arenys de Mar

37

0

37

100,0%

0,0%

0,7%

Canet de Mar
Sant Vicenç
de Montalt
Cambrils

251

64

315

79,7%

20,3%

1,2%

287

17

304

94,4%

5,6%

1,2%

261

17

278

93,9%

6,1%

1,1%
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Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
Nota: La columna de “subtotal” indica la suma dels dos
valors de la seva esquerra, deixant de banda altres formes de desplaçament, com els que combinen transport
públic i privat, a peu, etc., quasi tots ells de petit valor
en les relacions intermunicipals.

Argentona i Mataró presenten el cas de poblacions majors, més autònomes i més distanciades
del Barcelonès i, fins i tot, separades per un peatge d’autopista. Tot i això, la principal diferència
en el seu comportament continua essent el factor mar/muntanya que equival a disposar o no de
ferrocarril. Argentona només usa el transport col·
lectiu en un 8% dels desplaçaments, quasi tots en
una única relació privilegiada, amb Mataró. Per la
resta, els valors són insignificants i sovint zero.
Entre Argentona i Barcelona una cinquantena
d’usuaris fan viatge combinat amb mitjans privats
i públics, i amb Mataró una seixantena (xifres que
no apareixen a la taula), la qual cosa tampoc no
canvia essencialment el fet descrit.
Pel cas d’Argentona es podrà al·legar que la previsió del ferrocarril orbital canviarà aquesta situació. I així podria ser, però una relació més en
xarxa amb altres municipis (Cabrera, Vilassar de
Dalt...) milloraria la seva oferta.
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lectiu, particularment en lligams amb el Vallès,
que són sempre superiors en nombre en el sentit
cap al Vallès, no a la inversa.
En conjunt, tot i ser millor la situació de la capital
respecte d‘Argentona, tampoc no apareix en una
situació de capital comarcal mínimament equipada en transport col·lectiu.

Maresme i Vallès
Entenem que les xifres explicades per al Maresme plantegen clarament la demanda de pujar un
graó en l’ús del transport públic amb una base
ferroviària per poder-se igualar a l’alça amb altres territoris metropolitans. Ja que hem comparat municipis, podem observar seguidament el
comportament d’un municipi típic del Vallès, com
és Sant Cugat, per veure una capacitat d’us del
transport públic que prové d’una oferta força diferent. Bàsicament prové d’un altre concepte de
territori, més dotat en ferrocarril suburbà, on la
urbanització ha estat relacionada amb aquesta
oferta. En aquest cas, a més, es tracta d’un municipi que comparteix amb bona part del Maresme
la dualitat entre un nucli relativament petit i unes
extenses urbanitzacions de perifèria.

El cas de Mataró apareix amb un ús del transport
col·lectiu per a més del 82% dels desplaçaments.
Hi ha, però, determinades destinacions, respecte
de les quals no hi ha cap usuari de transport col·
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Taula 7.

Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
Nota: La columna de “subtotal” indica la suma dels dos
valors de la seva esquerra, deixant de banda altres formes de desplaçament, com els que combinen transport
públic i privat, a peu, etc., quasi tots ells de petit valor
en les relacions intermunicipals.

Mobilitat per treball i estudi, any 2001, a Sant Cugat de Vallès
Mobilitat per treball
i estudi, 2001, amb
origen o destí a
Sant Cugat del Vallès

només
individual

només
col·lectiu

subtotal

només
individual

només
col·lectiu

Total

23.941

12.202

36.143

66,2%

33,8%

100,0%

Barcelona

7.312

7.696

15.008

48,7%

51,3%

41,5%

Resta de Catalunya

4.283

592

4.875

87,9%

12,1%

13,5%

Rubí

3.117

920

4.037

77,2%

22,8%

11,2%

Cerdanyola del Vallès

1.669

780

2.449

68,2%

31,8%

6,8%

Terrassa

1.598

596

2.194

72,8%

27,2%

6,1%

Sabadell

1.245

527

1.772

70,3%

29,7%

4,9%

L’Hospitalet de Llobregat

658

191

849

77,5%

22,5%

2,3%

Badalona

455

92

547

83,2%

16,8%

1,5%

Ripollet

371

119

490

75,7%

24,3%

1,4%

Cornellà de Llobregat

265

89

354

74,9%

25,1%

1,0%

Barberà del Vallès

349

29

378

92,3%

7,7%

1,0%

Esplugues de Llobregat

234

62

296

79,1%

20,9%

0,8%

Sant Joan Despí

215

68

283

76,0%

24,0%

0,8%

Montcada i Reixac

259

30

289

89,6%

10,4%

0,8%

Mollet del Vallès

187

11

198

94,4%

5,6%

0,5%

El Prat de Llobregat

172

17

189

91,0%

9,0%

0,5%

Santa Perpètua de Mogoda

167

4

171

97,7%

2,3%

0,5%

Castellbisbal

128

3

131

97,7%

2,3%

0,4%

Martorell

119

9

128

93,0%

7,0%

0,4%

Sant Cugat del Vallès presenta una situació diferent a Mataró. Amb una mobilitat en transport
públic per damunt de la tercera part (33,8% el
2001), supera en més de deu punts Mataró (17,4%
el 2001). Sant Cugat depèn exclusivament de la
xarxa dels FGC, tot i que ostenta una bona posició
en un node de bifurcació vers Barcelona, Terrassa
i Sabadell. El terme de Sant Cugat queda travessat per la línia de Mollet al Papiol, però en la data
del 2001 no hi havia encara cap servei de rodalies
(i es pot dir que a la pràctica encara no existeix).
Aquesta disponibilitat de xarxa i serveis atorguen
a San Cugat, com les xifres ens indiquen, unes
molt bones relacions amb l’àmbit del Barcelonès
(excepte alguns municipis: Badalona, Cornellà...).
I en el mateix Vallès hi ha una sèrie de municipis en els quals, si funcionessin les connexions
amb RENFE, els valors podrien ser radicalment
diferents: Barberà del Vallès, Castellbisbal, Mollet
del Vallès, Montcada i Reixac, o Santa Perpètua
de Mogoda, situades en la línia Mollet–el Papiol o
amb connexió possible.
Amb Barcelona, ciutat amb què hi hi ha més de
la meitat de relacions en transport públic, els re-
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sultats són millors del que ens diuen aquestes dades, ja que hi ha un 24% usuaris més, residents
a Sant Cugat del Vallès, que combinen cada dia
mitjans individuals i col·lectius en els viatges de
feina (en estudis són un 13% més). Aquests són
els residents de les urbanitzacions (Valldoreix, Mirasol, la Floresta...) del terme de Sant Cugat del
Vallès que fan servir un servei típic de ferrocarril
suburbà, tot deixant el seu vehicle a l’estació, a la
qual s’acosten des de casa. No és una xifra menyspreable.
Taula 8.

Mobilitat per treball i estudi, any 2001,
a Sant Cugat de Vallès

Només
Només Individual
individual Col·lectiu i col·lectiu

(Col·lectiu,
total o
en part)

Total

23.941

12.202

2.549

14.751

38.692

62%

32%

7%

38%

100%

Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
Nota: “Col·lectiu, total o en part” és suma de les dues
columnes de la seva esquerra.

Tot i aquests valors, Sant Cugat del Vallès no
representa cap situació idíl·lica en transport
públic dins la regió de Barcelona, ni cap estadi madur. Representa, només, una situació que
destaca enmig de la pobresa general de la perifèria metropolitana, però la seva realitat l’han
construïda unes línies suburbanes que daten
dels anys trenta del segle XX. Es tracta dels
rendiments d’una inversió històrica que ha estat mantinguda i actualitzada. Una realitat que
mor d’èxit, ja que no pot assolir gaire més sostre per estar llastrada per unes limitacions estructurals importants. Les freqüències no permeten semidirectes i de Plaça Catalunya arriba
a sortir un comboi cada dos minuts al llarg de
moltes hores del dia. Però Sant Cugat podria
ser una referència mínima a l’hora de comentar
el cas del Maresme i un exemple de com són els
serveis ferroviaris i no exclusivament el bus els
que sustenten una realitat metropolitana mínimament de caire centreeuropeu. I un exemple
més que ens mostra que el transport públic no
assoleix només un punt òptim en l’exemple del
metro i de les rodalies de RENFE, sinó també en
el model dels ferrocarrils suburbans, dels qual
Europa n’està ple.
En conclusió, una línia dels FGC al llarg de la
C32 del Maresme i amb caràcter regional, fins
a Mataró i, potser, més enllà, té ple sentit si es
pot minimitzar el seu cost (longitud de túnels) i
si existeix l’oportunitat d’endreçar multitud de

pobles i urbanitzacions avui deslligats de la xarxa ferroviària, la qual és, sens dubte, l’ossada
d’una veritable regió metropolitana.
A semblança del Baix Llobregat i del Vallès,
aquesta nova línia esdevindria el Metro del Maresme i la seva oferta a cavall dels nuclis de
muntanya i de la costa serviria els de dalt per
primer cop i de complement als de la costa, just
en la seva segona façana, la interior.
Establerta la comparació amb Sant Cugat del
Vallès, podem, finalment, valorar en termes de
dotació el que significaria una línia suburbana
en els municipis del Baix Maresme, entre Alella
i Cabrera de Mar, fins i tot sense comptar amb
la població de Mataró.
Al Baix Maresme, la suma dels habitants de les
poblacions de muntanya i d’una meitat dels
corresponents als nuclis de mar és de 86.309
habitants, xifra que supera la població de Sant
Cugat del Vallès. La longitud dels FGC al terme de Sant Cugat del Vallès és d’uns 12,7 km,
mentre que d’Alella a Cabrera de Mar hi ha uns
10 quilòmetres al llarg de la C32. El terme de
Sant Cugat també queda travessat per una línia
fèrria de rodalies, al llarg de 4,5 km. En conclusió, en termes de dotació ferroviària, l’aspiració
d’un suburbà al Maresme resultaria plenament
comparable amb la dotació del municipi nadiu
de l’actual conseller de Política Territorial.
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Taula 9.

Taula comparativa entre el Baix Maresme, al sud de Mataró, i Sant Cugat del Vallès.

Finalment, la mateixa comparació la podem fer
amb les comarques situades a la perifèria del
Barcelonès.

Taula 10.
Habitants 2010

Habitants 2010

Tiana

7.774

Baix Maresme

Alella

9.557

costat muntanya

Teià

6.081

Premià de Dalt

10.064

Vilassar de Dalt

8.746

Cabrils

7.108

Cabrera de Mar

4.505

Montgat

10.584

Baix Maresme

El Masnou

22.536

costat mar

Premià de Mar

27.802

Vilassar de Mar

19.574

Longitud de línies de rodalies ADIF
i FGC a les comarques de la perifèria
del Barcelonès.

Habitants 2010

53.835

Sant Cugat del Vallès

81.745

Comarca

Km, ferrocarril

Vallès Occidental

116,29

Baix Llobregat

88,58

Vallès Oriental

71,24

Maresme

55,58

80.496

Nota: Les xifres de les línies del Vallès no incorporen
les obres en curs del perllongament dels FGC a Terrassa
i Sabadell, ni el complement de la línia de Mollet al Papiol en el terme de Santa Perpètua de Mogoda.

Font: IDESCAT
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Figura 1:
Xarxa ferroviària (Rodalies i FGC) a les comarques de la perifèria del Barcelonès.

L’impacte de l’augment del
transport públic al Baix Maresme
Analitzem seguidament els resultats de què
significaria un canvi model de la mobilitat en el
Maresme que portés la situació actual a un comportament com hem vist en el municipi de Sant
Cugat del Vallès. La proporció de l’increment de
mobilitat estudiat seria del 33% en viatges intermunicipals en un període de vint anys1. Aquesta,
curiosament, és també la hipòtesi prevista pel Pla
Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de
Barcelona (PTMB) entre el 2006 i el 2026. Que
l’increment pugui ser menor, o que es produeixi
amb més temps, té poca importància i serveix per
disposar d’una perspectiva temporal del comportament del conjunt de la mobilitat.
Per facilitat de càlcul i a manca dels programes de
simulació del Departament de Política Territorial
(SIMCAT) hem agrupat els municipis semblants
en grans blocs dins el Baix Maresme.
Els municipis de cada agrupació estan formats per:

Rodalies, ADIF (blau)
Suburbanes, FGC (vermell)

1 El PTMB preveu un increment de població, en vint anys, entre 2007 i 2026,
del 8,7 %, més un increment dels viatges intermunicipals que pujaria del
54 al 62% respecte de la població ocupada resident en cada municipi, i un
increment de la població ocupada des del 45 al 48%. La composició d’aquests
valors suma un 33% d’increment de mobilitat intermunicipal en vint anys.
Usem aquest mateix percentatge aplicat al període 2001-2020.

• Baix Maresme (muntanya): Tiana, Alella, Teià,
Premià de Dalt, Vilassar de Dalt, Cabrils i Cabrera de Mar.
• Baix Maresme (mar): Montgat, el Masnou, Premià de Mar i Vilassar de Mar.
• Baix Maresme (riera d’Argentona): Òrrius, Dosrius i Argentona.
• Mataró: Mataró.
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• Baix Maresme (part nord): Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac.
Els escenaris simulats en la taula següent són:
(A) Reprodueix la situació del 2001 per a les
agrupacions i per al conjunt del Baix Maresme, en viatges intermunicipals, en valors absoluts i en percentatges. La mobilitat parteix
de les dades conegudes per a desplaçaments
només individuals o en vehicle privat, només
en transport col·lectiu, i en combinació entre
ambdós. Es deixen de banda els reduïts valors d’altres modalitats en els desplaçaments
intermunicipals com són a peu i altres.
(B) L’escenari situa les xifres del municipi de
Sant Cugat del Vallès en la data del 2001.
(C) El tercer escenari calcula per a la data del
2001 com es distribuirien els valors relatius i
absoluts del Baix Maresme a partir d’un comportament en conjunt comparable amb el de
Sant Cugat del Vallès en la mateixa data. Els
percentatges del conjunt s’assimilen als de
Sant Cugat del Vallès, però en les diferents
agrupacions són majors en transport col·
lectiu per a Mataró, com correspon lògicament a una ciutat major, i menors a la part
més oriental o nord del Baix Maresme, on no
hi hauria, en principi, increment de nova xarxa al llarg de la C32,
(D) En aquest quadre es veuen les diferències
entre els escenaris del 2001 segons la mobili-
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tat haguda i la que simula un comportament
com el de Sant Cugat del Vallès.
(E) En aquest apartat s’incrementa la mobilitat
del 2001 en un 33% en cada un dels desplaçaments de cada agrupació i es redistribueixen tot augmentant la proporció del
transport públic, amb el benentès que la
mobilitat privada ja assoleix sostres màxims
o quasi de congestió i que, per tant, se li assignen valors de creixement menors.

(F) El quadre final valora les diferències entre
aquest horitzó de creixement i de major ús
dels transport col·lectiu respecte del moment inicial del 2001.

Escenaris de canvi de mobilitat en el Baix Maresme, resultat de l’increment del transport
públic i de l’increment general de la mobilitat
intermunicipal.

(simulació A)
Baix Maresme 2001

només
individual

només
col·lectiu

individual
i col·lectiu

Total

Baix Maresme (muntanya)

19.419
81%

3.260
14%

1.357
6%

24.036
100%

Baix Maresme (mar)

21.803
66%

9.365
28%

1.700
5%

32.868
100%

Baix Maresme
(riera Argentona)

2.311
77%

461
15%

212
7%

2.984
100%

Mataró

19.485
72%

6.572
24%

1.025
4%

27.082
100%

Baix Maresme (part nord)

4.433
77%

1.010
17%

335
6%

5.778
100%

Baix Maresme 2001

67.451
73%

20.668
22%

4.629
5%

92.748
100%

(simulació B)

23.941

12.202

2.549

38.692

Escenari Sant Cugat
del Vallès. 2001

62%

32%

7%

100%
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(simulació C)
Baix Maresme 2001

només
individual

només
col·lectiu

individual
i col·lectiu

Total

Baix Maresme
(muntanya)

14.422

7.692

1.923

24.036

60%

32%

8%

100%

Baix Maresme (mar)

19.721

10.518

2.629

32.868

60%

32%

8%

100%

Baix Maresme
(riera Argentona)

1.850

895

239

2.984

62%

30%

8%

100%

Mataró

16.249

9.479

1.354

27.082

60%

35%

5%

100%

Baix Maresme
(part nord)

4.102

1.271

404

5.778

71%

22%

7%

100%

Baix Maresme 2001,
com Sant Cugat

56.344

29.854

6.550

92.748

61%

32%

7%

100%

(simulació D)
Diferencial entre
Baix Maresme 2001

-11.107

9.186

1.921

0

i Baix Maresme 2001
com Sant Cugat

-16%

44%

41%

0%

(simulació E)
Model 2020
(mobilitat 33%
més del 2001)
Baix Maresme
(muntanya)
Baix Maresme (mar)
Baix Maresme
(riera Argentona)

només
individual

només
col·lectiu

individual
i col·lectiu

Total

17.902

11.508

2.557

31.968

56%

36%

8%

100%

24.480

15.737

3.497

43.714

56%

36%

8%

100%

2.222

1.429

317

3.969

56%

36%

8%

100%

19.450

14.408

2.161

36.019

54%

40%

6%

100%

5.226

1.921

538

7.685

68%

25%

7%

100%

69.280

45.003

9.071

123.355

56%

36%

7%

100%

(simulació F)
Diferencial Baix
Maresme 2020

1.829

24.335

4.442

30.607

respecte del Baix
Maresme 2001

3%

118%

96%

33%

Mataró
Baix Maresme
(part nord)
Baix Maresme 2020

Font: IDESCAT, cens 2001. Elaboració pròpia.
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CRISI ECONÒMICA I MODEL DE MOBILITAT A CATALUNYA

Els principals canvis d’un escenari que segueix
les pautes de Sant Cugat del Vallès i encara sense
suposar un increment de la mobilitat al llarg del
temps serien:

Si l’escenari no haguessin estat 20 anys, sinó més
temps, la responsabilitat del transport col·lectiu
encara augmentaria més.

de les poblacions del Maresme i del Barcelonès,
la congestió de tot el sistema està anunciada i només és qüestió de temps que arribi.

• El total de la mobilitat en transport col·lectiu
augmentaria un 44% (i un 41% en desplaçaments combinats de transport col·lectiu i individual).
• La mobilitat exclusivament en mitjans individuals disminuiria un 16%.

S’ha mantingut el llindar del transport privat en
quotes estables, amb el benentès que el llindar
actual de congestió dins el Barcelonès (destí primer dels desplaçaments intermunicipals del Maresme) o en els mateixos nuclis de les poblacions
del Maresme no pot optar alegrement per engolir
gaire més trànsit de l’actual i que la racionalitat
demana incrementar el pes del transport públic
per no incrementar la congestió vial.

Amb un major dèficit de transport públic, com és
el cas del Maresme, la congestió colpejarà més
fort i la suburbialització serà més greu que en la
resta de la regió metropolitana.

Difícilment un increment de mobilitat col·lectiva
d’aquesta magnitud podria ser suportada exclusivament per la línia actual de rodalies R1 o per
autobusos i, per tant, la proposta d’una nova línia
dels FGC al llarg de la C32 adquireix significat i
faria més similar el Maresme amb el Vallès Occidental, comarca que comparteix línies d’ADIF i
dels FGC.
En la hipòtesi de l’increment de la mobilitat pel
transcurs de dues dècades (2020), la mobilitat
privada manté els seus valors d’origen (2001),
amb un lleuger increment. Perquè aquesta mobilitat privada no hagués de créixer sinó mantenir-se
semblant a la data d’inici, el transport públic hauria crescut un 118% des de la data inicial (2001),
mentre que el combinat entre públic i privat ho
hauria fet un 96%. Aquests valors indiquen que
el transport col·lectiu ha de créixer i fer-se important si no es vol augmentar la mobilitat estrictament privada.

Aquestes xifres ens indiquen que l’opció del
transport públic ben assentat en infraestructures
de mobilitat fixa ferroviària seran completament
necessàries per poc que sigui el creixement futur
de la mobilitat, ja que les quotes actuals de mobilitat ja generen congestió i, en particular, perquè
els desplaçaments no solament ocupen la calçada
del sistema bàsic (C32, en aquest cas) sinó que
van de porta a porta i, per tant, totes les avingudes i carrers principals augmenten de densitat en
la mateixa proporció que l’autopista.
Si la situació actual ja és prou densa i es demora encara la construcció de noves infraestructures de transport públic, al mateix tremps que
es creen falses expectatives en voler augmentar
el tronc de la C32 (C32 + C31 o Ronda Maresme)
sense variar simultàniament l’estructura interna

No és estrany, doncs, que les regions metropolitanes europees disposin de l’ordre del doble de
xarxa ferroviària que d’autovies i autopistes. El
que és del tot estrambòtic és que nosaltres no ho
pretenguem fer i, per contra, vulguem consolidar
el model contrari: el doble d'autopistes i autovies
que de xarxa ferroviària.

Manel Larrosa
Febrer del 2011
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