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Quan parlem d’infraestructures, gairebé sempre pensem en el seu impacte en la 
vertebració del país i en el seu vincle directe amb el desenvolupament econòmic. La 
millora de les infraestructures representa una contribució bàsica per a la marxa d’un 
país, d’un territori, d’una societat i, sobretot, per posar les bases del seu creixement 
futur. Per això, la inversió en infraestructures físiques constitueix una de les 
principals responsabilitats de qualsevol govern. És necessària en circumstàncies 
normals, però imprescindible en períodes de crisi com l’actual.

Ara bé: sovint oblidem que hi ha una tercera dimensió tan o més important 
que les dues anteriors, que és la incidència de les infraestructures sobre la nostra 
qualitat de vida. Rere el concepte genèric d’infraestructures trobem aspectes bàsics 
de la nostra vida quotidiana, com el transport i el subministrament de l’aigua i de 
l’energia, la mobilitat de les persones i les mercaderies, les telecomunicacions i la 
gestió dels residus. 

Les grans obres públiques incideixen directament sobre el nostre benestar. De fet, 
es fan per això, i més encara quan estem immersos en un procés de transformació 
del nostre model productiu. 

L’exposició “Xarxes, un viatge per les infraestructures de Catalunya” posa en 
evidència el valor transformador de les nombroses intervencions que avui hi ha 
en marxa al territori, de cap a cap de Catalunya, grans obres on es combina la 
complexitat tècnica amb la innovació, i el compliment dels requeriments tècnics i 
ambientals amb l’expressió de la nostra ambició col·lectiva.

Saber que Catalunya construeix la línia de metro més llarga d’Europa, 
que ambiciona gestionar el seu aeroport per convertir-lo en un hub de vols 
intercontinentals, que acabarà amb els riscos de sequera proveint-se d’aigua del 

mar o que s’ha imposat assolir ràpidament els estàndards europeus en reciclatge de 
residus, són dades i fets que ens han de retornar de nou la confiança en nosaltres 
mateixos. Sobretot si pensem que totes les infraestructures adquireixen sentit 
si serveixen per a la societat a què van destinades, si fan una funció social i 
equilibradora, a més d’econòmica. 

Les infraestructures formen part del nostre llegat per a les properes generacions, 
en són una manifestació física. D’aquí la importància d’una correcta planificació, 
capaç de respondre a les necessitats actuals, però també de preveure les demandes i 
les necessitats de demà. D’aquí l’important esforç de les diferents administracions 
per superar el dèficit crònic del passat i posar les bases per a un desenvolupament 
correcte i suficient per a la propera dècada.

El Pacte Nacional per a les Infraestructures respon a aquesta exigència i 
necessitat. El Govern de la Generalitat l’ha impulsat amb el suport d’una àmplia 
majoria d’institucions polítiques i cíviques del país. El PNI planteja 130 mesures 
d’alt valor estratègic, intervencions que suposaran una inversió de 100.000 milions 
d’euros des d’ara i fins a l’any 2020, i que preveuen tant les aportacions del Govern 
de la Generalitat com les del Govern central. 

Una millor vertebració equival a una major cohesió social i territorial de 
Catalunya, augmenta la qualitat de vida i el benestar dels catalans i ens ha de 
permetre avançar cap a un horitzó més segur, més equilibrat i més pròsper. 

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Un país 
de muntanyes

Un futur 
millor

La CataLunya vERtEbRaDa, 
infRaEstRuCtuREs i bEnEstaR

 

01 
Xarxes 
energètiques

02  
Xarxes 
hídriques

03 
Xarxes 
viàries

04 
Xarxes 
ferroviàries

05  
Xarxes 
de telecomunicacions 
i del coneixement

06  

Xarxes 
aeroportuàries 
i d’alta velocitat 
ferroviària

07  
Xarxes 
logístiques

08   
Xarxes 
de tractament 
de residus

Un dia
en la vida
de tots
nosaltres

Àmbits de l’exposició 
Primer pis del Palau Robert



 La història – 0504 – La història

DE La via augusta 
a L’autoPista aP-7

L’accidentada orografia de Catalunya ha dificultat –i encarit– 
des de sempre la construcció de camins i el desplaçament de persones 
i mercaderies. El romans van construir les primeres grans obres, 
com la Via Augusta, aprofitant els pocs corredors naturals existents. 
Pels mateixos espais ara s’estenen les xarxes viàries, ferroviàries, 
hídriques, elèctriques i de telecomunicacions. Podem dir que Cèsar 
August va entrar pel camí que ara és l’autopista AP-7.

Catalunya és un país de muntanyes. Tret de les planes lleidatanes i de 
la Catalunya central, el país té un relleu accidentat que ha dificultat 
històricament la construcció de camins i el desplaçament de persones 
i mercaderies. Des dels Pirineus fins al mar, el feix de serralades i 
altiplans que conforma el territori català presenta només uns pocs 
passadissos naturals que, històricament, han canalitzat la circulació. 
És el cas del corredor resseguit per l’antiga Via Augusta romana. 
Travessa el país de punta a punta, des de l’històric pas del Portús, 
a la Jonquera, fins a Alcanar, i en temps moderns se li ha adaptat 
la traça del ferrocarril i de l’autopista AP-7. De fet, gran part dels 
eixos viaris que avui comuniquen el litoral amb l’interior i el Pirineu 
se sobreposen als antics camins i rutes històriques. Avui, quan els 
catalans circulem amb els nostres vehicles per les carreteres que 
remunten el curs del Ter, el Llobregat, el Segre o la Noguera Pallaresa, 
ho fem per rutes antiquíssimes, per itineraris que veieren passar els 
elefants d’Hanníbal i les legions romanes.

Des que hi ha societat organitzada l’home ha maldat per fer 
més habitable el territori on viu. La necessitat de comunicació 
comportaria la construcció de les primeres xarxes de camins que 
facilitarien el comerç i el desplaçament de persones i mercaderies. 
És a dir, facilitarien la vida, d’una manera semblant a com ho 
feren els primers aprofitaments de l’aigua, tant per a reg com per a 
consum de boca, amb la construcció de sèquies i aqüeductes com 
el de les Ferreres a Tarragona. Les grans obres romanes tenien, com 
les d’avui, un alt cost pressupostari, i van perdurar tants segles que 
durant l’edat mitjana es van arribar a atribuir al diable. Tot i que 
també és cert que en aquest període es van realitzar grans obres 
públiques, com la Sèquia de Manresa, construïda el segle xiv, en 
temps de Pere III.

La revolució en les xarxes d’infraestructures arribaria amb la 
industrialització moderna. El primer gran salt endavant es va fer 
amb la irrupció del ferrocarril i el telègraf, al segle xix, i el segon 

més endavant amb l’aparició de l’electricitat, el telèfon, el cotxe i 
l’avió. El segle xx es difonen els principals invents de la revolució 
industrial, l’ús dels quals requerirà inversions generoses en 
infraestructures. La construcció de la xarxa ferroviària i els canals 
d’Urgell, el segle xix, i de les grans obres hidroelèctriques del 
Pallars, al principi del xx, palesen la importància que tingueren les 
infraestructures de cara a la consolidació industrial de Catalunya. 
Els governs de la Mancomunitat, el 1914, i de la República, a partir 
del 1931, feren seu l’ideal de modernització del país mitjançant la 
dotació d’infraestructures: “Cap poble sense camí, sense telèfon, 
sense llum elèctrica, sense aigua potable”, pregonaven els polítics. 
Dissortadament, aquests ideals de modernització s’estroncarien 
durant decennis a causa de la Guerra Civil i la dictadura franquista.

A dia d’avui, les carreteres s’estenen com una teranyina sobre el 
territori amb una profusió tal que permet que qualsevol ciutadà 
motoritzat pugui desplaçar-se d’una ciutat a l’altra amb una 
rapidesa amb la qual mai haurien somiat els nostres avantpassats. 
L’electrificació va facilitar el desenvolupament econòmic i la vida de 
la gent a mesura que va anar arribant fins als pobles més remots. El 
telèfon, que fins ara ha permès la comunicació entre persones que 
es trobaven separades per centenars de quilòmetres de distància, 
obre les portes a les tecnologies de la comunicació més sofisticades. 
Els sistemes de distribució de l’aigua s’encarreguen de portar el bé 
bàsic més preuat a zones que en tenen necessitat. La construcció de 
grans ports i aeroports facilita el transport de mercaderies acabades 
de manufacturar o de persones des de l’altra punta del planeta fins 
a casa nostra. I els sistemes de recollida i tractament de residus fan 
possible el desenvolupament econòmic de manera ambientalment 
sostenible.

Tant ahir com avui, les xarxes d’infraestructures fan més fàcil la 
vida de les persones, faciliten la comunicació, el comerç, generen 
activitat econòmica i ocupació, i permeten l’equilibri dels territoris.
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1. Un tren del ferrocarril de 
via estreta de Girona a Sant 
Feliu de Guíxols, a l’estació 
de Llagostera. 
f: v. fargnoli

2. Automòbils de Puigcerdà 
a Ribes i la Seu d’Urgell.
f: departament de política 

territorial i obres públiques (ptop)

3. Pont del diable. 
Tarragona 
f: acna s.l.

4. Construcció d’un 
complex hidroelètric a la 
Vall de Cardós, a principis 
dels anys 60.
f: copisa 

5. Primer viatge del 
cremallera de Núria, 
el 1931. És el ferrocarril 
més elevat de Catalunya, 
arriba gairebé als 2.000 
metres d’altura i salva un 
desnivell de més de 1.000 
metres.
f: arxiu la vanguardia 
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EnERgia MÉs DivERsifiCaDa
i MÉs nEta

Cada català consumeix en un any l’equivalent a 3,7 tones de petroli, 
o el que és el mateix: 10 quilos de petroli al dia. Aquestes xifres són 
una mitjana. És a dir, són el resultat de la suma de totes les fonts 
d’energia primària que s’utilitzen al país (derivats del petroli, gas, carbó, 
electricitat…) dividit pel nombre d’habitants. De manera directa o 
indirecta, cadascú de nosaltres gastem energia durant les 24 hores del 
dia, fins i tot mentre dormim. Consumim energia per desplaçar-nos 
a la feina i quan agafem l’avió que ens portarà de vacances. A l’hivern 
consumim energia per escalfar les nostres cases i a l’estiu per refrigerar-
les. A la nit, encara que tots els llums de casa estiguin apagats, alguns 
aparells segueixen funcionant, mentre que a fora, al carrer, els fanals 
estan encesos, i al port, a les estacions de tren i a les autopistes hi ha un 
trànsit frenètic de mercaderies que van i vénen. Per traslladar aquests 
productes als punts de venda o als mercats internacionals serà necessari 
el consum de més energia, com ho ha estat tot el procés de producció 
industrial i d’empaquetatge, i com ho serà, en el futur, la destrucció 
d’aquests objectes el dia que deixin de ser-nos d’utilitat.

L’energia resulta indispensable per a pràcticament qualsevol activitat 
de la vida moderna. Avui, el 48,2% de l’energia que consumim a 
Catalunya prové del petroli, que importem quasi en la seva totalitat 
d’altres països. I, com és sabut, el CO2 que emeten els vehicles o la 

indústria és el primer causant de l’efecte hivernacle que escalfa el 
planeta. Un altre 25% és gas natural, que en gran part s’importa dels 
països productors en uns vaixells anomenats metaners, mentre que 
la resta prové del transport per gasoducte. L’any 2007, a causa de la 
sequera, només el 2,7% de l’energia procedia de fonts renovables, 
fonamentalment dels salts d’aigua dels rius. Dins del capítol de 
producció d’energia elèctrica, la d’origen nuclear és la més utilitzada 
(47%), seguida per la que procedeix de centrals de cicle combinat 
(25%), de la cogeneració (12%) i les centrals hidràuliques (8%). De 
cara al futur, el repte és poder realitzar les mateixes activitats que 
fins ara però consumint menys i millor. Una de les prioritats que es 
plantegen és reduir la dependència dels combustibles fòssils i fer 
una aposta forta per les energies renovables que es puguin generar 
sobre el mateix territori. Al mateix temps, es planteja interconnectar 
les xarxes elèctriques i de gasoductes amb el centre d’Europa per 
tal de diversificar les fonts de proveïment i, alhora, assegurar un 
subministrament de qualitat.

Es calcula que si continua el ritme de consum actual, les reserves 
provades de petroli s’exhauririen en 40 anys i les de gas natural, en 65. 
Per això, es pretén que cap al 2015 els biocombustibles substitueixin un 
percentatge important del consum de gasoil i gasolines d’automoció.
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CONSUM D’ENERGIA PER PERSONA

Cada català consumeix en un any l’equivalent a 3,7 tones de petroli. 
Com la majoria de països industrialitzats, Catalunya té una gran 
dependència dels combustibles fòssils, que en la seva pràctica totalitat 
provenen de l’exterior. Assegurar el subministrament energètic, 

diversificar les fonts d’energia, fomentar l’estalvi i l’eficiència 
energètica, garantir el subministrament d’electricitat a tots els nuclis 
habitats i impulsar les fonts energètiques renovables són objectius 
prioritaris.

kg/dia

EL ConsuM D’EnERgia PER sECtoRs

D’on PRovÉ L’EnERgia QuE Es ConsuMEiX a CataLunya?

Utilitzacions no energètiques

3,7 10
tep*/any * tones equivalents de petroli

LEs PRinCiPaLs fonts D’EnERgia

Primari: 3,5%

Energia més 
consumida
a cada sector

Sectors 
(percentatge 
sobre el total) 

Serveis: 11%

Transport: 39,9%Industrial: 31,6%

Domèstic: 14%

Gas natural: 43%

Gas natural: 43%

Gasoil: 88%

Gasoil: 61%

Electricitat: 71%

Electricitat: 41%

El 20% és energia nuclear 
que generen les centrals 
d’Ascó i Vandellòs  
     

Només el 2,7% de l’energia procedeix 
de fonts renovables

El 25% prové del gas natural

Producció pròpia

Importació

El 48,2% prové del petroli

Carbons Gas natural

Gas natural UraniPetroli

Plantes de 
transformació: refineries, 
petroquímiques, centrals 

elèctriques

Combustibles

Electricitat

Consum 
final

Plàstics, 
lubrificants,

adobs…

Cuines, 
calefacció

Enllumenat, 
electrodomèstics, 

cuines

Processos 
industrials

Transport: trens, 
avions, etc.

Obtenció 
dels productes

energètics 
de la terra
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EfiCiènCia i EnERgia REnovabLE

Les noves plantes de cicle combinat contaminen  
la meitat que les de carbó i són més eficients

CoM Es gEnERa L’ELECtRiCitat a CataLunya

un PLa QuE MiRa 
aL futuR

PRinCiPaLs aCtuaCions PREvistEs En EL PLa DE L’EnERgia 2006-2015

Les claus del futur del sector energètic a Catalunya 
passen per consumir menys energia i aprofitar-
la millor, i per augmentar el pes de les energies 
renovables. A Catalunya, la font renovable més 
important és l’energia hidroelèctrica. A mitjà termini, 
l’energia eòlica i els biocombustibles són les fonts amb 
més possibilitats de desenvolupament i de cara al 2015 
s’espera arribar a produir el 23% de l’energia elèctrica 
amb renovables, tot compatibilitzant l’aprofitament 
dels recursos naturals amb el respecte al medi 
ambient. En el cas de l’eòlica, es preveu passar de 400 
megawatts instal·lats als 3.500 l’any 2015. Al mateix 
temps, es faran efectives interconnexions elèctriques 

que serviran tant per garantir el subministrament 
de Catalunya en cas d’incidències com per exportar 
energia en moments de sobreproducció. De cara 
als propers anys, també es preveu reduir el pes de 
les centrals nuclears i augmentar el de les de cicle 
combinat, que contaminen la meitat que les de carbó 
i són més eficients. Aquestes instal·lacions funcionen 
amb gas natural i són les que menys contaminen 
d’entre les instal·lacions de producció d’electricitat per 
crema de combustible.

També es promourà l’optimització del consum 
d’energia a les llars, a les empreses i en el transport; 
es garantirà la qualitat del subministrament a tots els 

nuclis habitats; es minimitzarà l’impacte ambiental en 
l’obtenció i el transport de l’energia; se sensibilitzarà 
els ciutadans sobre la necessitat de fer-ne un ús 
racional i eficient, i s’articularan mesures per tal de 
reduir la dependència energètica exterior.

Pel que fa al gas canalitzat, s’estendrà la xarxa de 
distribució perquè arribi al 98% de la població de 
Catalunya, es construiran dipòsits subterranis que 
permetin emmagatzemar quantitats de gas suficients 
per afrontar les puntes de consum motivades per 
variacions estacionals, i es promourà la construcció 
d’un gasoducte que connecti amb el centre d’Europa i 
que serveixi per diversificar les fonts de proveïment.

25,4%47% 12,4% 8%

1,7% 3,3%1% 1,2%

Nuclear Cicles combinats Cogeneració Hidràuliques

Carbó Altres no renovablesFuel-gas Altres renovables

COM FUNCIONA UNA CENTRAL DE CICLE COMBINAT

Estació
de regulació

Filtres

Turbina de gas

Turbina de vapor

CondensadorTorre
de refrigeració

Alternador

Alternador
Caldera
de recuperació

Transformador

Transformador

Xarxa elèctrica

Xarxa elèctrica

Gas natural
Generació elèctrica:
Noves plantes de règim 
especial (parcs eòlics, 
cogeneració, plantes de 
reducció de residus, etc).
Tancament de centrals 
tèrmiques convencionals.
Construcció de nous grups 
de cicle combinat.

Extensió de la xarxa 
de gas natural 
a 128 municipis.
Extensió de la xarxa 
de gas propà a 79 
municipis

Soterrament o desplaçament 
de línies elèctriques en entorn urbà

Desenvolupament 
de l’Observatori de la Qualitat 
de Subministrament

Centres 
d’emmagatzematge 
subterrani de gas

Ampliació de les interconnexions 
elèctriques i de gas natural 
amb Europa i l’Estat espanyol

Interconnexió 
de les xarxes 
elèctriques i de gas
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Quan L’aigua 
És EsCassa

Regadius

Vuit períodes d’alerta per sequera en 30 anys. Aquesta és la 
història recent de les conques hidrogràfiques internes de Catalunya, 
alimentades pels rius, embassaments i fonts subterrànies de la meitat 
oriental del país. La gran majoria dels ciutadans de Catalunya viu 
amb l’aigua del Ter i el Llobregat. Són els dos rius més cabalosos 
de les conques internes i abasteixen conjuntament les regions 
metropolitanes de Barcelona i Girona i la Costa Brava, on habiten 5,5 
milions de persones i on es concentra el 70% de l’activitat econòmica 
del país. 

Precisament, l’àmbit més poblat és el més indefens davant dels 
capricis de la climatologia. La quantitat d’aigua disponible és molt 
propera a la demanda i els embassaments del Ter i el Llobregat només 
permeten regular el subministrament d’un sol any. Per això si durant 
un any no plou prou, com va passar entre finals de 2006 i 2008, 
s’han de restringir els usos no prioritaris. Però en cas que la sequera 
s’allargués durant dos anys, perillaria l’abastament a pobles i ciutats. 

Amb l’objectiu d’acabar amb l’escassetat i garantir la qualitat, 
l’Agència Catalana de l’Aigua preveu incorporar 300 hectòmetres 
cúbics més d’aigua a Catalunya. D’aquests, dos terços procediran 
de la dessalinització, de manera que el Mediterrani es convertirà en 
una de les noves fonts d’aigua del país. Actualment, ja funcionen les 

dessalinitzadores de la Tordera, a Blanes, i des del passat estiu, la del 
Llobregat, al Prat. D’aquí fins al 2015, se’n faran dues més: una nova 
a la Tordera i l’altra al Foix. Els 100 hectòmetres cúbics restants es 
trauran de la reutilització (75 hm3) i la descontaminació d’aqüífers  
(25 hm3), la recuperació de pous i l’estalvi. 

Entre les mesures que es duran a terme, destaquen les actuacions 
de reutilització al Camp de Tarragona, el reforç de l’abastament de la 
part central de la Costa Brava, l’abastament des de l’embassament de 
la Llosa del Cavall o la interconnexió de les estacions distribuïdores 
de la Fontsanta i la Trinitat, entre d’altres. Aquesta darrera obra 
permetrà connectar les aigües que es tracten a les dues plantes 
potabilitzadores del sistema Ter-Llobregat, la de Cardedeu i la 
d’Abrera. La canonada, que té 15 km, en recorrerà 11 a través d’un 
túnel que s’està obrint sota la serra de Collserola. 

El gruix de millores suposarà una inversió propera als 1.700 
milions d’euros i permetrà afrontar les demandes urbanes fins a 
l’horitzó 2027, moment en què es preveu que la població de Catalunya 
haurà augmentat fins als 8,5 milions de persones. Tot plegat es 
desenvoluparà sota els principis de la Directiva Marc de l’Aigua de la 
Unió Europea, que aposta per una nova cultura de l’aigua basada en 
criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica i social. 

A més de garantir la producció agrícola, els regadius 
generen riquesa, ja que afavoreixen la implantació 
d’indústries i contribueixen a fixar la població. L’obra 
més destacada és el canal Segarra-Garrigues, que tindrà 
85 quilòmetres i permetrà regar una gran extensió 
de camps que ara són de secà. L’aigua arribarà a 75 

poblacions de sis comarques de Ponent: el Pla d’Urgell, 
l’Urgell, la Segarra, la Noguera, les Garrigues i el Segrià. 
Això beneficiarà 70.000 habitants (16.000 regants). La 
inversió és de 1.513 milions d’euros, dels quals 444,75 els 
finança el Ministeri d’Agricultura i 1.069, la Generalitat. 
Segons les previsions, l’obra es completarà el 2013.

Conques de l’Ebre: molta aigua i poca població
Segre, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i 
Ebre (15.330 km2).

Conques internes: molta població i poca aigua 
Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs, 
Gaià, Tordera i Riudecanyes (16.600 km2). 

El 40% de l’aigua que s’usa a Catalunya és per als regadius. El camp n’utilitza 
tanta perquè els aliments que mengem en necessiten per créixer.

EL CanaL sEgaRRa-gaRRiguEs, una infRaEstRuCtuRa CabDaL

02

EL DESEQUILIBRI EN DEMANDA D’AIGUA

60% 

Demanda d’aigua Demanda d’aiguaPoblació Població

40% 90%8% 

Cada dia, una sola persona 
consumeix 110 litres d’aigua 
a Barcelona. Això equival a 
22 garrafes de 5 litres.diaris per persona

Demanda d’aigua 
a Catalunya

110 LitREs
EL LÍQuiD QuE Ens aLiMEnta

En els darrers 30 anys, les comarques de Barcelona i Girona, que és 
on viu la majoria de la població catalana, han patit vuit períodes 
d’alerta per sequera. Garantir el subministrament d’aigua és un 
objectiu prioritari; també millorar-ne el sanejament i consolidar-ne 

la reutilització, per tal de millorar la qualitat i la quantitat d’aigua 
disponible. Per aconseguir-ho es construiran noves dessalinitzadores i 
estacions depuradores que, en bona part, compten amb ajuts dels fons 
europeus de cohesió i del FEDER.

69,7% Agricultura 

22,2% Urbans

6,4% Industrial

1,4% Ramaderia

0,4% Usos recreatius

Artesa de Segre

Guissona

CerveraLleida Mollerussa

Ponts

Regadiu de suport o de 
transformació, segons els 
casos, en funció de les 
limitacions ambientals

Agramunt

Embassament 
de Rialb

Pantà
de l’Albagés

Reg gota 
a gota per 
als arbres

Mesures per a l’estalvi 
d’aigua: instal·lacions 
automatitzades que 
permeten utilitzar els 
avenços de la investigació 
i la transferència 
tecnològica a les empreses

Reg 
pressuritzat 
per al cereal

Nuclis de població

Tàrrega

Balaguer

Les Borges Blanques

Zona especial de protecció 
per a les aus (ZEPA)

E

E

E

Per fer-se, una poma 
necessita 60 litres d’aigua.

Per fer un litre d’oli, calen 
4.000 litres d’aigua.

Un quilo de vedella, 15.000 
litres.

Un enciam, 85 litres 
d’aigua.

Per tant, una  
vedella sencera de 

233 quilos necessita 
3.500.000 litres 

d’aigua, la quantitat 
d’aigua necessària per 

omplir una piscina 
olímpica.

PoMa oLi EnCiaM vEDELLa
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La font És EL MaR
20 5
segons 
a la dutxa

litres
d’aigua

97%
de l’aigua del planeta 
és salada

El procés de dessalinització 
inclou un complet 
tractament de l’aigua. 
D’aquesta manera, es 
converteix en aigua potable 
de qualitat.

amb l’objectiu d’assegurar el subministrament i de prevenir nous episodis 
de sequera, la generalitat ha pres mesures perquè Catalunya disposi de 
300 hectòmetres cúbics més d’aigua, d’aquí fins al 2015. 

La Mediterrània es converteix en un nou punt de captació 
d’aigua per al consum

Dues terceres parts 
(200 hm3) provindran 
de la dessalinització. 
Actualment, ja funcionen 
les dessalinitzadores de 
la Tordera (a Blanes) i 
del Llobregat (al Prat). La 
nova dessalinitzadora del 
Llobregat –inaugurada 

enguany– aporta prop del 
24% de l’aigua de l’àrea de 
Barcelona (60 milions de 
metres cúbics l’any i 2.000 
litres per segon). D’aquí 
fins al 2015, entraran 
progressivament en servei 
les dessalinitzadores de la 
Tordera i el Foix. 

Els 100 hectòmetres 
cúbics d’aigua restants 
previstos en el Pla de la 
Generalitat es trauran de 
la recuperació de pous 
actualment en desús, 
la descontaminació, els 
aqüífers (25 hm3),
l’estalvi, la reutilització 

i la millora de sistemes 
(75 hm3). D’aquesta 
manera els experts 
consideren que a 
Catalunya es podran 
afrontar i garantir les 
demandes de la població 
que viu en àrees urbanes 
fins a l’horitzó 2027.

Els propers anys es construiran diverses obres que permetran que l’aigua del Ter, la del 
Llobregat i la dessalinitzada arribin a la major part de punts de la regió metropolitana. 
Una d’aquestes és la interconnexió de les estacions distribuïdores de la Fontsanta i 
la Trinitat, que permetrà que l’aigua del Ter arribi a punts on ara només arriba la del 
Llobregat, i viceversa. Com? Una tuneladora està construint un túnel d’11 km sota la 
serra de Collserola per connectar la potabilitzadora d’Abrera amb la de Cardedeu. 
El conducte, que té 15 km, estarà enllestit a finals de 2010. 

intERConnEXiÓ DE ConQuEs

1. Pous de captació. El procés de dessalinització comença 
per la captació d’aigua marina. Mitjançant uns pous 
profunds situats paral·lelament a la línia de la costa es 
capta aigua marina procedent de l’aqüífer.

2. Entrada d’aigua. L’aigua arriba al dipòsit d’aigua 
de mar. En aquest dipòsit es fa una primera cloració de 
l’aigua.

3. Pretractament i filtració. El pretractament es fa 
mitjançant membranes d’osmosi. Una vegada afegits a 
l’aigua altres agents químics, aquesta passa a través dels 
filtres de sorra i per uns microfiltres.

4. Bombament a alta pressió. El procés d’osmosi 
consisteix bàsicament a bombar aigua a alta pressió cap a 
una membrana semipermeable que reté les sals dissoltes 
a l’aigua. Les turbobombes injecten aigua a pressió als 
bastidors de membranes.

5. Membranes. L’aigua bombada des de la turbobomba 
cap als bastidors de membranes es divideix en dues: aigua 
osmotitzada, que és la que aconsegueix travessar
les membranes i que té un contingut mínim de sals, i aigua 
rebutjada, que no aconsegueix travessar la membrana 
i que té una concentració major de sals. La proporció 
d’aigua producte respecte a l’aigua marina bombada és 
aproximadament del 45%.

L’aigua rebutjada surt dels 
bastidors amb una pressió 
lleugerament inferior a 
la que té quan entra a 
les membranes. Això vol 
dir que té un contingut 
energètic molt alt que es 
pot recuperar. Aquesta 
recuperació energètica 
implica una reducció del 
consum energètic.

6. Tractament final. L’aigua osmotitzada té un pH baix. 
A més, perquè es consideri aigua potable, té carència 
d’alguns minerals. Per aquesta raó s’hi afegeix calç i diòxid 
de carboni, i l’aigua osmotitzada es transforma en aigua 
potable.

7. Dipòsit de distribució. En aquest dipòsit d’aigua
potable, l’aigua es torna a clorar per assegurar que durant 
el transport fins a l’aixeta es mantingui desinfectada.

COM FUNCIONA UNA DESSALINITZADORA

1

2

3

4

5

6

7

15 km

Potabilitzadora
de Cardedeu

Ter

Potabilitzadora
d’Abrera

Llobregat Collserola

Mediterrània

Àrea 
metropolitana
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aRRibaR a tot aRREu 
i guanyaR QuaLitat 
DE viDa

03

La mobilitat de persones i de mercaderies és una necessitat i un dret. 
És necessari arribar en condicions de seguretat a tots els punts del 
país. La xarxa de carreteres de Catalunya, entre autopistes, autovies, 
carreteres, carrers i camins conformen una teranyina la suma de la 
qual s’apropa als 100.000 quilòmetres transitables. L’augment de 

la població i la necessitat de construir noves vies –o perllongar, 
desdoblar o millorar les existents– obliguen a realitzar moltes 
actuacions i fortes inversions. Unes actuacions que s’han de fer 
mantenint l’equilibri entre el dret a la mobilitat i la preservació 
de la biodiversitat al territori.

La xarxa viària catalana està composada per una densa trama 
d’autopistes, autovies, carreteres, carrers i camins. Aquesta teranyina 
de vials de tot tipus suma prop de 100.000 quilòmetres de vies 
transitables, l’equivalent a dues vegades i mitja el perímetre de la Terra.
 Els imperatius de la vida moderna comporten unes necessitats de 
desplaçaments que els nostres avis no s’haurien pogut imaginar mai. 
Els ciutadans ens movem amb major freqüència i més lluny que en 
el passat. En paral·lel, els productes que adquirim han de recórrer 
distàncies més llargues des dels punts on es produeixen fins que 
arriben a les nostres mans.
 En conseqüència, el parc automobilístic augmenta de manera 
constant. Actualment, a Catalunya hi ha 4,9 milions de vehicles, 3,3 
dels quals són cotxes. El creixement de la xarxa viària, en canvi, a la 
força avança a un ritme més lent. La construcció d’una carretera, per 
petita que sigui, suposa en tots els casos una inversió milionària i 

planteja sovint el debat entre el desig de millorar les comunicacions  
i la conveniència de preservar el territori.
 En algunes comarques de la Catalunya central, la construcció de 
nous eixos viaris serveix per modificar els esquemes mobilitat-temps 
dels veïns d’aquestes zones i per enllaçar ciutats que tenien unes 
comunicacions deficitàries. És el que va succeir en el seu moment 
amb l’Eix transversal, un impacte que s’espera que es reforci quan 
finalitzi l’ampliació d’aquesta via.
 En el període 2000-2007, la circulació total de vehicles a la xarxa 
viària catalana es va incrementar en un 5% interanual. L’augment va 
ser encara superior en el cas dels vehicles pesants, fins a arribar al 
7%. Es calcula que, de mitjana, un de cada cinc vehicles es dedica al 
transport de mercaderies. De cara al futur, i per raons de fluidesa i 
sostenibilitat, els trens hauran d’absorbir cada cop més aquest tipus 
de trànsit.

EVOLUCIÓ DEL TRÀNSIT

DEnsitat DE tRÀnsit a La PEnÍnsuLa i suD DE fRanÇa

inCREMEnt DEL PaRC MÒbiL

EvoLuCiÓ DEL tRÀnsit a La JonQuERatRÀnsit DE MERCaDERiEs

2000 2007

Intensitat mitjana 
diària total

Intensitat mitjana 
diària vehicles pesants

Increment 
del 31,5 %

Increment 
del 20,4 %

A Coruña Oviedo Santander Bilbao

Donostia

Saragossa

Tarragona

Barcelona

Marsella

Montpeller

Bordeus

Vigo

Porto

Lisboa

Sevilla

Màlaga

Múrcia

Albacete

Madrid

València

L’amplada del traçat es 
correspon amb el grau 
d’intensitat del trànsit 
entre les principals capitals

1987

 
1.912.378
  

332.947

1989

 
2.097.402 
 

391.413

1991
 

2.223.496 
 

450.962

1993
 

2.326.138

492.229

1995
 

2.411.685
  

523.156

1997
 

2.556.357 

562.656

1999
 

2.785.301 

621.569

2001
 

2.935.388 

661.094

2003
 

2.984.676 

685.195

2005
 

3.180.916 

748.346

2007
 

3.332.852 

817.435

Vehicles lleugers/dia Vehicles pesants/dia

8.900 camions 
al dia en direcció 
València

21.000

2.000

8.000

1987 2007

10.800

10.800 camions 
al dia a la Jonquera

12.500 camions 
al dia en direcció 
Madrid

Un 80,3% del transport de 
mercaderies a Catalunya és 
per carretera 
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ConstRuiR CaRREtEREs 
i REsPECtaR EL tERRitoRi
Les actuacions busquen l’equilibri entre el dret a la mobilitat i la preservació del medi

El desdoblament de l’Eix transversal, la continuació de l’Eix diagonal, la construcció 
del túnel de la Conreria, la prolongació de l’autopista C-32, l’ampliació de l’autovia a-2 
i la construcció de l’autovia del Mediterrani i la Ronda vallès, objectius a mitjà termini

L’ampliació de la xarxa viària persegueix un equilibri entre el dret a la mobilitat i la 
preservació del medi ambient. Així, es pretén millorar l’accessibilitat i, alhora, reduir 
els costos socials i ambientals associats al transport.
 De cara als pròxims anys, es milloraran els grans eixos viaris i les carreteres nacionals 
es transformaran en autovies gratuïtes. Aquestes millores permetran atendre les 
necessitats de mobilitat de les zones més densament poblades i amb una activitat 
econòmica més intensa, i alhora promoure un desenvolupament equilibrat del país.
 De tots els projectes que hi ha en marxa, un dels més ambiciosos és el 
desdoblament de l’Eix transversal. Aquesta obra, ja iniciada, suposarà una gran 
millora en la seguretat dels conductors que circulen entre Girona i Cervera. Els 
treballs inclouen la construcció de 52 viaductes i catorze túnels. El cost, uns 763 
milions d’euros, es finançarà mitjançant la fórmula coneguda com a peatge a l’ombra: 

l’empresa concessionària paga la construcció i a canvi cobra un cànon anual variable 
en funció del trànsit registrat en la via.
 A més, hi ha previstes altres obres importants, com la continuació de l’Eix diagonal 
(C15) entre Vilanova i la Geltrú i Manresa, que servirà per comunicar la costa amb l’Eix 
transversal; el túnel de la Conreria (B-500); la perllongació de l’autopista C-32 fins a 
Tordera; l’autovia A-2 entre Tordera i la frontera francesa; l’autovia del Mediterrani 
entre Castelló de la Plana i Abrera; i la Ronda Vallès.
 Al marge de les grans obres, hi ha nombrosos projectes petits que tenen una 
afectació molt directa en la vida dels ciutadans. Són les carreteres locals, les rotondes 
a l’entrada dels pobles que serveixen per reduir accidents o les variants que desvien el 
trànsit per l’exterior de la població. De cara als pròxims anys hi ha previst intervenir en 
550 quilòmetres de la xarxa viària bàsica.

Carrils VAO a les ciutats…
Millorar la mobilitat és reduir els nivells de congestió dels accessos a les grans 
ciutats. És per això que s’ha posat en marxa un pla per beneficiar els vehicles que 
entrin a Barcelona amb més de dos ocupants. Es reservaran carrils específics per 
a vehicles d’alta ocupació (VAO) i transport públic, que d’aquesta manera podran 
penetrar a la trama urbana amb menys dificultats. El primer carril VAO s’està 
construint a la C-58, entre Ripollet i Barcelona.

… i carrils bici per tot Catalunya
Mobilitat també és facilitar els desplaçaments amb bicicleta. La Generalitat es 
proposa habilitar 1.200 quilòmetres de carrils segregats que connectin pobles i 
ciutats de Catalunya l’any 2026. Alguns dels eixos previstos són Tortosa-
la Jonquera, Barcelona-Camprodon, Lleida-Girona, Tarragona-Lleida o Lleida-
la Seu. Així mateix, es preveuen mesures per afavorir la intermodalitat amb el 
transport públic.

Quasi 100.000 QuiLÒMEtREs DE XaRXa viÀRia aL 2009

tÚnELs i Ponts

 

Principals eixos 
i autovies programats

Carreteres convencionals Autovies (1) Autopistes (2) 

65371710.860

Carrers

91 km
199 túnels

37 km
143 ponts de més de 15o m

Camins

60.000

24.350

(2) i altres vies de peatge
(1) i vies desdoblades

Frontera 
francesa

A-14. Lleida / 
Sopeira / frontera 
francesa

Berga

Bagà

La Seu d’Urgell

Besalú

Ripoll

Desdoblament 
Palamós>
Palafrugell C-31

Banyoles> 
Besalú 
C-56

Eix Vic>
Ripoll 
(2a fase)

Variant de 
les Masies 
de Voltregà 
(Eix Vic 
Ripoll) 
C-17

Eix del Llobregat 
(Puig-reig> 
Berga) C-16

Eix del Llobregat 
(Berga> Bagà) 
C-16
En fase prèvia 
de planificació

Millora C-14 
entre Ponts 
i Adrall

B-40 Abrera> 
Terrassa

Reconversió de la 
N-II al Maresme

C-32 Palafolls> 
Tordera 
(en execució)

Túnel 
de la Conreria 
B-500

Masquefa> 
Martorell 
B-224

Vic

Terrassa

Barcelona

Mataró

Granollers

Castellbell 
i el Vilar>
Sant Fruitós 
de Bages 
C-55

Eix Maçanet 
de la Selva>
Platja d’Aro 
C-35 / C-65

Desdoblament 
Platja d’Aro> 
Palamós

Balaguer

Lleida Tàrrega

A-22. 
Lleida> 
Osca

Desdoblament 
variant sud de 
Lleida

Variant sud de 
Lleida fase II

Eix de l’Ebre

A-27 
Tarragona>
Montblanc

Vallbona d’Anoia>
Masquefa B-224

Eix Reus> 
Alcover 
C-14

Lleida> 
Balaguer

Eix 
transversalEix Tàrrega> 

Balaguer> 
Alfarràs

Montblanc

Igualada

Cervera

Ponts

Manresa

Eix diagonal 
Vilanova 
i la Geltrú> 
Manresa

Variant C-12 
entre Roquetes 
i Tortosa

A-7 Autovia 
del Mediterrani

Desdoblament C-12 
i N-340 entre Tortosa 
i Sant Carles de la 
Ràpita

Sant Carles 
de la Ràpita

Tortosa

Reus

Tarragona

Vilanova
i la Geltrú

Frontera 
francesa

Blanes

Platja d’Aro

Palamós

Palafrugell

Girona

Figueres

Anella Gavarres 
Corçà> Medinyà
i Palafrugell>
Forallac 

A-2 Tordera> 
Girona> frontera 
francesa

Lloret

Primer pla d’eixos viaris

Segon pla d’eixos viaris

Altres actuacions

Principals eixos existents

Ronda Vallès

Vielha

Puigcerdà
Figueres> 
Besalú 
A-26



Xarxes ferroviàries – 1918 – Xarxes ferroviàries

un tRansPoRt DE QuaLitat
Les quatre capitals catalanes retallen distàncies. Aprofitant la 
infraestructura de les vies d’ample internacional, es desenvoluparà 
un sistema de servei regional d’alta velocitat que permetrà 
comunicar les quatre ciutats. Els trens Avant ja permeten anar 
de Barcelona a Tarragona i Lleida en 35 minuts i una hora, 
respectivament. Quan entri en servei el tram fins a la frontera 
francesa la distància entre Girona i Figueres serà de 12 minuts; i 
entre Girona i Barcelona, de 35 minuts. 
 Mentrestant, la xarxa de rodalia de Renfe a Barcelona preveu 
millores en la infraestructura, que passen per la construcció de la 
nova línia de Cornellà a Castelldefels, el desdoblament de les línies 
d’Arenys de Mar a Blanes i de Barcelona a Vic, entre d’altres. D’altra 
banda, el pla de transport de viatgers de Catalunya (que defineix 
un horitzó fins al 2012) preveu posar en marxa serveis de rodalia a 
Girona, Lleida i Tarragona. 
 Entre els projectes del Govern previstos a llarg termini –que 
tenen com a horitzó l’any 2020– hi ha la construcció d’una línia 
ferroviària orbital que anirà des de Vilanova i la Geltrú a Mataró (119 
km), passant per les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i 
els dos Vallès. L’altre gran projecte és l’eix transversal ferroviari, que 
connectarà Lleida i Girona (313 km) seguint un traçat similar al que 
ocupa l’eix viari del mateix nom. 
 Vist l’èxit de la reintroducció del tramvia a Barcelona i la seva 
àrea metropolitana –a on ja funcionen dues xarxes i se n’ampliarà 
el traçat– la Generalitat té previst estendre el tramvia amb la 
modalitat coneguda com tren-tram. És a dir, un ferrocarril que als 

nuclis urbans fa de tramvia i en els trajectes entre municipis fa de 
tren. El pla d’infraestructures de transport projecta les línies Lleida-
Balaguer; Lleida-Cervera; Igualada-Martorell; Manresa-Sallent-
Súria; Reus-Cambrils-Tarragona i aeroport de Girona-Girona-Flaçà 
i a les Terres de l’Ebre. 
 Una de les fites de la Generalitat és fomentar la intermodalitat, és 
a dir, facilitar que els usuaris del transport públic puguin fer servir 
diversos mitjans de transport en un mateix trajecte. Això aviat serà 
més barat i més còmode. De barat, ja ho és a la regió metropolitana 
de Barcelona i a les àrees del Bages, Girona, Camp de Tarragona i 
Lleida, on funcionen els títols de transport integrat. És a dir, amb 
un mateix bitllet, es poden fer servir diversos mitjans de transport 
públic. El sistema tarifari integrat s’ampliarà a tot Catalunya 
el 2012. D’altra banda, la comoditat i l’estalvi de temps dels 
viatgers millorarà amb els 11 nous intercanviadors projectats i en 
construcció, amb els quals es facilitaran els transbordaments entre 
diferents modes de transport. Un dels intercanviadors que serà 
més utilitzat és el de la futura estació de Sagrera, que combinarà 
autobusos, metro i trens convencionals i d’alta velocitat. 
 Al mateix temps, el Govern català seguirà potenciant la xarxa 
d’autobusos, que actualment cobreix 7.700 quilòmetres a tot 
el territori i compta amb 50 estacions. A més de construir 13 
noves estacions, el servei millorarà amb la implantació de carrils 
reservats al transport públic i als vehicles d’alta ocupació (VAO) a 
les principals àrees urbanes per tal de reduir el temps de viatge en 
transport públic.

Les distàncies ja no es calculen en quilòmetres, sinó 
en temps. Actualment ja es pot circular en trens d’alta 

velocitat (200 km/h) entre Lleida-Tarragona-Barcelona. 
En el futur es connectarà amb Girona-Figueres i Tortosa.

1. Millores a la rodalia 
de Barcelona
Nova línia Castelldefels-
Cornellà, nou accés 
a l’aeroport del Prat, 
túnel de Montcada, 
desdoblament Arenys de 
Mar-Blanes, desdoblament 
de la via Barcelona-Vic. 

2. Servei de rodalia a 
Girona, Tarragona i 
Lleida

3. Apostes a llarg 
termini: línia orbital  
i eix transversal

MÉs fREQÜènCia i nous tRaMs DE fgC a tERRassa i sabaDELL XaRXa DE tREn-tRaM a LEs PRinCiPaLs Ciutats DE CataLunyaLEs CaPitaLs CataLanEs, a MitJa HoRa DE DistÀnCia MiLLoRs RoDaLiEs

04
CaP a una XaRXa fERRoviÀRia DE PRiMERa

El futur del transport col·lectiu a Catalunya viatja en tren. La Generalitat 
assumirà la gestió dels trens de rodalia i treballa per assumir els regionals, 
estendre la xarxa ferroviària a les principals àrees urbanes, connectar 
pobles i ciutats amb trens-tramvia, fer fins a mil quilòmetres de noves vies 

de tren, etc. I allà on no hi arribi el tren, es potenciarà el servei d’autobús, 
amb la integració tarifària a tot Catalunya el 2012 i l’ampliació de la 
xarxa de carrils reservats. Mentrestant, el metro entra de ple al segle xxi 
amb la construcció de la L9, la línia soterrada més llarga d’Europa. 

Móra d’Ebre Falset Reus

Tarragona

Amposta

El Vendrell
Vilanova
i la Geltrú

Vilafranca
del Penedès

Castelldefels

Barcelona

Mataró

Granollers

Cornellà 
de Llobregat

Blanes

Tremp

Balaguer

Mollerussa

Lleida

Cervera

Igualada

Montblanc

Terrassa

Sabadell

Manresa

Vic Girona

Figueres

Ripoll

Puigcerdà

Alta velocitat

Eix transversal 

Línia orbital

Variants i millores

Altres actuacions

Trams en construcció

Rubí Les Fonts

UPC Vallparadís

Terrassa-Rambla

Estació del Nord

Can Roca

Ca n’Oriac

Plaça Espanya

Eix Macià

Plaça Major

Sabadell/Rambla

Sabadell/EstacióSant QuirzeBellaterra

Almacelles

Balaguer

Lleida

Les Borges 
Blanques Reus

L’Aldea Cambrils

Tarragona

Súria
Sallent

Manresa

Igualada

Girona
Aeroport

Martorell

Flaçà

GironaTarragona-Barcelona Barcelona-Girona Tarragona-Tortosa

35’ 35’ 20’

1 h 20’ 1 h 23’ 1 h 02’

Girona-Figueres

12’

28’

Lleida-Tarragona

30’

1 h 43’

Nous serveis
Serveis convencionals

Cervera

Tortosa
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LÍnia 9,
EL MEtRo MÉs innovaDoR

47,8 km 90% 20121
Serà la línia soterrada més 
llarga d’Europa.

de la població viu en un 
territori amb integració.

s’haurà estès a tot 
Catalunya. 

únic bitllet per a tot 
el viatge.

La nova línia és el símbol del metro del segle xxi, per les innovacions tècniques que 
aporta la seva construcció i perquè els combois circularan de manera automatitzada, 
sense maquinistes.

Catalunya té 50 estacions d’autobusos, en projecta 5 de noves i estudia fer-ne 8 més. 
El servei millorarà amb la implantació de carrils bus a les entrades de les principals 
àrees urbanes per tal de reduir el temps de viatge en transport públic.

Per facilitar que els usuaris puguin fer trajectes amb diversos mitjans de transport, 
es potenciaran els intercanviadors. Seran espais lluminosos, adaptats a persones 
amb mobilitat reduïda i amb cintes transportadores. Se’n construiran 11 de nous 
a Catalunya. Com a model, destaca l’intercanviador de Sagrera-Meridiana i el de 
Diagonal. 

autobusos PER tot EL tERRitoRi

un tRaJECtE, DivERsos MitJans

CoM Ens MovEM?

La L9 tinDRÀ 52 EstaCions LEs MiLLoREs a La XaRXa iMPLiQuEn QuE, EntRE 2009 i 2010, Hi Hagi 14 tunELaDoREs En MaRXa a CataLunya , 5 DE LEs QuaLs a La L9

El mitjà de transport que compta amb més viatgers, el metro de Barcelona, està 
vivint una ampliació espectacular amb la construcció de la línia 9. Espectacular per 
les cinc tuneladores gegants que hi estan treballant; per la inversió, de 6.829 milions 
d’euros; i per la llargada del traçat. Amb 47,8 quilòmetres i 52 estacions, serà la línia 
de metro soterrada més llarga de tot Europa. Així, la xarxa barcelonina de metro 
tindrà una extensió de 139,5 quilòmetres. Si totes les vies es posessin l’una darrera 
l’altra, es podria arribar des de la capital catalana fins a Figueres. Si hi sumem els 24 
quilòmetres de les dues línies suburbanes dels Ferrocarrils de la Generalitat, els 163,5 
quilòmetres de la xarxa de vies suburbanes equivalen a anar de Barcelona fins a la 
Jonquera.

Després de la posada en marxa del primer tram, al sector Besòs, la línia soterrada 
més llarga d’Europa s’anirà inaugurant per fases. És previst que el 2014 el conjunt de 
la línia estigui operativa. Donat que cada punta del traçat disposarà de dos ramals, 
els usuaris podran anar des de Badalona o Santa Coloma fins l’aeroport del Prat o la 
Zona Franca. 

El metro va ser el gran sistema de transport col·lectiu urbà del segle xx. La 
primera línia de metro a Barcelona es va inaugurar el 1924 –unia les places de 

Lesseps i Catalunya– i la segona, el 1926. Ara la L9 serà el símbol del metro del 
segle xxi, per les innovacions tècniques que aporta, tant pel que fa a la construcció 
dels túnels amb tuneladores com per la circulació automatitzada dels combois, que 
no portaran maquinistes. 

A més d’aquesta nova línia, el metro també fa créixer els recorreguts existents. 
El perllongament de la línia 2, que arribarà a la nova estació de Badalona Centre, i 
el nou tram de la línia 5, d’Horta a Vall d’Hebron, són dues de les actuacions que 
ja estan en marxa i que faran possible que el suburbà doni servei a més barris i 
persones.

Les millores també es faran notar en el metro del Vallès. Des d’ara i fins al 2012, la 
freqüència de pas dels Ferrocarrils de la Generalitat passarà de 30 a 40 expedicions 
per hora, de manera que hi haurà un comboi cada minut o minut i mig pel túnel del 
carrer Balmes. Això serà possible gràcies a la nova cua de maniobres que hi haurà 
sota la plaça Catalunya, la qual permetrà incrementar el nombre de trens. D’altra 
banda, els trams de Sabadell i Terrassa s’allargaran fins a Ca n’Oriac i Can Roca, 
respectivament. Mentrestant, la línia Llobregat-Anoia s’allargarà per arribar més 
enllà de Manresa, concretament a Súria i Sallent. 

La integració tarifària

Desplaçaments de persones/dia

La xarxa de metro de Barcelona actual consta de 6 línies, 125 estacions 
i una longitud de 88,4 km. D’aquí al 2014, s’hi sumaran 57 noves 
estacions (52 a la L9, 4 a la L5 i 1 a la L2). Aquest nous traçats suposaran 
l’increment de la xarxa en 51,1 nous quilòmetres (47,8 a la L9; 2,5 a la L5 
i 0,8 a la L2). 

La xarxa de metro, llarga com de Barcelona a França (139,5 km)

El transport ferroviari –en superfície i subterrani– viu una gran ampliació. 
a barcelona es construeix la nova L9 del metro i s’amplien la L2 i la L5. 
El Metro del vallès amplia freqüències. i els fgC perllonguen les línies 
a sabadell i terrassa.

3.889.638

9.101.562

9.599.030

Transport públic: Metro, tren i tramvia: 54%. 
Autobús: 41,3%. Taxi: 2,0%. Altres transports: 2,7% 

Transport privat: Cotxe: 89,1%. Moto: 8,1%. 
Furgoneta i altres: 2,8%

Transport no motoritzat: A peu: 97,6%. 
Bicicleta: 2,4%

Amadeu Torner

Fira

Parc LogísticZAL Prat

Intermodal

Terminal 2 (T2)Terminal 1 (T1)

L9

L’Hospitalet de Llobregat
El Prat de Llobregat

L9

Foc Cisell

Ildefons Cerdà

Barcelona

Torrassa

Collblanc

Campus Sud Zona Universitària

Sarrià

El Putxet Lesseps

Guinardó
La Sagrera

Sagrera / TAV

Can Zam L9

Fondo

Gorg

L9Badalona

Sta. Colom
a de Gram

anet
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intERConnECtats
05

Catalunya vol ser un referent europeu en recerca i innovació el 2020. 
Això serà possible gràcies a l’increment de la inversió, als parcs i 
centres científics i tecnològics i a projectes punters com el sincrotró 
Alba. Mentrestant s’han de garantir les infraestructures que permetin 
fer arribar al conjunt del territori les tecnologies de la informació 

i la comunicació (TIC). Garantir l’accés de la població als serveis 
bàsics de les comunicacions electròniques, assegurar la cohesió 
digital i millorar les xarxes que utilitzen l’Administració i les 
empreses, per facilitar la seva major competitivitat, són objectius 
prioritaris. 

Les tecnologies de la informació i de la comunicació afavoreixen la competitivitat, 
la transferència de coneixement, el teletreball i la sostenibilitat, i fins i tot permeten 
l’administració electrònica. Les aplicacions pràctiques en la vida quotidiana són 
nombroses. En el camp de l’educació, faciliten l’adquisició d’aprenentatges als 
estudiants; en el de la sanitat, fan possible el diagnòstic a distància, i eviten molèsties 
i pèrdues de temps als pacients; en el judicial, són una eina ideal per realitzar gestions 
sense necessitat de sortir de casa… La societat de la informació és, ja avui, una realitat, 
però alhora representa un dels reptes més importants per a qualsevol país. Per avançar 
cap a aquest nou model ple de possibilitats cal assegurar, d’entrada, la connectivitat 
a internet amb banda ampla i per telefonia mòbil arreu del territori. I cal, per 
descomptat, tenir una gran capacitat per incorporar i adaptar-se a les novetats que de 
manera constant produeix la tecnologia.
 Avui, Catalunya és la tercera comunitat autònoma en penetració de banda ampla de 
l’Estat. La mitjana de línies ADSL és de 19 per cada 100 habitants, i de 14 al conjunt 
d’Espanya. Catalunya està per davant de països com Àustria, Nova Zelanda, Itàlia o 
Irlanda, i per darrere d’altres com Alemanya, el Japó, els Estats Units o França.

Les xifres d’introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació són 
notables. L’any passat el 71% de les llars disposaven d’ordinador i el 52%, de banda 
ampla. I pel que fa al món de l’empresa, el 98% tenen ordinadors i el 65%, pàgina web 
pròpia.
 En el cas de la telefonia mòbil, es calcula que a l’Estat hi ha uns 50 milions de 
terminals, estimació que representa que a Catalunya hi ha uns vuit milions de mòbils 
per a 7,3 milions d’habitants. Per assegurar que en el futur totes les llars disposin 
d’unes instal·lacions que permetin estar interconnectats, actualment, els promotors 
immobiliaris estan obligats a realitzar un projecte de telecomunicacions per a tots 
els blocs d’edificis que construeixen.

 A més, cada cop que s’inicia una nova construcció o que se’n rehabilita una 
d’existent es reserva espai per al desplegament de xarxes de nova generació de 
fibra òptica i telefonia mòbil. Es fa en les obres ferroviàries, viàries, d’aigua, 
d’energia, ports, aeroports i polígons industrials. Quan es fa una nova carretera 
s’aprofita per instal·lar la xarxa de fibra òptica i es reserva espai per a torres de 
radiocomunicacions que puguin ser necessàries en el futur.

univERsaLitZaR L’aCCÉs

Malgrat les dificultats orogràfiques, Catalunya, com qualsevol país avançat, 
invertirà perquè tothom tingui accés als serveis de comunicació electrònics

Com qualsevol país avançat, Catalunya es proposa universalitzar l’accés als 
serveis de comunicacions electròniques. El pla Catalunya Connecta té com a 
objectiu per al 2010 donar cobertura als serveis de TDT, banda ampla i telefonia 
mòbil a tots els nuclis de població de més de 50 habitants, com a mínim, ja 
que inclou en la seva planificació els nuclis a partir de 10 habitants i tots els 
polígons industrials. Això implica que durant el 2010 hi ha previstes unes 
2.000 actuacions. D’aquesta manera, el 98% dels municipis disposaran d’accés 
a internet d’alta velocitat. Al mateix temps també es preveu que la banda ampla 
arribi a la majoria de poblacions, als polígons industrials i logístics i a les xarxes 
de transport més significatives.
 En el terreny de la fibra òptica, es crearan anelles que utilitzaran aquest tipus de 
xarxa per intercomunicar sectors concrets, bé siguin públics o privats. De moment 
hi ha anelles previstes en els àmbits cultural, industrial, audiovisual, científic, 
logístic i sanitari. Les aplicacions més directes seran la supercomputació, la 
seguretat i l’emmagatzematge de grans volums d’informació.

Fibra òptica en tots els edificis públics
De cara als pròxims anys, la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació es proposa interconnectar tots els edificis públics de Catalunya amb 
xarxa de fibra òptica. Aquesta tecnologia permet l’enviament de grans quantitats 
d’informació en fraccions de temps molt curt. La fibra òptica ofereix pel cap baix 
prestacions d’un gigabit per segon (1.000 megabits per segon), velocitat que entre 
d’altres possibilitats permet:
_Realitzar diagnòstics mèdics a distància.
_Evitar que els pacients s’hagin de desplaçar d’un municipi a un altre per a 
inspeccions rutinàries.
_En l’àmbit judicial, que mitjançant el servei de videoconferència es pugui 
testificar des del jutjat de pau més proper al domicili.
_Centralitzar les bases de dades.
_Que els alumnes dels centres escolars disposin de connexió a internet a totes les 
aules (“internet a les aules” en comptes de “l’aula d’internet”).

19 DiEs43 DiEs 6 H 3’ 4’’
Mòdem telefònic 
56 Kbps

XDSI 
128 Kbps 

ADSL 
10 Mbps 

LAN 
1 Gbps

Fibra òptica 
50 Gbps

TEMPS APROXIMAT DE DESCÀRREGA D’UNA PEL·LÍCULA HD (25 Gb)

CoM Es MEsuREn LEs CobERtuREs DE tDt, tELEfonia MÒbiL i banDa aMPLa RuRaL
A causa de la seva accidentada orografia, hi ha 
nombrosos punts del territori que tenen dificultats per 
accedir a les xarxes de telefonia mòbil, televisió digital 
terrestre (TDT) o banda ampla.
Per detectar les zones que poden tenir problemes, 
la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 

Informació de la Generalitat fa un cens de cobertures 
per simulació. A partir d’aquesta informació, 
combinada amb la que faciliten els operadors, els 
ajuntaments i els particulars, s’envia a la zona un 
vehicle dotat d’un equipament que li permet fer un 
estudi radioelèctric. 

Un cop s’avaluen les necessitats, es demana als 
operadors de telecomunicacions de les torres 
existents més properes poder-les utilitzar per 
millorar les cobertures. Si no n’hi ha cap que resolgui 
el problema, es demana a l’ajuntament construir-ne 
una de nova.

tots ELs nuCLis DE MÉs DE 50 Habitants i ELs PoLÍgons inDustRiaLs tinDRan CobERtuRa D’intERnEt gRÀCiEs a La banDa aMPLa RuRaL

La meitat de les llars catalanes 
disposen de banda ampla

2003 
adsl

2008
adsl + wimax

2010
4q

adsl + wimax

de 0% a 49% de 50% a 64% de 65% a 74% de 75% a 89% de 90% a 100%
Percentatge de nuclis 
coberts per comarca
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ConEiXEMEnt En XaRXa

amb el Pacte nacional per a la Recerca, Catalunya aspira a convertir-se en un referent 
europeu en recerca i innovació el 2020. això serà possible gràcies a l’increment 
de la inversió, als parcs i centres científics i tecnològics i a projectes punters com 
el sincrotró alba

La despesa de Catalunya en recerca i desenvolupament s’ha triplicat en la darrera 
dècada. Mentre que el 1997 les empreses i institucions catalanes van invertir 887 
milions d’euros en R+D, el 2007 la xifra arribava als 2.908 milions, segons les dades 
de l’Institut Nacional d’Estadística. Però encara hi ha molt camí per recórrer. La 
inversió actual equival a l’1,48% del PIB català, cosa que la situa per sobre de la 
mitjana estatal (1,27%), encara que per sota de la Unió Europea (1,83% el 2007), i 
més per sota dels Estats Units (2,61% el 2006) i el Japó, que el 2005 va arribar a 
gastar en investigació més del doble que els catalans, el 3,32% del seu PIB. 
 Un dels grans reptes de futur de Catalunya és potenciar la recerca i el 
desenvolupament per convertir el país en un pol internacional de referència en 
recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) de cara al 2020. Per primera vegada, 
el país compta amb un full de ruta en recerca, desenvolupament i innovació que té el 
suport de tots els actors principals. El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació 
(PNRI) –signat l’octubre del 2008 amb el consens de partits polítics, universitats i 
agents econòmics i socials– és el punt de partida d’aquesta cursa que avança a pas 
ferm i que té una meta clara: incentivar el talent científic, innovador i emprenedor 
amb l’objectiu d’establir un nou model de progrés socioeconòmic que es basi en el 
coneixement, el valor afegit, la recerca i la innovació. 
 Per tal d’aconseguir-ho, es fomentaran les inversions privades juntament amb les 
públiques. L’objectiu és que el país destini el 2% del PIB a R+D el 2010 i s’arribi al 
3% de cara al 2017. Mentrestant, la inversió empresarial s’hauria de situar en el 3%  
i el 4,5% del PIB, respectivament. 
 Els emprenedors, les empreses, els investigadors, les universitats, els hospitals, els 
centres de recerca, els centres tecnològics i els parcs científics i tecnològics tenen un 

paper clau en el sistema de recerca i innovació. És per això que el PNRI reforça les 
polítiques dirigides a tots aquests agents. La intenció és que funcionin de manera 
coordinada, configurant una autèntica xarxa de talent i de coneixement. 
 Els centres i parcs científics i tecnològics de Catalunya són espais en què el món 
de la recerca convergeix amb el de l’empresa. A tall d’exemple, al Parc Científic 
de Barcelona (PCB) del Campus Diagonal, hi treballen 1.400 professionals, s’hi 
han instal·lat 30 empreses, una incubadora d’empreses biotecnològiques, tres 
centres de recerca i 50 grups de recerca. Tots ells desenvolupen la seva activitat 
en àrees emergents de la recerca química, farmacèutica, biotecnològica i la 
nanobioenginyeria, entre d’altres. 
 Mentre la xarxa de parcs i centres científics i tecnològics es consolida a casa 
nostra, un altre organisme s’ocupa que el país compti amb els millors investigadors. 
En els seus set anys d’existència, la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats (ICREA) ha contractat 200 investigadors de primera fila d’arreu del món, i 
ha contribuït també així a la captació de talent a Catalunya. Algunes convocatòries 
molt competitives són: Formació d’Investigadors (predoctorals), Beatriu de Pinós, 
Ramon y Cajal, Marie Curie, etc. 
 Paral·lelament, alguns projectes emblemàtics segueixen evolucionant. D’una 
banda, el sincrotró Alba, de Cerdanyola del Vallès, s’inaugurarà el març del 2010. 
De l’altra, el supercomputador MareNostrum va doblar la capacitat el 2006 i 
està previst que el 2010 augmenti de manera important, amb l’objectiu d’arribar 
als 1.000 milions d’operacions per segon. El superordinador, ubicat al Barcelona 
Supercomputing Center –Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)–, ja ha 
donat suport a més de 200 projectes.

El sincrotró Alba és sens dubte una de les grans apostes de futur de la investigació 
a Catalunya. Ubicat al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès, aquesta font de llum 
de sincrotró funciona com un microscopi gegantí, de manera que permet descobrir 
els secrets d’àtoms i molècules. Aquesta tecnologia té aplicacions tan variades i 
multidisciplinars com el disseny de fàrmacs, les teràpies mèdiques, l’elaboració 
d’objectes molt petits en la indústria o l’anàlisi de l’estructura dels agents que 
contaminen el medi ambient. El projecte ha suposat una inversió de 200 milions 
d’euros i hi treballaran més d’un miler d’investigadors. 

Si bé hi ha 20 sincrotrons arreu d’Europa, l’Alba és l’únic que hi ha situat al sud de 
la línia París-Trieste, a excepció de la font europea de Grenoble. 
 El laboratori de Cerdanyola s’estrenarà amb set línies d’investigació: diagnòstic 
i tractament de malalties; desenvolupament de nous materials d’interès 
tecnològic; estructura interna de la Terra; estructura cristal·lina de biomaterials 
(com proteïnes i virus); estudi de materials no cristal·lins (com polímers o 
biomaterials); espectroscòpia d’absorció de raigs X, i estructura electrònica de 
superfícies sòlides.

ELs bREssoLs DE La RECERCa

Parc Tecnològic 
Barcelona Nord 
(Barcelona Activa)

icfo, Institut 
de Ciències Fotòniques

Parc Científic
i Tecnològic 
Agroalimentari

Instal·lacions cientificotècniques singulars
1. cbateg Mouse Clinic
2. Laboratori de Ressonància Magnètica Nuclear
3. Centre de Supercomputació de Catalunya
4. Sala Blanca del Centre Nacional de Microelectrònica
5. Canal d’Investigació i Experimentació Marítima

Espais de recerca en projecte o en construcció
Parc Biopol, centre de recerca biomèdica, l’Hospitalet 
de Llobregat
Plataforma de Biologia Estructural i Proteòmica
Plataforma d’Ultraseqüenciació Genòmica, Barcelona

Parc de Recerca uabEsade Creapolis

TCM, TecnoCampus 
Mataró-Maresme

cetemmsa, Centre 
Tecnològic de 
Materials i Dispositius 
Intel·ligents

centa, Centre de Noves 
Tecnologies i Processos 
Alimentaris

ctm, Centre Tecnològic 
dels Materials

Parc Tecnològic 
de la Catalunya 
Central

leitat, Centre 
Tecnològic de les 
Tecnologies de la 
Producció

icp, Institut Català 
de Paleontologia 

aiica, Centre 
d’Investigació 
de les Indústries 
de Cuir i Annexes

Parc Tecnològic 
del Vallès, SA

Parc Tecnològic

Tecnoparc, Parc 
Tecnològic del Camp

ctns, Centre 
Tecnològic en 
Tecnologies de la 
Nutrició i Salut

Parc Aeroespacial 
i de Mobilitat

Parc Científic 
i Tecnològic 
del Turisme 
i de l’Oci

Parc Mediterrani de la 
Tecnologia upc

Parc Científic 
i Tecnològic de la 
Indústria Enològica 
(vitec)

Parc Científic 
i Tecnològic 
de la Universitat 
de Girona 

ctfc, Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya 

icra, Institut Català 
de Recerca de l’Aigua

Parc upc, Parc de Recerca 
i Innovació de la upc

cttc, Centre Tecnològic 
de Telecomunicacions 
de Catalunya

prbb, Parc de Recerca 
Biomèdica

ig, Institut 
de Geomàtica

b_tec Barcelona 
Innovació Tecnològica

ctae, Centre Tecnològic 
per a la Indústria 
Aeronàutica i de l’Espai

ctqc, Centre Tecnològic de 
la Química de Catalunya 

ciirc, Centre 
Internacional 
d’Investigació en 
Recursos Costaners

cvc, Centre de Visió 
per Computador

crm, Centre de Recerca 
Matemàtica

iccc, Institut Català de 
Ciències Cardiovasculars 

iciq, Institut Català 
d’Investigació Química

crag, Centre de Recerca 
en Agrigenòmica

icac, Institut Català 
d’Arqueologia 
Clàssica

irb Barcelona, Institut 
de Recerca Biomèdica 

iphes, Institut Català de 
Paleoecologia Humana i 
Evolució Social

ibec, Institut de 
Bioenginyeria de Catalunya

ic3, Institut Català del 
Clima 

irec, Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya

irec, Institut de Recerca en 
Energia de Catalunya

creaf, Centre de 
Recerca Ecològica i 
Aplicacions Forestals

icrpc, Institut Català 
de Recerca de Patrimoni 
Cultural

idibgi, Institut 
d’Investigació Biomèdica 
de Girona Dr. Trueta

move, Markets 
Organisations and Votes 
in Economics

UdL-irta, Centre 
Universitat de Lleida 

icn, Institut Català de 
Nanotecnologia

crg, Centre de 
Regulació Genòmica

cresa, Centre de Recerca 
en Sanitat Animal

ced, Centre d’Estudis 
Demogràfics

ifae, Institut de Física 
d’Altes Energies

idibaps, Institut 
d’Investigacions 
Biomèdiques August 
Pi i Sunyer

cmrb, Centre de 
Medicina Regenerativa 
de Barcelona

cresib, Centre de 
Recerca en Salut 
Internacional de 
Barcelona

vhio, Institut 
d’Investigació 
Oncològica de la Vall 
d’Hebron

imppc, Institut de 
Medicina Predictiva 
i Personalitzada del 
Càncer 

crei, Centre de Recerca en 
Economia Internacional 

irta, Institut de 
Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries

creal, Centre de Recerca 
en Epidemiologia 
Ambiental 

ieec, Institut d’Estudis 
Espacials de Catalunya 

cimne, Centre 
Internacional 
en Mètodes Numèrics 
en Enginyeria

Centre d’Innovació 
Barcelona Media upf

ascamm, Centre Tecnològic 
de Motlles i Matrius

iMat, Centre Tecnològic 
de la Construcció

Barcelona Digital 
Centre Tecnològic

Parc Científic 

Barcelona

Castelldefels

Lleida

Bellaterra

Sant Cugat del Vallès

Mataró Manresa Terrassa SabadellIgualada

Cerdanyola del Vallès 

TarragonaReus

Viladecans

Vila-seca

Falset

GironaSolsona
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Parc d’Innovació 
La Salle

Parc de Recerca 
Barcelona Media upf

Parc de Recerca upf. 
Ciències Socials 
i Humanitats 

Parcs científics i tecnològics

Centres de recerca (CERCA) 

Centres tecnològics TECNIO

aLba iL·LuMina EL futuR

COM FUNCIONA?
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Una font de llum de sincrotró és un laboratori destinat a la investigació de l’estructura 
i les propietats dels materials mitjançant l’exposició a un feix de llum, produït per 
partícules accelerades en un gran anell circular. El sincrotró és, doncs, un accelerador de 
partícules. 

1. Un canó d’electrons produeix un feix inicial que s’accelera en el sincrotró fins a 
velocitats pròximes a la de la llum.

2. Una vegada accelerats, els electrons s’injecten en un anell d’emmagatzematge. Allà 
circulen durant hores amb una energia que es manté constant mitjançant cavitats de 
radiofreqüència.

3. Quan els electrons que circulen per l’anell descriuen una corba, emeten llum de gran 
intensitat, a longituds d’ona que van d’allò visible als raigs X. Aquesta llum és molt 
focalitzada, polaritzada, i s’emet en forma de pulsacions, com el flaix d’una màquina 
fotogràfica.

4. La radiació emesa, o llum de sincrotró, es condueix cap a les estacions de treball, on 
els usuaris la podran utilitzar per a les seves investigacions.
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EL MÓn a La MÀ
06

L’aeroport de Barcelona ha de ser un gran centre de connexions 
internacionals i s’ha de gestionar de manera que la participació de 
les institucions catalanes sigui determinant. Alhora, els aeroports de 
Girona, Reus i Sabadell han de ser traspassats a la Generalitat, per tal 
que, juntament amb el de Lleida-Alguaire, el país disposi d’un conjunt 

d’aeroports internacionals i regionals en xarxa. L’acabament del traçat de 
l’alta velocitat, que ens ha de comunicar amb França, s’ha de completar 
amb una nova connexió amb València i Alacant amb l’eix del Mediterrani. 
Aquesta xarxa de connexió amb Europa compta amb el suport financer del 
Fons de Cohesió de la Unió Europea.

Un passatger que vulgui viatjar de Barcelona a Rio de Janeiro no hi 
pot anar amb un vol directe, sinó que necessita fer, com a mínim, una 
escala. Igual que la segona ciutat més gran del Brasil, la majoria de les 
destinacions intercontinentals que surten des de l’aeroport del Prat no 
es poden fer amb un sol cop d’avió, sinó que precisen d’una parada en 
el trajecte. Això resta competitivitat al territori, ja que el temps que es 
triga fins als punts més estratègics del planeta és un dels factors clau 
quan una empresa decideix el seu emplaçament i, a més, perdre temps 
en viatges de negocis sovint implica perdre-hi diners.
 Però l’aeroport de Barcelona, actualment el vuitè d’Europa en nombre 
de passatgers, treballa dur per volar més alt. L’estrena de la nova 
terminal, el juny del 2009, obre noves perspectives de creixement. 
Amb la T-1, la principal infraestructura aeroportuària catalana ha 
duplicat la seva capacitat: té un potencial per acollir 90 operacions per 
hora i 55 milions de passatgers anuals. La construcció d’una terminal 
satèl·lit, connectada amb un people-mover soterrat, pot incrementar la 
xifra fins als 70 milions de passatgers. 
 Aquestes millores situen l’aeroport de Barcelona en una posició 
privilegiada per tal que es converteixi en un hub, un node de 
connexions intercontinentals. Els actors econòmics del territori han 
expressat en diverses ocasions la necessitat de convertir l’aeroport 
de Barcelona en un hub i de permetre que la Generalitat intervingui 

en la gestió de l’aeròdrom com a dos elements bàsics per a la 
internacionalització de l’economia catalana. 
 L’aeroport de Barcelona és la punta de llança del sistema aeroportuari 
català, que està configurat per diversos nodes aeris capaços de treballar 
en xarxa i contribuir així al desenvolupament econòmic del país. Els 
aeroports de Girona i Reus –recentment renovats– i el nou aeroport 
de Lleida-Alguaire són tres punts essencials en aquesta xarxa. La 
instal·lació de les Terres de Ponent, el primer aeroport comercial 
promogut per la Generalitat de Catalunya, és la peça que faltava per a 
l’equilibri territorial i permet connectar les comarques de Lleida amb 
les principals destinacions del continent europeu. 
 A banda de la consolidació dels quatre aeroports comercials, una 
altra de les grans apostes del Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports 
de la Generalitat (amb horitzó 2015) és donar un impuls a l’aeroport 
corporatiu de Catalunya. S’ubicarà on ara hi ha l’aeròdrom d’Òdena 
(l’Anoia), que s’ampliarà i es modificarà. Es tracta d’una instal·lació 
pensada sobretot per a empreses, ja que permet volar “a la carta” amb 
l’objectiu d’estalviar temps i diners en viatges de negocis. A més, el 
Pla preveu redefinir l’aeroport de la Seu, i convertir-lo en l’aeroport 
comercial internacional Pirineus-Andorra; donar un impuls a 
l’aeroport de Sabadell, i treballar en el projecte d’un nou aeroport a les 
Terres de l’Ebre. 

EL PRAT, VUITÈ AEROPORT D’EUROPA

La nova terminal vola més alt

voLs intERContinEntaLs DiRECtEs DEs DE baRCELona

CataLunya: 4 aERoPoRts, 230 DEstinaCions, MÉs viatgERs

6,2% 25.00015.000 10.000 3605.200
del producte interior brut 
de Catalunya

Llocs de treball 
directes totals

Llocs de treball 
actuals

Nous llocs de treball 
amb l’ampliació

Empreses vinculades 
a l’aeroport

Milions d’euros
d’ inversió total

Impacte econòmic de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona

L’evolució en 9 anys

London / Gatwick Barcelona / El Prat Roma / Fiumicino

Frankfurt / Main

München

Paris / Charles de Gaulle

Paris / Orly

Madrid / Barajas Amsterdam / Schiphol

32.404

47.757

London / Heathrow

35.166

67.852

32.743

53.854

26.416

51.208

33.813

59.550

Rànquing dels aeroports 
europeus (EU-27) per 
trànsit de passatgers. 
*dades en milers de 
passatgers el 2007

20092000

845 ha

1.533 ha 693.366 m2 90 operacions/hora 55 milions de passatgers 2+1 pista transversal 30.208.143 (2008)

52 operacions/hora 23 milions de passatgers 2 pistes creuades 19.375.338103.000 m2

Superfície aeroportuària Capacitat de l’aeroport Nombre de passatgersCamp de volsOperacions per horaSuperfície terminals

Pistes en
funcionament

Futura 
construcció

Destinacions Passatgers 
2008

Terres de l’Ebre

Lleida-Alguaire

Pirineus/Andorra

Reus

Barcelona

Girona

Corporatiu Òdena-Igualada

143

63

23

Ferrocarril entre 
aeroports
La voluntat del Govern 
és promoure la connexió 
ferroviària, preferiblement 
d’alta velocitat, entre els 
aeroports de Barcelona, 
Girona i Reus. Per això, els 
aeroports de Reus i Girona 
tindran una parada de 
la nova línia ferroviària. 
Mentrestant, la connexió 
d’alta velocitat cap a 
l’aeroport de Barcelona 
es farà a través de la nova 
gran estació intermodal 
del Prat de Llobregat, on 
pararan els trens AVE, 
rodalia i regional i les línies 
1 i 9 del metro. 
A les Terres de Ponent, 
també es preveuen nous 
accessos ferroviaris a 
l’aeroport d’Alguaire. D’una 
banda, cap a la línia que 
uneix Lleida i Almacelles 
i, de l’altra, amb l’eix 
transversal ferroviari. 

 Singapur

 Mont-real Toronto

 Vancouver

 Atlanta Mèxic 

 Santa Fé de Bogotá 

 Buenos Aires

 Amman

 Islamabad

 Lahore

 Tunis

 Dubai

 Hong Kong

 Shenzhen

 Vols de passatgers

 Vols de càrrega

 Alger 

 Marràqueix

 Nador

 Casablanca

 Banjul 

 Tànger

 El Caire

 Tel-Aviv 

 Nova York JFK/Newark 

 Filadèlfia
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Llista orientativa
variació segons temporades
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EL tREn DEL tEMPs
13.000 693 km128 km 152 km 100 km 313 km
persones viatgen cada dia en ave 
entre Barcelona i Madrid

d’alta velocitat
a Catalunya en un futur

De Lleida fins a Barcelona
(únic tram actiu)

De Barcelona fins a la 
frontera francesa

De Tarragona fins a la 
demarcació de Castelló

Eix transversal 
ferroviari (previsió)

L’alta velocitat segueix el seu camí cap al nord. La construcció de les vies va a bon 
ritme entre la capital catalana i la frontera francesa, alhora que els treballs avancen 
per les entranyes de la ciutat comtal.

LES GRANS CIUTATS S’APROPEN (TEMPS DE DESPLAÇAMENT DES DE BARCELONA EN TREN D’ALTA VELOCITAT) IMATGE VIRTUAL DE LA FUTURA ESTACIÓ DE LA SAGRERA, REBEDOR DEL CORREDOR EUROPEU

El tren de gran velocitat suposa una revolució en la mobilitat de llarg recorregut, ja 
que permet comptar les distàncies en hores i minuts. barcelona-Madrid ja és possible 
en dues hores i mitja i el 2012 s’arribarà a Lió en tres hores i mitja

Fa tan sols dos anys era impensable pujar a un tren a Barcelona i ser a Madrid al cap 
de menys de quatre hores. El trajecte podia allargar-se fins a nou hores, si el comboi 
en qüestió era el nocturn Costa Brava. L’estrena de l’AVE, el febrer de 2008, va suposar 
una vertadera revolució en els trajectes entre la capital de Catalunya i diversos punts 
de la resta de la península Ibèrica. Amb poc més de dues hores i mitja, el passatger pot 
recórrer els 600 quilòmetres que separen Madrid de Barcelona; i en cinc hores i mitja, 
se supera el miler de quilòmetres entre la capital catalana i Sevilla. Les distàncies ja no 
es calculen en quilòmetres, sinó en hores i minuts. 

En un dia laborable, 13.000 passatgers viatgen entre Barcelona i Madrid dins d’un 
tren que és tan confortable que, si es tanquen els ulls i no es mira com belluga de 
ràpid el paisatge, ningú diria que arriba a velocitats de 300 quilòmetres per hora. 
Durant el primer any de servei (del 20 de febrer de 2008 al 19 de febrer de 2009), 
van desplaçar-se en serveis d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid 2.337.913 
viatgers, un 206% més que els usuaris que l’any anterior havien fet servir el tren en 
el mateix trajecte (762.981).

Però l’alta velocitat no té com a darrera parada Barcelona, sinó que segueix el seu 
camí cap al nord. Les obres de les vies del tren segueixen a bon ritme entre la capital 
catalana i la frontera francesa, alhora que els treballs avancen per les entranyes de la 
ciutat comtal. Si es compleixen les previsions inicials, l’AVE enllaçarà amb França el 

2012. Quan els països veïns hagin acabat també d’instal·lar les vies, serà possible anar 
a Lió en tres hores i mitja; a París, en cinc hores i mitja; i a Brussel·les, en set hores. 

A les estacions de Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona Sants, ja en 
funcionament, s’hi sumaran les de la Sagrera, Girona, l’aeroport gironí i Figueres. 
L’estació que rebrà més passatgers serà la de la Sagrera, que es convertirà en la porta 
d’un dels principals corredors de transport transeuropeus. En aquest intercanviador, 
la xarxa d’alta velocitat confluirà amb el metro (L4 i L9), els trens de rodalia i 
regionals i els autobusos urbans i interurbans. 

L’expansió de l’alta velocitat des de Barcelona també arribarà cap a València, si bé 
aquest tram està en una fase més embrionària. Actualment el Ministeri de Foment 
estudia la implantació d’una nova línia d’alta velocitat al corredor del Mediterrani, 
amb ample europeu, que farà possible anar de Barcelona a València en una hora i 
mitja. Quan estigui en marxa, la línia actual s’especialitzarà en mercaderies i en 
regionals convencionals. Aquest corredor preveu convertir l’estació de l’Aldea-
Amposta-Tortosa en el gran centre d’intercanvi modal de les Terres de l’Ebre. 
Abans que tot això passi, el 2012 està previst que entri en funcionament l’estació 
del sud de l’aeroport de Reus, que farà d’enllaç entre el corredor del Mediterrani i 
la línia Barcelona-Madrid i es convertirà en l’epicentre de les comunicacions de les 
comarques tarragonines. 

EL tREn PREn viatgERs aL Pont aERi

QUILÒMETRES D’ALTA VELOCITAT A CATALUNYA

Girona 0h 29’

Madrid 2h 38’

Amsterdam 8h 40’

Tarragona 0h 37’

Lió 3h 30’

Frankfurt 9h 20’

Lleida 1h 03’

París 5h 30’

Saragossa 1h 30’

Sevilla 5h 37’

València 2h 00’

Brussel·les 7h 00’

Montpeller 2h 00’

Londres 7h 45’

Cada dia, 13.000 persones viatgen amb AVE entre 
Barcelona i Madrid. En el primer any de servei (del 20 de 
febrer de 2008 al 19 de febrer de 2009), es van desplaçar 
amb els serveis AVE entre Barcelona i Madrid 2.337.913 
viatgers, xifra que suposa un increment del 206% i la 
incorporació de 1.574.932 viatgers respecte del mateix 
període de l’any anterior, en el qual van ser 762.981 els 
clients dels trens Alvia i Altaria. 

AVEAvió

Abril 2008 Agost 2008 Març 2008 Abril 2009

Lleida

Castelló

Barcelona

Tarragona

Girona

Perpinyà
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gaRantiR La DistRibuCiÓ 
gLobaL DE MERCaDERiEs
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Una acció tan senzilla com anar a comprar una samarreta o menjar 
un kiwi no seria possible si no existís la cadena logística. En un món 
cada cop més globalitzat, hi ha productes que es projecten en un país, 
es manufacturen en un altre i es venen en un tercer. Són objectes o 
aliments que recorren milers de quilòmetres abans d’arribar a les 
nostres mans. 
 Catalunya, cruïlla de camins, es troba en una posició geogràfica 
privilegiada que la converteix en un indret estratègic per captar els 
fluxos internacionals de mercaderies, una activitat de valor afegit 
que genera riquesa i llocs de treball. Però actualment, el 75% dels 
productes que provenen de l’Extrem Orient entra a Europa pel nord, 
sobretot pels ports de Rotterdam, Anvers i Hamburg. Si fessin servir 
els ports de Barcelona i Tarragona com a porta d’entrada al vell 
continent, els vaixells s’estalviarien tres dies de navegació fins al nord 
d’Europa i, per tant, guanyarien temps i diners. Els ports catalans, 
immersos en un creixement constant, s’estan preparant per assumir el 
repte de convertir-se en la porta sud d’Europa. 
 El port de Barcelona és l’epicentre d’una de les majors 
concentracions d’activitat logística del sud del vell continent. En 
un radi de 5 quilòmetres, hi ha el port, l’aeroport i connexió amb 
les autopistes i el ferrocarril. A més, hi ha plataformes logístiques 
bàsiques per poder transformar i distribuir les mercaderies que 
arriben i marxen: la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) –ubicada 
al costat del port, de 208 hectàrees–, el centre de càrrega aèria de 
l’aeroport del Prat, la Zona Franca i Mercabarna. Una mica més 
allunyada, a 25 quilòmetres, hi ha la Central Integral de Mercaderies 
(CIM) del Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda. 
 A només 100 quilòmetres, el port de Tarragona està envoltat 
d’infraestructures que reforcen la potencialitat d’aquesta àrea 
com a node logístic: el corredor mediterrani viari (amb l’AP-7 i 
el desdoblament de la N-340), el corredor mediterrani ferroviari, 
l’autovia A-27 de Tarragona a Montblanc i la nova Central Integrada 
de Mercaderies (CIM) el Camp, en ple procés d’expansió. A més, no 

s’ha d’oblidar que la proximitat de l’aeroport de Reus i de la línia d’alta 
velocitat són dos ingredients que crearan sinergies de creixement.
 Per aprofitar aquesta situació privilegiada, tots dos ports planegen 
créixer i treballar plegats. Al port de Barcelona, una de les millores 
bàsiques per donar aquest salt logístic és l’adequació dels accessos 
ferroviaris, amb la nova estació de mercaderies que hi haurà a l’antiga 
llera del Llobregat (enmig de la ZAL) i la connexió amb trens d’ample 
internacional, que es preveu per al 2014 i que permetrà que les 
mercaderies surtin per via ferroviària cap a la resta d’Europa.
 La construcció dels dics Est i Sud suposa l’ampliació més gran que 
s’ha fet mai a les instal·lacions portuàries barcelonines. La superfície 
que s’ha guanyat al mar, on s’aniran construint nous molls, equival a 
tota la zona urbana de Ciutat Vella. A més, el port ha ampliat la seva 
àrea d’influència (anomenada hinterland) amb les terminals interiors 
de Madrid, Saragossa, Perpinyà, Tolosa i, en un futur, Lió. Són àrees 
logístiques que funcionen com si fossin terminals del mateix port. 
Mentrestant, la recent adquisició de deu hectàrees al port de Tànger-
Med, que estaran dedicades a la logística, és un moviment bàsic per 
incrementar la seva influència a la ribera sud del Mediterrani. 
 De la seva banda, el veí i aliat port de Tarragona està immers en 
un procés de remodelació i creixement que implica la inversió de 
120 milions d’euros entre els anys 2009 i 2010. Entre les actuacions 
més destacades, hi ha l’ampliació de la terminal de contenidors i 
l’adequació dels accessos viaris i ferroviaris que enllaçaran amb la 
futura Zona d’Activitats Logístiques (ZAL). 
 De cara a un horitzó a mig termini (2015), el port tarragoní preveu 
seguir creixent amb la construcció de la ZAL i del moll de les Illes 
Balears, que ocuparà 21 hectàrees construïdes sobre el mar. Una 
de les assignatures pendents és connectar-se amb trens d’ample 
internacional. En aquest sentit, el port estudia diverses opcions 
que li permetin tenir connexió amb la resta d’Europa a mig termini, 
i ja s’han iniciat els estudis per a una línia de mercaderies entre 
Tarragona i Martorell.

Els productes que es fabriquen a Catalunya o els que ens arriben de 
fora han de fer llargs recorreguts per arribar als consumidors. Com les 
persones, les mercaderies necessiten xarxes de transports que permetin 
el seu desplaçament amb rapidesa i eficiència. I una altra xarxa 
d’instal·lacions empresarials on emmagatzemar-les i distribuir-les.

Ubicat a una cruïlla de camins, el país ha d’aprofitar les seves 
potencialitats en aquest sector. Els ports de Barcelona i Tarragona han de 
ser la gran porta logística del sud d’Europa a través dels quals accedeixin 
–i es distribueixin– les mercaderies que van i vénen dels racons més 
remots del món.

Catalunya, indret privilegiat per a l’activitat logística

32.500 51.500.000 33.700.000127.700
empreses del sector logístic 
a Catalunya

tones de mercaderies es mouen cada any 
pel port de Barcelona

tones anuals al port 
de Tarragona

persones treballen al 
sector a Catalunya*

* La població de Mataró 
és de 120.000 habitants

TRÀNSIT MARÍTIM DE PES (DADES 2008)IMPORTÀNCIA ECONÒMICA (DADES 2007)

El port de Tarragona actualment té 876,50 hectàrees. 
Es proposa guanyar 21 noves hectàrees al mar, amb la 
construcció del moll de les Illes Balears. 

També a mig termini (2015) i si la situació econòmica ho 
permet, es construirà una zona d’activitats logístiques 
(ZAL) de 100 hectàrees.

EL PoRt DE baRCELona, futuR Hub LogÍstiC EuRoMEDitERRani

EL PoRt DE taRRagona guanya tERREny aL MaR

Hi ha l’aeroport, el port, autopistes i ferrocarril, així que hi ha intermodalitat amb vaixell, tren, 
carretera i avió. En aquest radi, hi ha plataformes logístiques: Zona d’Activitats Logístiques 
(ZAL), el centre de càrrega aèria de l’aeroport del Prat, la Zona Franca i Mercabarna.

A 25 km, queda la 
CIM Vallès

A només 100 km, hi ha 
el port de Tarragona 

En un radi de 5 km, es troba una de les majors 
concentracions d’activitat logística del sud d’Europa

Ampliació de les instal·lacions portuàries

Madrid

Saragossa

Tolosa

Perpinyà

Lió

Port interior (superfície 
terrestre): 960 hectàrees

Superfície actual: 
5.500 hectàrees

 La superfície s’ampliarà 
fins a 1.265 hectàrees

El port també creix 
terra endins i amplia el 
seu hinterland (o àrea 
d’influència). Establiment 
d’una xarxa de terminals 
marítimes interiors a 
Madrid, Saragossa, Perpinyà, 
Tolosa i, futurament, també 
a Lió. 

També amplia el seu foreland, 
amb l’adquisició de 10 
hectàrees al port Tànger-Med.

El Port de Barcelona té l’ambició de convertir-se en el 
primer hub logístic euromediterrani. Per aconseguir-ho, 
s’estan fent diverses millores.
Millora dels accessos ferroviaris al Port, connexió amb 
ample internacional i nova estació de mercaderies a 
l’antiga llera del Llobregat (entre la ZAL I i la ZAL II). 
Ampliació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que 
passarà a tenir 208 hectàrees.

Destins de mercaderies des del port de Tarragona

Algesires
Brasil
Barcelona
Canàries
Casablanca

Civitavecchia
Colòmbia 
Costa Rica
França
Gioia Tauro

Livorno
Mallorca
Portugal
Salerno
València

Aràbia Saudita
Austràlia
Houston
Japó

QuinzenalSetmanal Mensual

El Salvador 
Egipte
Golf de Mèxic
Grècia
Guatemala

Algèria
Brasil
Colòmbia
Corea del Sud
Costa Est EUA

Izmir
Líban
Mèxic
Panamà
Rep. Dominicana

Síria
Turquia
Veneçuela
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ELs inCEssants viatgEs 
DELs bÉns DE ConsuM

Els productes que es fabriquen o es consumeixen a Catalunya recorren quilòmetres 
en camió, vaixell, tren o avió. En el seu camí, fan parada a les plataformes logístiques 
que hi ha repartides pel territori, des d’on es distribueixen

El mar és la principal via de transport per al trànsit internacional. Però la més 
utilitzada per moure mercaderies dins i fora del país és la carretera, concretament, en 
un 80,3% dels casos. Si bé els camions són bàsics per poder portar els productes just 
al lloc on cal, l’ambició és reduir el transport rodat i descongestionar la xarxa viària. 
Les principals alternatives passen per incentivar l’ús del tren i per incrementar les 
línies de transport marítim de curta distància (també anomenades short sea shipping o 
autopistes del mar). 
 A tall d’exemple, la posada en marxa, el gener de 2008, de la via que uneix el port de 
Barcelona i la planta de SEAT a Martorell ha contribuït a fer desaparèixer un trànsit de 
20.000 camions anuals per la xarxa viària. Quan s’hagin unit amb transport ferroviari 
Martorell i les instal·lacions de SEAT a la Zona Franca, la reducció serà de 32.000 
camions més. 
 Si bé el procés es preveu lent, l’aposta pel transport ferroviari és d’allò més 
ambiciosa. Les esperances estan posades, d’una banda, en un eix Mediterrani d’ample 
internacional que permeti connectar Barcelona amb les principals ciutats de l’arc 
mediterrani i amb França mitjançant vies d’ample internacional. Mentre la connexió 
entre la frontera i Barcelona es preveu per al 2012, encara no hi ha una data ferma 
perquè l’ample internacional passi per Tarragona. D’altra banda, amb l’horitzó al 2020, 
l’eix transversal ferroviari, que unirà Girona i Lleida, també inclourà vies d’ample 
internacional.
 Mentrestant, el transport aeri, que suposa un 0,02% del transport de mercaderies 
a Catalunya, és reduït en volum però alt en valor. El desplaçament és molt més car 
que en altres mitjans, però és ràpid i segur. Actualment, només funciona el centre de 
càrrega aèria de Barcelona, ubicat a l’aeroport del Prat. A llarg termini, els especialistes 

veuen en l’aeroport Lleida-Alguaire un potencial node logístic. Així, es podria collir 
una poma al matí a Lleida i a la tarda, una persona de Londres ja la podria tenir a taula 
i menjar-se-la. 

El Far d’Empordà, enllaç entre el tren i el camió 
La gran aposta de la logística a Catalunya passa per potenciar la intermodalitat. És a 
dir, facilitar que les mercaderies que ho necessitin puguin viatjar en diversos mitjans 
de transport. N’és un exemple de referència el complex format per la plataforma 
logística LOGIS Empordà i la plataforma ferroviària del Far d’Empordà i Vilamalla. 
Ubicat a tocar de la frontera francesa, aquest espai logístic de 136 hectàrees facilitarà 
la intermodalitat entre els camions i el tren. 
 El Logis Empordà és una de les nou plataformes logístiques que l’empresa pública 
CIMALSA té en marxa o en projecte. L’empresa pública ja té en funcionament quatre 
grans espais estratègics destinats a guardar, moure i transformar mercaderies: els CIM 
Vallès, Lleida i la Selva i el LOGIS Bages. Estan en construcció el CIM del Camp i el 
LOGIS Empordà i, en projecte, hi ha les plataformes logístiques previstes al Penedès, 
l’Ebre i Montblanc. En una aposta per la intermodalitat, aquests tres darrers centres 
també tindran connexió ferroviària. 
 A més dels nodes logístics de CIMALSA, també són bàsics per al funcionament de 
la xarxa els polígons privats i altres plataformes com la ZAL del port de Barcelona, el 
centre de càrrega aèria de Barcelona i Mercabarna. Les plataformes són els llocs des 
d’on s’organitzen, es distribueixen o es transformen les mercaderies. La connexió 
d’aquests espais amb les principals vies de comunicació (ja siguin per mar, terra o aire) 
és fonamental perquè les mercaderies arribin al lloc desitjat.

17,8%80,3% 1,8% 0,02%
Carretera Ports Ferrocarril Aeroports

REPARTIMENT MODAL DEL TRANSPORT A CATALUNYA

tRansPoRt aERi, PoC PERÒ EstRatègiC

obJECtiu: DEsCongEstionaR La XaRXa viÀRia aMb EL tREn i ELs vaiXELLs

PLatafoRMEs LogÍstiQuEs aMb aMbiCiÓ D’intERMoDaLitat 

 
 

Des de l’aeroport del 
Prat, hi ha tres rutes 
intercontinentals d’avions 
exclusivament de càrrega. 
També es fan altres rutes 
arreu del món.

Dubai

Hong Kong

Shenzhen

Potenciar el short sea 
shipping, les autopistes 
del mar. Barcelona ja té 
línies de transport marítim 
de curta distància amb 
Gènova, Civitavecchia 
(Roma), Porto Torres 
(Sardenya), Livorno i el 
nord d’Àfrica (Tànger, 
Alger, Tunis i Agadir). 

Incentivar l’ús del tren 
per al transport de 
mercaderies. Millores 
previstes: Eix mediterrani. 
Connexió del port amb 
Europa amb ample 
internacional (horitzó 
2014) i enllaç amb ample 
internacional de les 

principals ciutats de l’arc 
mediterrani. Eix transversal 
ferroviari (horitzó 2020). 
295 km de Girona a Lleida. 
Es vincularà amb les 
plataformes logístiques 
intermodals futures de la 
Catalunya central i tindrà 
un ramal al Port.

Lleida

Tarragona

Igualada

Manresa

Barcelona

Girona

Espais logístics desenvolupats 
per CIMALSA, l’empresa 
pública de la Generalitat

Plataformes intermodals 
en projecte

Altres nodes de transport

LOGIS Bages

LOGIS
Empordà

CIM
La Selva

Figueres

Girona

Manresa

Centre intermodal
Montblanc

CIM Vallès

Barcelona

ZAL
(Zona d’activitats 
logístiques del Port 
de Barcelona)Consorci de la 

Zona Franca

Mercabarna

Aeroport de Barcelona 
Zona de càrrega

Vilafranca 
del Penedès

LOGIS
Penedès

Lleida

CIM Lleida

CIM El Camp

LOGIS Ebre
Tarragona

Catalunya té 5,7 milions 
de metres quadrats de 
magatzems logístics. Això 
suposa el 25% del total 
d’Espanya i plataformes 
logístiques d’operadors 
privats repartides pel 
territori. 
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Lleida-Alguaire

ZAL
Port de Tarragona

Aeroport
de Reus

Aeroport 
de Girona

Centre intermodal 
El Far-Vilamalla

Barcelona
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REDuiR i aPRofitaR

Només en un dia, Catalunya genera 57.500 tones de residus, xifra que 
equival a vuit vegades el pes de la Torre Eiffel de París. El país acumula 
21 milions de tones de residus en tot un any, que es distribueixen 
entre residus de l’activitat industrial (5,5 milions de tones), residus de 
la construcció (7,4 milions de tones), els domèstics o municipals (4,3 
milions de tones) i els excedents dels residus ramaders (3,7 milions de 
tones). Tot i que el creixement de població i de l’activitat econòmica 
impliquen un increment de materials sobrants, bona part d’aquests 
residus es podria evitar. 
 Les directives europees estableixen una jerarquia clara per trobar 
una solució amable amb el medi ambient. El primer pas és prevenir 
que la deixalla es produeixi o bé fer servir materials reutilitzables. Un 
cop s’ha generat el residu, s’ha de buscar la manera de trobar-li una 
segona vida, ja sigui reciclant-lo o convertint-lo en energia a través 
de la recuperació del biogàs del tractament de la fracció orgànica i 
de la recuperació energètica a les plantes incineradores existents. El 
rebuig final de tots els processos s’ha de tractar de la manera menys 
traumàtica possible per al medi, ja sigui obtenint un material final apte 
per a restaurar espais degradats i/o aprofitant el biogàs dels abocadors 
també per fer energia. En definitiva s’han de tractar tots els residus 
i aprofitar el màxim dels recursos que contenen, primer recuperant 
materials i segon recuperant energia en els diferents processos.
 Seguint aquesta filosofia, Catalunya afronta amb ambició un nou 
model de gestió de residus –el model català– que té com a objectius 
prioritaris reduir la quantitat de residus i aprofitar aquells que sigui 
inevitable generar, a través de la recollida selectiva i el tractament de 
tota la brossa en plantes específiques.
 Un cop normalitzada la recollida de paper, cartró, vidre, plàstics i 
llaunes, la recollida selectiva de la fracció orgànica es desplegarà a tots 

els municipis catalans al llarg del 2010. Separar la matèria orgànica de 
la resta de fraccions és, doncs, un petit gran gest que haurà d’afrontar 
cada ciutadà a la cuina de casa seva.
 Una persona acumula 1,6 quilos de residus en un sol dia. El 34% 
dels residus municipals a Catalunya es recicla, una dada que està 
molt per sobre de la resta de l’Estat (17%) i de la mitjana dels països 
europeus de l’OCDE (30%). L’objectiu, de cara al 2012, és recuperar-ne 
el 48%, i complir la normativa europea, que situa el reciclatge en el 
50% el 2020.
 Més del 70% de les deixalles del món industrial té una segona vida, 
ja sigui a través del seu aprofitament material, és a dir, el reciclatge, 
i en menor grau, en forma d’energia. A tall d’exemple, per cada kg de 
paper reciclat s’aconsegueix un estalvi de prop del 65 % de l’energia 
necessària per a fabricar-ne de nou, així com un estalvi de 0,9 kg 
d’emissions de CO2. Però encara es pot avançar i aprofitar residus 
industrials que avui acaben als abocadors.
  Per això, l’objectiu de cara al 2012 és que el 80% dels residus 
industrials tingui una segona vida, dels quals el 72% es convertirà 
en quelcom material i el 8%, en energia. Algunes de les actuacions 
per aconseguir-ho són la millora de la separació en origen, reduir el 
volum de residus que van a dipòsit i promoure la recuperació de sòls 
contaminats.
 En el camp dels residus de la construcció, el repte és promoure la 
separació en origen, és a dir, a peu d’obra. La finalitat és optimitzar la 
reutilització dels residus i facilitar-ne el reciclatge posterior, que en 
l’horitzó 2012 s’ha de situar al voltant del 50%. La frenada econòmica 
ha fet disminuir dràsticament els residus de la construcció. Si el 2007 
se’n van generar 10,6 milions de tones, el 2008 van decréixer en un 
31% i la xifra segueix baixant.
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GENERACIÓ DE RESIDUS A CATALUNYA

Catalunya té el repte de disminuir la quantitat de residus i reciclar 
els que siguin inevitables, i aconseguir d’aquesta manera estalviar recursos 
i energia i reduir les emissions d’efecte hivernacle. El govern està adaptant 
i millorant les plantes de tractament de la brossa, i té previst construir-ne 
81 de noves. Un cop totes estiguin en marxa, el país disposarà d’una xarxa 
moderna de 156 instal·lacions de residus que crearan 2.500 llocs de treball 
(directes i indirectes). El tractament de residus pot esdevenir, d’aquesta 
manera, un recurs més que no pas un problema.

el pes de la Torre Eiffel
57.500 8 vEgaDEs
tones/dia

4,3 milions de tones anuals. Una persona acumula 1,6 quilos de residus domèstics 
en un sol dia.

Objectiu 2012: consolidar la recollida orgànica i recuperar el 48% del total 
de residus municipals.

5,5 milions de tones anuals Objectiu 2012: el 80% dels residus industrials tindrà una segona vida 
(el 72% es reciclarà i el 8% es convertirà en energia). 

7,4 milions de tones el 2008
10 milions de tones el 2007

Objectiu 2012: reciclar el 50% dels residus de la construcció

REsiDus MuniCiPaLs

REsiDus DE L’aCtivitat inDustRiaL

REsiDus DE La ConstRuCCiÓ

COM ES GESTIONEN?

COM ES GESTIONEN?

COM ES GESTIONEN?
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Altres recollides
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Paper

Planta Compost de qualitat

Valorització energètica

Material restauració

Dipòsit controlat classe II

Materials combustibles 
alternatius

Planta

Planta Rebuig

Tractament biològic mor

Estabilització resta

Recuperació i reciclatge

Recuperació i reciclatge

Comercials

Deixalleries

Voluminosos

Residus 
construcció

No perillosos

Perillosos

Inerts

Productor
Recuperació material i 
valorització energètica

Tractaments fisioquímics

Disposició final 
(incineració i/o abocador)

Registre Registre Registre

Transportista Gestor

Planta.
Gestor autoritzat

Reutilització in situ 
amb planta mòbil

Reciclatge ex situ
en planta valorització

Dipòsit controlat

Tractament, valorització 
i disposició
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La bRossa, un RECuRs

L’agència de Residus de Catalunya està adaptant i millorant les plantes 
de tractament de la brossa. un cop totes estiguin en marxa, Catalunya disposarà 
d’una xarxa moderna de 156 instal·lacions de residus

La sEgona viDa DE La fRaCCiÓ REstaMÉs PLantEs, MÉs RECiCLatgE

És l’hora d’augmentar els residus que es transformen en un recurs. Per aconseguir 
arribar al 48% de brossa recuperada el 2012, l’Agència de Residus de Catalunya està 
desplegant una inversió que s’enlaira fins als 1.187 milions d’euros. Tal com preveu 
el pla territorial d’infraestructures de residus municipals 2005–2012, es milloraran 
28 plantes existents i se’n crearan 81 de noves. Sumades a les que ja funcionen, el 
país comptarà amb una xarxa moderna de 156 centrals de tractament de la brossa.
 A més de contribuir a la millora del medi ambient, aquestes actuacions estan 
generant ocupació. Quan acabi la fase d’execució, es calcula que s’hauran creat 
5.000 llocs de treball en la realització de les obres. Un cop totes les instal·lacions 

estiguin en marxa, la seva explotació requerirà 2.500 llocs de treball (directes i 
indirectes).
 D’entre les plantes, destaquen l’Ecoparc d’Hostalets de Pierola i les instal·lacions 
de tractament de residus de Granollers (inaugurada el maig de 2009), Vacarisses, 
Botarell (inaugurada el març de 2009), Girona, Tarragona i Montoliu de Lleida, 
així com el dipòsit controlat de residus embalats provinents d’ecoparcs, ubicat a 
Cerdanyola del Vallès. Les bales que es generen a Cerdanyola s’estan utilitzant per 
restaurar l’argilera Elena, de manera que els residus serveixen per retornar la forma 
original al paisatge.

Donar una segona vida a la brossa que a priori semblava inaprofitable –la que 
llancem al contenidor gris o la que sobra després d’un procés de reciclatge– és 
possible. De fet, això distingeix el model català de gestió de residus, que permet 
que la fracció resta es transformi en energia i en materials que tornen al cicle 
productiu. De les 30 plantes de tractament de la fracció resta que el pla de residus 
preveu fins al 2012, destaca la de Botarell, la primera instal·lació d’aquest tipus 
que s’ha posat en funcionament fora de l’àrea metropolitana de Barcelona. 

La planta mecanicobiològica de tractament de residus de Botarell inclou el 
tractament simultani de la fracció resta i la fracció orgànica, amb una tecnologia 
que permet generar energia elèctrica. A més, la nova planta redueix els residus 
biodegradables que han d’anar al tractament final, fet que atenua les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle, com ara el metà i el CO2. 

La instal·lació del Baix Camp concretitza el ferm compromís de la Generalitat en 
la implementació d’un model de gestió de residus sostenible, modern i innovador.

Les plantes de tractament 
de residus estan repartides 
arreu del territori català, 
atenent l’àmbit al qual han 
de donar servei i seguint 
el principi de proximitat i 
suficiència entre territoris. 
El Pla Territorial Sectorial 
d’Infraestructures de 
Residus de Catalunya 
preveu un llarg llistat 
d’actuacions que serviran 
per millorar el tractament 
de la brossa i incrementar 
l’aprofitament material i 
energètic de les diferents 
fraccions de brossa.

Planta de tractament 
de resta

Planta de tractament 
de voluminosos

Planta de tractament 
d’orgànica

Estació
de transferència

Planta de triatge
d’envasos

Planta d’incineració
amb valorització energètica

Dipòsit 
controlat

Actuacions 
de millora 

Instal·lacions existents 
actualment

353045

20

8

2

15

4

21 7 8 29

4 4

1 3 18

2 26 28

1 5 13

9 9 29

Actuacions de nova 
construcció

Recuperació 
d’alumini, 
cartró, brics, 
etc.

Rebuig 
inert 

Matèria orgànica 
recuperada Digestió

Energia elèctrica

Aigües a plantes 
de tractament

Edifici de premsa

Compost

Total instal·lacions 
2012

El procés de transformació de la brossa comença a partir del tractament de les fraccions 
resta (la que es llença al contenidor gris) i orgànica. En una primera fase, s’aconsegueix 
recuperar materials valoritzables (pet, pead, film, mixt de plàstics, brics, paper-cartró, 
materials fèrrics, alumini) i separar la matèria orgànica continguda als residus d’entrada, 
preparada per al seu procés biològic.

En una segona fase, la matèria orgànica es barreja amb la fracció vegetal, del biogàs se 
n’obté energia elèctrica i una part important del digest deshidratat serveix per obtenir 
compost. Amb el material que no s’ha pogut aprofitar s’obté un rebuig gairebé inert 
expedit en bales retractilades amb plàstic que s’utilitza per restaurar antigues pedreres, 
com s’està fent a l’argilera Elena, a Cerdanyola del Vallès.

COM FUNCIONA LA PLANTA MECANICOBIOLÒGICA DE BOTARELL?

Mescla

Fase 1 Fase 2

DeshidratacióBiogàs

Nau de càrrega
Digest 
deshidratat

1.187

28

81

156

milions d’euros  
  

actuacions de millora 

nova construcció

total instal·lacions 2012

Inversió fins al 2012

Tractament del digest mitjançant procés de 
compostatge (túnels i maduració en piles)

La Capacitat de tractament 
de la fracció resta a Botarell
és de 85.000 tones/any
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---

1. Plaques fotovoltaiques 
a les cotxeres del trambaix
f: institut català d’energia (icaen)

---

2. Instal·lació del 
tub immissari de la 
dessalinitzadora del 
Llobregat 
f: agència catalana de l’aigua (aca)

---

3. Via verda d’Olot 
a Girona
f: acna s.l.

---

---

4. Detall de les premses 
de materials recuperats. 
Ecoparc 4. Els Hostalets de 
Pierola
f: agència de residus de 

catalunya (arc)

---

5. Imatge aèria de la T-1 
de l’aeroport del Prat
f: departament de política 

territorial i obres públiques (ptop)

---

6. Vista aèria de la Central 
Integral de Mercaderies 
del Camp, a Tarragona
f: ptop

---

---

7. Intercanviador 
de Diagonal
f: jordi pareto

---

8. Parc eòlic de la Serra 
de Rubió
f: icaen

---

9. Antena de telefonia 
mòbil al terrat d’un 
habitatge 
f: direcció general de 

xarxes i infraestructures de 

telecomunicacions (dgxit)

---

---

10. Canal Segarra-
Garrigues. Primera finca 
regada pel Canal, a Oliola
f: mercè gili

---

11. Vista aèria del port 
de Tarragona
f: autoritat portuària de 

tarragona

---

12. Túnel de Bracons
f: ptop

---

---

13. Anella de les Gavarres a 
Mont-ras
f: pep iglesias

---

14. Supercomputadora 
Mare Nostrum del 
Centre Nacional de 
Supercomputació
f: barcelona supercomputing 

center (bsc)

---

15. Parc de Recerca 
Biomèdica de Barcelona
f: enrique marco

---

---

16. Un tren d’alta velocitat 
a l’estació de Sants
f: jordi pareto

---

17. Nau de càrrega i 
digestors tubulars de la 
planta mecanicobiòlogica 
de Botarell
f: arc

---

18. Tramvia de Barcelona
f: jordi pareto

---

19. Terminal de creuers 
del port de Barcelona
f: jordi pareto

---

1

6 7 8 9

10

12

16 17 18 19

13 14 15

11

2 3 4 5

---

20. Parc científic i 
tecnològic Girona
f: pep iglesias

---

21. Rotondes a l’eix 
Vic-Ripoll
f: ptop

---

22. Sincrotró Alba, a 
Cerdanyola del Vallès
f: sincrotró alba

---

23. Contenidors de càrrega 
al port de Barcelona
f: port de barcelona/òscar ferrer

---

---

24. Aeroport de 
Lleida-Alguaire
f: ptop

---

25. Tren de mercaderies 
dels Ferrocarrils de 
la Generalitat
f: ptop

---

26. Estació de bus a Olot  
f: martí llorenç

---

---

27. Detall del centre de 
tractament de residus 
del Vallès Occidental, a 
Vacarisses
f: arc

---

28. L’Estació depuradora 
d’aigües residuals 
de Granollers, 
recentment ampliada
f: aca

---

29. Centrals de cicle 
combinat del Besòs
f: icaen

---

---

30. Interior de la T-1
f: ramon vilalta

---

31. Instal·lació de 
fibra òptica al llarg de 
l’autopista AP-7
f: agustí ensesa

---

32. Estació dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de 
Catalunya, Martorell
f: ptop

---

33. Vista aèria del port 
de Barcelona
f: roser vilallonga

---

---

34. Institut d’Alta 
Tecnologia a Barcelona
f: enrique marco

---

35. Digestors anaeròbics i 
de compostatge del Vallès 
Oriental, Granollers
f: arc

---

36. Planta nuclear d’Ascó
f: josep moragues

---

37. Boca del túnel 
Fontsanta-Trinitat, que 
connecta les conques del 
Ter i el Llobregat 
f: aca

---

---

38. Antena de 
telecomunicacions a 
Almacelles
f: dgxit

---

39. El pont de l’AVE sobre 
l’autopista AP-7, a l’altura 
de Llinars del Vallès
f: jordi barreras

---
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LEs XaRXEs, un MosaiC En EvoLuCiÓ



Palau Robert
Centre d’Informació
de Catalunya

Passeig de Gràcia, 107
08008 Barcelona
Tel. 93 238 80 91
Fax 93 238 40 10
www.gencat.cat /
palaurobert

Horari
De dilluns a dissabte,
de 10 a 19 h

Diumenges i festius,
de 10 a 14.30 h

Com arribar-hi
Metro: línies 3 i 5
estació Diagonal

FGC: línies 6 i 7
estació Provença

Autobusos:
6, 7, 15, 16, 17,
22, 24, 28, 33 i 34

Visites guiades
Dissabtes i diumenges
11.30 i 12.30 h

Visites escolars
Reserves al telèfon
670 036 081

Patrocinen

Amb l’especial col·laboració


