
Organisée par : 
 

Versió 11/01/2019 
 

Kindly hosted by: 

Els grans vectors de progrés a Europa 

 

 
 

OBJECTIUS DE LA CONFERÈNCIA 
 
 

 
En l’àmbit de les grans ciutats europees, París i Barcelona 
tenen lligams molt forts des del punt de vista històric, 
cultural i econòmic. 
 
Creiem que el reforçament d’aquests vincles, així com els de 
les ciutats que es troben sobre el corredor París – Barcelona, 
és vital per a la consolidació socio-econòmica de la zona 
d’influència del Gran Eix Ferroviari FERRMED entre 
Escandinàvia i el sud de la Península Ibèrica, i també per 
aproximar el nord i el sud de la Unió Europea a través de les 
zones més dinàmiques i capacitades per a facilitar el progrés 
col·lectiu en tots els àmbits. A més a més de les connexions 
que tenen per origen París i Barcelona, el reforçament dels 
vincles actuals és igualment vital per a les connexions 
complementàries existents, especialment els nusos de Lió, 
Avinyó / Marsella, Tolosa i Narbona.  
 

No podem oblidar que la Mediterrània és un mar emergent per on passa el 
trànsit intercontinental més important del món. En conseqüència, París 
necessita una excel·lent comunicació cap al Mediterrani Occidental i llurs 
connexions internacionals cap a l’Àsia i l’Àfrica a través principalment dels 
ports de Marsella i de Barcelona. París i Barcelona són els punts clau del 
gran vector de progrés Nord-Sud de l’Europa Occidental i són part del tronc 
principal del Gran Eix FERRMED. Reforçar els lligams entre aquestes dues 
ciutats significa consolidar aquest gran vector de progrés on es concentra el 
54% de la població de la UE i el 66% del seu PIB. 

 
En aquesta Conferència, abordarem els grans avantatges de la connexió 
ferroviària París – Barcelona, tant des del punt de vista del transport de 
passatgers com de mercaderies, considerant totes les obres planificades (de 
reparació i adaptació de les línies actuals i de construcció de les noves línies i 
estacions de passatgers programades, així com les pertinents connexions 
amb les terminals clau de mercaderies de la xarxa ferroviària mediterrània 
franco-espanyola) completament acabades. D’aquesta manera serem 

capaços de veure que els tràfics potencials actuals poden esdevenir una realitat palpable el 2025. 
 
Trens de passatgers directes entre París Gare de Lyon i Barcelona La Sagrera en 4 hores; trens de nit a les línies París – Tolosa – 
Perpinyà/Puigcerdà – Barcelona; connexions aeroportuàries pel TGV als aeroports de París Charles de Gaulle, Lió Saint-Exupéry, 
Girona – Costa Brava i Barcelona – El Prat; les noves estacions de Montpeller – La Mogère i Barcelona – La Sagrera; el nou 
material rodant; connexions complementàries com Tolosa – Barcelona per Perpinyà o Puigcerdà, Lió – Barcelona i les 
corresponents connexions cap a Suïssa, Itàlia, Niça / Marsella – Barcelona, etc.). 
 

 

LA LIAISON FERROVIAIRE PARIS – BARCELONE À L’HORIZON 2025 
 

Seu UIC : Rue Jean Rey, 16 
París, 28 de Febrer de 2019 

I. SUMMARY of the 
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Les principals connexions ferroviàries París -Barcelona 

Les bones interconnexions ferroviàries d'aquestes ciutats amb París i Barcelona, amb horaris 
apropiats, facilitarien el canvi de viatgers de l'avió o del vehicle privat cap al tren amb una millora significativa de les condicions 
mediambientals. 
 
El tràfic aeri París – Barcelona és el més important de totes les connexions de la capital francesa amb les diverses ciutats 
europees. Els trens directes París – Barcelona podrien esgarrapar una part significativa d’aquest trànsit. La connexió París - 
Barcelona per autopista és una de més transitades d'Europa. El número de camions creix i els embussaments i els accidents de 
trànsit són fets quotidians. Les noves línies, els trens de mercaderies més llargs, la circumval·lació de les grans ciutats (com és el 
cas de Lió), el nou material rodant i el traçat de línies ferroviàries sense un pendent significatiu, poden facilitar el pas d'una part 
important del transport viari al tren, fins arribar al 25% del tràfic terrestre de mercaderies.  
 
Durant aquesta Conferència, sereu testimonis del potencial extraordinari de la connexió ferroviària París - Barcelona i dels 
avantatges complementaris de les reduccions dels costos de transport, de l'estalvi de temps dels desplaçaments i de la 
consolidació d'una zona de progrés d’entre les més importants de l'UE. 
 

Temes principals 
* Passatgers 

 Tren TGV directe : 4 hores, París Gare de Lyon – Barcelona La 
Sagrera  

 Trens convencionals de nit 
 línies de Lió i Tolosa 

 3 passatges transfronterers :  
- Cervera de la Marenda  
- El Pertús 
- Puigcerdà 
(Amplada de via internacional fins a Barcelona de totes les línies 
convencionals) 

 Les connexions aeroportuàries en TGV 
- París Charles de Gaulle  
- Girona 
- Barcelona – El Prat 

 Les línies addicionals programades 
- Montpeller – Perpinyà (acords de Corfú 1994) 
- TGV Barcelona - El Prat  
- Tolosa – Narbona  

 Les noves estacions 
- Montpeller – la Mogère  
- Barcelona – La Sagrera 

 El nou material rodant 
 Del trànsit potencial al trànsit real. Els nous horaris 
 Les connexions complementàries 

- Tolosa – Barcelona 
o Per Perpinyà 
o Per Puigcerdà  

- Lió – Barcelona (+ connexions cap a Suïssa i Itàlia) 
- Marsella – Barcelona  

*Mercaderies 
 Del trànsit potencial al trànsit real 
 Autopista ferroviària 
 Trens llargs 
 Les línies addicionals programades 

- Circumval·lació Est de Lió 
- La connexió amb el port de Barcelona 

 Les terminals multimodals 
 El nou material rodant  



Organisée par : 
 

Versió 11/01/2019 
 

Kindly hosted by: 

PROGRAMA 
08:15 Recepció 

09 :00 Vídeo 

09:15 Sessió d’obertura 
 Sra. Elisabeth Werner, Directora General de transport terrestre DG MOVE - Comissió Europea 
 Sra. Anne Hidalgo, Alcaldessa de Paris (a.c.) 
 Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona (a.c.) 
 Sr. Stéphane Beaudet, Sots-president al càrrec de Transports del Consell Regional Île-de-France (a.c.) 
 Sr. Damiá Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
 Sr. Josep Vicent Boira, representant del Ministeri de Foment d’Espanya 
 Sr. Jean-Pierre Loubinoux, Director General de l’UIC (Union International des Chemins de Fer) 
 Sr. Claude Auger, President d’Energie TGV 
 Sr. Joan Amorós, President de FERRMED  

10:20 Les línies programades i els passatges transfronterers 
 Circumval·lació Est de Lió : Sr. Noël Comte, President de SOTRADEL Logistique i Sots-President de FERRMED a 

França. 
 Línia d’Alta Velocitat Montpeller – Perpinyà : Sr. Eduard Parant, Director Pôle Design du Réseau, SNCF Réseau  
 Línia convencional Barcelona – Port-Bou – Perpinyà – Nimes – Avinyó : Sr. Bruno Beauchet, Chef Unité Vision 

Transverse & Expertise, Pôle Design du Réseau, SNCF Réseau, Direction Territoriale Occitanie / Montpellier 
10:50 Les noves estacions i les connexions aeroportuàries 

Moderador : 
- Noves estacions 

 Barcelona – La Sagrera: Sr. Joan Baltá, Director General del Consorci Barcelona - La Sagrera Alta Velocitat  

- Connexions amb els aeroports 
 París – Charles de Gaulle : Sr. François Poupard, Director General d’Infraestructures i Transports del Govern Francès 
 Girona – Costa Brava : Sr. Xavier Flores, Director General d’Infraestructures i Mobilitat (Generalitat de Catalunya) 
 Barcelona – El Prat : Sr. Ricard Font, President de Ferrocarrils de la Generalitat 

11:10 PAUSA – CAFÉ   

11:35 Del trànsit potencial al trànsit real. Les connexions ferroviàries de passatgers. Recorreguts i horaris. 
Moderador : Sr. Salvador Guillermo, Director General d’Economia de Foment del Treball 

 De l’avió al TGV : Sr. José María Ojea, Representant de FERRMED 
 De l’automòbil al TGV et l’Hôtel Roulant : Representant de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat (Generalitat 

de Catalunya) 
 Les connexions ferroviàries, recorreguts i horaris: 

 Sr. Isidre Gavín, Secretari General d’Infraestructures i Mobilitat (Generalitat de Catalunya) 
 Sr. Yann Monod, Director General d’ELIPSOS 

12:20 El material rodant per a  passatgers 
 Sr. Laurent Baron, Director Tècnic d’ALSTOM 

12 :15 El transport de mercaderies. Del trànsit potencial al trànsit real 
Moderador : Sr. Josep Maria Rovira, Secretari General de FERRMED 

 L’autopista ferroviària : representant de VIIA 
 El transport ferroviari de mercaderies: Sr. Alberto Grisone, Director de Développement Réseau d’HUPAC 
 Les terminals multimodals : representant de CIMALSA  
 Els trens llargs : Sr. Joan Amorós, President de FERRMED 
 El nou material rodant: 

- Locomotores : Sra. Mar Rivas. STADLER València 
- Vagons : Sr. Valentí Ambrós, Coordinador Grup de Treball FERRMERD de Material Rodant 

13 :10 Presentació de la « Declaració de París » 
 Sr. Joan Amorós, President de FERRMED 
 Sr. Claude Auger, President d’Energie TGV 

13 :25 Cloenda 
  

13 :40 DINAR  
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Poden trobar el formulari d’inscripció al web de FERRMED 
EVENT GRATUÏT 

L’acte es durà a terme en francès, català i castellà. Hi haurà traducció simultània 
 
 

 
 

Rue de Trèves 49 - box 7 
B-1040 Bruxelles - BELGIUM 

Tél. : +32 2 230 59 50 
Fax : +32 2 230 70 35 
jmojea@ferrmed.com 

www.ferrmed.com 


