
 

JORNADA 

EL MOMENT DEL FERROCARRIL:  

VISIÓ DE TRANSPORTISTES I CARREGADORS 

 

 

Data i lloc de la jornada: 

2 de desembre a les 9.30 h, Sala d’Actes del Departament de Territori de la Generalitat de 

Catalunya. 

Jornada organitzada pel Comitè de Serveis Multimodals (CSM). 

Ponents: 

• Freixenet: Cristina Duran, Responsable de Logística; Gloria Martí, Responsable de Medi 

Ambient 

• Calsina Carré: Pere Carbonés, Director de Tràfic  

• Sertrans: Rafael Quiles, Adjunt a Direcció/Deputy Manager 

• Lotrans: Jesús Lozano, CEO 

Moderador: Josep Maria Fortuny, Subdirector general d'Ordenació del Transport i 

Desenvolupament Sectorial 

Clausura: Narcís Bosch, Director Gerent del Consell General de Cambres de Catalunya 

 

 



 
 

Link a gravació de la jornada: 

El moment del ferrocarril: visió dels transportistes i 

carregadors 

youtube.com 

 

 

Principals conclusions de la jornada 

Freixenet: Del compromís a l’acció 

Les representants de Freixenet (Cristina Duran, Responsable de Logística, i Glòria Martí, 

Responsable de Medi Ambient) van compartir presentació per explicar, des de dos punts de vista 

complementaris (logístic i mediambiental), quines passes més ha fet aquesta empresa després 

de l’exitós pilot portat a terme el mes de desembre de 2021, amb l’expedició d’un contenidor 

de cava de Sant Sadurní cap a Alemanya. Cal recordar que va ser un projecte portat a terme amb 

la col·laboració del CSM, el clúster ferroviari In-Move by Railgrup i el Clúster Vitivinícola Català 

INNOVI.  

L’objectiu principal de Freixenet és el mercat Alemany, primera destinació de les seves 

exportacions cap a Europa, amb uns 2.000 camions expedits anualment, i unes distàncies de 

transport que ofereixen una rendibilitat interessant en tren. Freixenet ha analitzat, en base a 

l’oferta de serveis disponible, la millor manera de portar el cava cap a Alemanya, de cara a 

convèncer a l’empresa mare a Alemanya (sent les exportacions ex Works, la decisió no està en 

mans de Freixenet a Catalunya).  

D’altra banda, també han portat a terme un projecte de transport de botelles de vi buides cap a 

Catalunya, utilitzant el tren en la porció central (Bettenburg-Le Boulou), implicant un total de 14 

camions. 

De tots els estudis i treballs fets fins al moment, els departaments de logística i medi ambient 

de Freixenet han arribat a la conclusió de que es poden igualar temps de trajecte porta a porta 

(dos dies) i costos amb un transport 100% en camió, amb una reducció d’emissions molt 

important. Però també han constatat que els serveis ferroviaris cap a Alemanya només 

presenten unes freqüències i oferta realment d’autopista ferroviària a partir de Le Boulou.  

Finalment, les representants de Freixenet han destacat el fet que el medi ambient comença a 

entrar ara de veritat en les estratègies de les empreses perquè just ara comença a ser urgent, 

mentre que fins fa molt poc era només una qüestió de compromís. Ara està arribant el moment 

de passar del compromís a l’acció. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oNzqO-nR5Jk
https://www.youtube.com/watch?v=oNzqO-nR5Jk
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Calsina Carré: Camió-ferrocarril, un canvi de mentalitat en l’operativa del dia a dia 

L’empresa de transport Calsina Carré, d’origen i base en la carretera, ha explicat a través del seu 

Director de tràfic, en Pere Carbonés, la seva experiència de transició cap a la multimodalitat amb 

el ferrocarril. El primer missatge que ha transmès a l’auditori ha estat que, si bé l’impacte en 

termes de reducció d’emissions és notable i ben evident, la motivació clau, la urgència primera 

de cara a pujar semiremolcs al tren ha estat la manca de conductors, perquè aquesta va lligada 

amb una reducció de la capacitat per donar servei als clients. 

2019 va ser l’any de partida per Calsina Carré en el seu procés de cara a pujar al tren, que va 

arrencar amb decisió. El juny de 2021 va ser aquesta empresa la que va inaugurar el primer 

servei per semiremolcs P-400 a la línia Perpinyà Saint Charles-Paris/Valenton.  

El Sr Carbonés ha insistit, al llarg de la seva exposició, en el canvi de mentalitat i de plantejaments 

que van haver d’aplicar a l’empresa per arrencar d’una manera realment eficaç la transició cap 

al ferrocarril: Fer l’esforç d’adaptar-se al dia a dia de certes característiques diferents del tren, 

que s’han percebut “tradicionalment” com a negatives...Dedicant un equip humà específic a 

dissenyar solucions, van passar a pensar d’una manera diferent, per potenciar els avantatges del 

ferrocarril i minimitzar els inconvenients.  

Sertrans: Calen inversions i homologacions 

Sertrans és un operador focalitzat en el transport de mercaderies  nacional i internacional per 

carretera i multimodal, incloent transports especials, temperatura controlada i mercaderia 

perillosa, transport urgent i gestió de la cadena de subministrament. Tot això amb una gran 

majoria de flota pròpia. 

El representant d’aquesta empresa ha estat el seu Deputy Manager, Rafael Quiles, ha explicat 

una trajectòria cap a la multimodalitat motivada en el seu inici per la pròpia demanda dels 

clients, i que va arrencar “llençant-se a la piscina”, aprenent sobre la marxa en una dinàmica 

d’assaig i error, i superant gradualment els prejudicis inicials contra el ferrocarril, entenent-lo 

com un mode complementari, no pas com una competència. 

Les claus en aquest sentit van radicar en: (i) una inversió considerable per adaptar la 

tecnologia de l’empresa en posicionament GPS, per tal de poder tenir la mercaderia localitzada 

un cop pujada al tren; (ii) una gestió adequada dels retorns, equilibrant els fluxos per evitar 

retorns en buit, en base a la implantació de delegacions en destinació i també la localització 

d’altres proveïdors; (iii) anar a buscar els serveis d’autopista ferroviària; (iv) invertir en material 

mòbil (P400). 

D’altra banda, el fet de disposar de tractores a destinació (ja sigui per l’existència de delegació 

o pel recurs a proveïdors) representa un clar avantatge de cara a poder donar resposta en el cas 

que un tren quedi aturat a terminal i el retard no sigui assumible pel client. 

Pel que fa a les demandes que encara queden per cobrir, la llista és llarga: finalitzar la 

infraestructura del Corredor Mediterrani cap al Sud i cap al Nord;  terminals eficients i 

competitives; avançar en digitalització/automatització (hi ha referències a Europa); 

ajudes/subvencions directes associades a trajectes específics; accessos a terminals ben 



 
dimensionats (el dia en que la quota del transport multimodal sigui del 12%, no podrem entrar 

en les terminals...); i pel que fa al material mòbil, cal solucionar el tema de les homologacions 

dels frigorífics (aquest tema afecta a sectors com la fruita i verdura, i el farmacèutic), al darrera 

del qual hi ha un problema de compra de vagons, entre d’altres, però que cal solucionar amb 

urgència. 

Lotrans: És el transport per carretera qui ha de vendre el ferrocarril 

El representant de Lotrans ha estat el seu CEO, Jesús Lozano. Ha començat la seva intervenció 

assenyalant l’increment previst del 50% el transport terrestre a Europa, degut fonamentalment 

a l’increment en la producció de proximitat (o com a mínim en stocks de seguretat de 

proximitat). Aquest fet, afegit a la manca de conductors, i a la manca d’inversions de ferrocarril, 

farà que el transport terrestre col·lapsi en un futur pròxim. 

Per afrontar aquesta situació, el transport terrestre ha de ser més competitiu, segur i fiable. El 

paradigma ha canviat: ja no es tracta del gran (les grans operadores de transport) que es 

menja al petit imposant el criteri del preu, sinó del ràpid que es menja al lent. I per ser més 

ràpids, cal una logística eficaç, i aquesta passa, sí o sí, pel tren.  

D’altra banda, l’entorn a nivell d’emergència climàtica (el que no paguem ara en ecologia, ho 

pagarem en impostos), és també més propici; ara sí cal ser més ecològic, i més digital. I en 

aquesta integració amb el tren, és fonamental que sigui el transport per carretera el que vengui 

el ferrocarril. Perquè és el transport per carretera el que coneix les característiques de la càrrega 

i dels clients finals; i el que ha de trobar l’equilibri entre les exportacions i els retorns (que no 

han de ser en buit...). 

Al davant d’això, què demana el transport per carretera? El sector està assumint inversions, amb 

unes ajudes mínimes Europees canalitzades per la Generalitat. A més, hi ha desconeixement 

sobre cap a on dirigir-se: En quin tipus de material mòbil cal invertir? Semiremolc? Caixa mòbil? 

I pel que fa a la infraestructura, de quines terminals disposarem i quan, al territori? I amb quines 

infraestructures associades (zones d’aparcament, campes de triatge/càrrega i descàrrega)...? 

Torn de preguntes  

Des del públic es va insistir en una varietat de qüestions, destacant: 

• Les terminals intermodals actualment en projecte/execució, i els requeriments que s’han 

d’atendre pel que fa a una plena integració del transport per carretera (inclosos espais per 

aparcament i per operacions de cross-docking). 

• La digitalització del transport per carretera (CMR electrònic sense resoldre encara per via 

terrestre; dificultats per fer la connexió amb els sistemes dels clients finals, etc.; previsió de 

les disposicions europees EFTI per al mes de maig de 2023). 

• La qüestió de les 44 tones, i potser considerar la possibilitat d’equiparar les caixes mòbils als 

P400 si les 44 tones triguen a implantar-se; temes que cal proposar als Ministeris de 

Transport i d’Indústria. 

• La importància del control de la flota també en destinació, sent la situació ideal la 

disponibilitat de flota pròpia en destinació, o bé la plena disponibilitat de proveïdors locals. 



 
 

 

Les ponents de l’empresa Freixenet: Cristina Duran, Gloria Martí

 

 

Els ponents de les empreses de transport: Jesús Lozano, Pere Carbonés, Rafael Quiles. A l’esquerra, 

Josep Maria Fortuny, Subdirector general d'Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial 

 

 

 

 



 
 

 

Clausura a càrrec de Narcís Bosch, Director Gerent del Consell General de Cambres de Catalunya

 


