
CORREDOR DEL
MEDITERRANI
POSICIONAMENT EN RELACIÓ ALS ESTUDIS DE TRAÇAT
DEL MITMA PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CORREDOR
FERROVIARI DE MERCADERIES AL CAMP DE TARRAGONA



El Corredor del
Mediterrani a Europa és
un dels eixos de
l'anomenada Xarxa
Transeuropea de Transport
que creua 6 estats
europeus

7.000 Km vies



Al Camp de Tarragona confluiran
dues línies del Corredor Mediterrani:

1

2

CORREDOR COSTA: Alacant-
València-Castelló-Tarragona
 
CORREDOR CENTRAL: Madrid-
Saragossa-Lleida



Mercaderies
perilloses

Proporció en la que està previst
que es multipliqui el nombre
de trens de mercaderies per

complir els objectius europeus.

X7

Combois ferroviaris molt més
llargs, entre el doble i el triple

que els actuals

i amb més capacitat de
càrrega de transport

200.000 Tn/any
El 40% molt inflamables

(Trànsit actual de la línia ferroviària de costa
Tarragona-Sant Vicenç, una de les de major

risc segons el Pla TransCAT de la Generalitat)

22,5 Tn x eix

750 m



ESTUDIS EN CURS PER PART DEL MINISTERI DE TRANSPORTS  A LA ZONA
DEL CAMP DE TARRAGONA EN MATÈRIA FERROVIÀRIA QUE AFECTEN VALLS

1 2
Estudi de viabilitat de la xarxa
arterial ferroviària de Tarragona 

Treballs adjudicats a l'empresa d'enginyeria
Prointec el 18-11-2021. El termini per lliurar el
treball finalitza l'abril del 2023.

Estudi informatiu del ramal
ferroviari de Picamoixons

Adjudicat a l'empresa Meta Engineering l'1-3-2023



Estudi de viabilitat de
la xarxa arterial

ferroviària de
TarragonaAlternatives de traçat

en estudi

Corredor "Tancament triangle ferroviari Picamoixons"

Corredor "Alcover-Valls"

Corredor "Constantí-Roda"



Corredor
Constantí-

Roda

Xarxa ferroviària actual



Corredor
Alcover-

Valls

Xarxa ferroviària actual



Ramal
ferroviari de
Picamoixons

Corredor
Triangle

Picamoixons

Xarxa ferroviària actual



Xarxa ferroviària actual

Ramal
ferroviari de
Picamoixons

Corredor
Triangle

Picamoixons



El Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana i
ADIF vinculen directament el
ramal de Picamoixons a la
implantació del Corredor
Mediterrani per al transport
ferroviari de mercaderies.

Josep Vicent Boira, comissionat del govern
espanyol per al Corredor del Mediterrani



Afectacions
directes a 9 zones
residencials i barris
de Valls:

> 6.000
habitants afectats de

manera directa

EMD Picamoixons
Verneda
Sant Josep Obrer
Xamora
Cases Verdes
Fornàs
Vallvera - C/Tren
Passeig Estació
Bon Sol

i dos centres
educatius

Escola Eugeni d'Ors
Institut Narcís Oller

> 3 KM
de via ferroviària per

zones residencials



2 3
Reivindiquem la connexió

de Valls i l'Alt Camp amb la
zona de costa del Camp de

Tarragona i l'àrea
metropolitana de

Barcelona amb més trens i
infraestructures ferroviàries
per garantir el transport de

passatgers de manera
eficient i sostenible. En

aquest sentit, reclamem a
l'Estat espanyol i a la

Generalitat que s'avanci en
el compliment dels plans
sectorials de mobilitat i

transport de passatgers per
a l'àrea de Valls i l'Alt Camp.

1
Reclamem al Ministeri de

Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana (MITMA)
que descarti de manera
immediata en els seus
estudis de traçat del

Corredor del Mediterrani
per a mercaderies qualsevol

alternativa que transcorri
per zones urbanes o

d'interès paisatgístic i
ambiental de Valls i l'Alt

Camp. En cap cas -tampoc
de manera provisional- el

futur ramal de Picamoixons
pot ser utilitzat per al
transport massiu de

mercaderies del Corredor.

POSICIONAMENT

Expressem el suport a les
reivindicacions de la

Plataforma Mercaderies per
l'Interior que reclama que

l'actual línia de la costa
sigui exclusiva per a trens
de passatgers i deixi de

transportar mercaderies. A
la vegada, instem al MITMA
a actuar de manera oberta i
transparent en la definició

de traçats del futur
Corredor del Mediterrani,

amb el consens dels
municipis, entitats i agents
econòmics, socials, veïnals i

mediambientals del
territori.


