
                                                                                     
 

Celebrat amb èxit el primer Curs de Formació TRAILS 

en transport ferroviari multimodal de mercaderies 

 

El curs es va realitzar a Barcelona i Perpinyà entre els dies 2 i 5 de març i 

constà de classes teòriques, quatre visites tècniques i l’elaboració d’un cas 

pràctic. Els alumnes van poder aprendre de la mà d’experts en el sector 

com integrar la multimodalitat ferroviària en les cadenes logístiques de les 

seves empreses.  

 

Barcelona, 28 de maig de 2020.- Els passats dies 2 a 5 de març es va celebrar entre 

Barcelona i Perpinyà el primer Curs de Formació TRAILS (TRAnsnational Intermodal 

Links towards Sustainability). El curs, destinat a la gestió del transport multimodal 

transfronterer de mercaderies entre Catalunya i l’Occitània, va ser dut a terme per 

l’Escola Europea – Intermodal Transport. 

El seu principal objectiu era proporcionar una formació eminentment pràctica als 

participants per a poder integrar amb èxit la multimodalitat ferroviària en les cadenes 

logístiques de les seves empreses. Mitjançant classes teòriques, la realització de quatre 

visites tècniques i el desenvolupament d’un cas pràctic, els alumnes van aprendre a 

analitzar els elements necessaris per a contractar un tren, quantificar els costos 

associats i conèixer les infraestructures i els equips multimodals amb els quals es 

realitzen aquest tipus de transport. Per a això, el curs comptava amb un professorat 

altament qualificat format per experts amb amplíssima experiència en el sector públic 

i privat.  

      

La primera jornada del curs va servir per a donar una visió transversal del transport 

per ferrocarril, explicant el seu context actual, la seva evolució històrica i quines són 

les polítiques i legislacions europees que el promocionen i regulen. Així mateix, també 

es va explicar com es realitzen la gestió i l’operativa ferroviària i de quina manera el 

ferrocarril pot reduir l’impacte mediambiental en comparació amb altres modes de 

transport.  



                                                                                     
El segon dia de la formació es va ensenyar als alumnes a analitzar els costos del 

transport, se’ls hi va explicar quins són els diferents sistemes multimodals existents 

i les noves tendències en el transport i com duen a terme els serveis internacionals. A 

més, en aquesta jornada es realitzà la primera sortida tècnica amb la visita a la terminal 

intermodal de Can Tunis (Barcelona).  

La tercera de les jornades es va destinar integrament a conèixer de primera mà 

algunes de les principals infraestructures ferroviàries intermodals de Catalunya i 

Occitània. Els alumnes van tenir l’oportunitat de visitar les terminals de Lorry Rail (Le 

Boulou) i Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal (Perpinyà) i la Línia 

Figueres-Perpinyà. 

Finalment, el quart i últim dia va arrancar amb una explicació al voltant del transport de 

mercaderies perilloses i refrigerades i la digitalització de les operacions ferro-

portuàries, tot mostrant l’exemple d’un cas real d’èxit en una empresa de transport. 

Després d’això, els alumnes van presentar els casos pràctics que havien desenvolupat 

i es va clausurar la formació amb la corresponent entrega de diplomes. 

L’organització considera que la primera edició del Curs de Formació TRAILS ha estat 

tot un èxit, amb una participació de professionals del sector logístic superior a 

l’esperada. Tanmateix, la resposta per part dels alumnes també ha estat molt 

positiva, tant quant a format com a contingut, i amb una opinió unànime que el 

recomanarien a altres professionals.     

El projecte TRAILS forma part del programa de cooperació transfronterera 

INTERREG V POCTEFA per al foment del desenvolupament sostenible del territori 

fronterer a Andorra, França i Espanya. El seu pressupost total ascendeix a 1.351.873,62 

euros i es beneficia d'una subvenció FEDER de 878.717,86 euros. Està previst que 

les seves activitats es desenvolupin fins a mitjans de l’any 2021. 

 

 


