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Resum 
 
El present projecte sorgeix de la preocupació personal respecte les intervencions que s'estan duent a 

terme en algunes estacions de rodalies. La necessària adequació i eliminació de barreres 

arquitectòniques i la integració del control d'accessos a l'estació està provocant una pèrdua de part del 

patrimoni degut a l'enderroc i rehabilitació integral d'algunes estacions. 

El plantejament inicial del projecte neix de la qüestió: Quina opció és més adequada: rehabilitar 

l'estació i mantenir-la o d'altra banda és millor enderrocar-la i construir-ne una de nou? 

 

L'objectiu d'aquest projecte és estudiar les característiques de les estacions de rodalies, conèixer els 

usos, les necessitats, les circulacions, i en concret estudiar dues tipologies d'intervenció, una obra nova 

i una rehabilitació, que ens permetrà saber quina opció és més rentable econòmicament, quina es més 

sostenible, etc. Conèixer tots aquests paràmetres permetrà posicionar-se i tenir criteris per decidir 

quina és la millor opció, la més adequada.  

El treball està format pel següents apartats i documents gràfics: 

 
Estudi històric 

La primera part del treball consisteix en l'estudi històric de les estacions de ferrocarril, l'origen i el seu 

desenvolupament, la influencia de l’estació en la trama urbana, les tipologies d'estació, la forma, el 

posicionament de l’estació i els trets característics que fan de l'edifici la icona de l'estació.  

 

Programa funcional 

La segona part del treball consisteix en l'estudi de les superfícies, usos i circulacions dels edificis de 

viatgers, tant actuals com originals. Per a poder desenvolupar aquest apartat del treball ha sigut 

necessària una recerca prèvia de material gràfic, fonamental per a poder analitzar les distribucions 

interiors de cada planta i les possibles circulacions. Aquest punt també inclou l'estudi dels requeriments 

per part de l'administrador, les característiques i superfícies de les noves sales i dependencies que 

obliguen a incloure actualment a les estacions.  

 

Estacions d'estudi 

En aquest apartat es descriuen les dues tipologies d'intervenció analitzades, l'obra nova i la 

rehabilitació, es detalla la situació geogràfica de cada estació, les característiques de l'edifici original i 

l'estat en que es trobaven actualment abans de la intervenció, l’actuació realitzada i els motius pels 

quals es va decidir realitzar cadascuna de les dues opcions, s'analitzen les diferencies que presenta el 

nou edifici respecte l'original i que ha suposat econòmicament cada actuació. 

Aquest apartat del treball inclou l’estudi del flux de viatgers per la línia on es situen les dues estacions, 

així com la investigació dels viatgers que acostumen a pujar i baixar en cadascuna de les estacions 

durant l’any, i en els últims anys per a poder veure l’evolució que ha patit la línia. 

 

Estudi mediambiental 

A l'apartat de l'estudi ambiental el què s’ha analitzat és l'impacte ambiental que representa executar 

cada tipus d'intervenció. A partir de la memòria del projecte i del pressupost de cada obra s'han pogut  

obtenir els valors d'emissions de CO2 que han permès poder estudiar tant per capítols com globalment 

cada obra i poder-les comparar.  

Un cop obtinguts els valors totals d’emissions deguts a l’execució de cada obra, s’han utilitzat els 

programes gratuïts del codi tècnic, LIDER i CALENER per a estudiar la demanda i qualificació 

energètica de cada estació i així poder obtenir les emissions totals degudes al propi ús de l’estació ( la 

demanda de calefacció, refrigeració,...) 

 

Anàlisi i comparació de resultats 

L’anàlisi i comparació de resultats és l’última part del treball, és on s’avaluen les emissions obtingues 

de cada intervenció. Mitjançant la comparació dels resultats podem veure quina es l'opció més 

'sostenible', la que ha suposat un cost ambiental menor, les repercussions per viatger, per metre 

quadrat, etc... A més a més de les emissions generades per la construcció i ús de les estacions també 

s'han analitzat les generades pel transport i les condicions de confort a partir de les temperatures de 

cada població. 

A mesura que el treball ha anat evolucionant, he entès que el plantejament inicial del projecte no és el 

que realment m’havia de qüestionar. Un cop vistos tots els aspectes i temes que engloba el projecte, he 

descobert que el que hem de fer realment és canviar el concepte i ús de les nostres estacions, només 

així farem d’aquest transport un mode més sostenible i ecològic. 

 

Documentació annexa 

La documentació que s’adjunta s’ha dividit en tres annexos: 

L’Annex I està format pels pressupostos de cada obra, als que se’ls hi ha adjuntat dues columnes amb 

els valors per partides obtinguts del cost energètic i de les emissions de CO2. També s’inclouen els 

gràfics resultants per capítols i generals de l’obra. 

A l’annex II s’adjunten els resultats extrets dels programes LIDER i CALENER. 

L’annex III inclou els plànols de les dues estacions tant de l’aixecament de l’estat actual com el de 

l'actuació. 

A l'annex IV s'adjunta part de la documentació del projecte en anglès. 
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1. Introducció 

 
 

Les estacions senzilles són l’expressió més pura del llenguatge arquitectònic ferroviari.  
Christian Barman (Introducing to Railway architecture, 1950) 

 
Origen i motivació del projecte  
 
El projecte que he decidit desenvolupar neix en un principi del interès personal per conèixer més a fons 

les estacions i en concret els edificis de viatgers, fet que ve marcat en part degut a la meva participació 

a l'empresa ineco (Ingeniería y economía del transporte) on es desenvolupen tasques d'assistència 

tècnica en obres ferroviàries. Treballant a ineco he pogut observar algunes intervencions que s'han 

realitzat o s'estan realitzant a les estacions de rodalies, la proximitat amb aquest tipus d’obres ha 

generat un interès que ha anat creixent a mesura que he anat descobrint característiques i 

particularitats d'aquests edificis.  

 

El segon motiu pel qual he decidit desenvolupar aquest projecte és per la preocupació personal envers 

les actuacions que s’estan realitzant a les estacions de rodalies. Els ràpids canvis que estan sofrint 

moltes estacions degut a la modernització i adaptació a noves normatives i demandes de 

l'administrador, està produint que algunes siguin enderrocades o reformades completament, perdent en 

part la imatge ferroviària que mantenien.  

Amb el pla d’infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona 2008-2015, s’estan modernitzant, 

renovant i ampliant els elements de la infraestructura de rodalies, que inclou els edificis de viatgers, les 

estacions més antigues s’estan adaptant per a persones amb mobilitat reduïda, s’està afavorint la 

circulació de viatgers i s’està donant una major qualitat al servei de les estacions. 

 

L’objectiu del projecte ha sigut des d’un principi estudiar i analitzar les estacions, observar l’evolució 

que han patit, el motiu pel qual van aparèixer o les necessitats que cobrien i veure quines diferencies 

presenten respecte les estacions actuals, estudiar i conèixer dues intervencions realitzades en dues 

estacions, analitzar les característiques de cadascuna, el que han suposat econòmicament i el més 

important, quin ha sigut el cost ambiental de la construcció de cada estació, a partir dels materials que 

les composen, i les emissions de CO2 associades. Descobrir que ha suposat cada intervenció i si són 

adequades les actuacions que s'estan duent a terme segons l'ús que es dona avui en dia.  
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2. Les estacions: Orígens i desenvolupament 
 
2.1 El context històric 
 

L’origen del ferrocarril es remunta a l’any 1825, al nord d’Anglaterra, i coincideix amb l'inici de la 

Revolució Industrial a Europa, al voltant de la primera meitat del segle XIX.  

En aquest moment de canvis, l’economia que fins aleshores es basava en el treball manual serà 

reemplaçada per la industria i la manufactura, el comerç s’expandirà i serà necessari una millora del 

transport. Fruit de la revolució industrial es generaran canvis demogràfics i socials, la modernització de 

l’agricultura permetrà el creixement i s’afavoriran les migracions del camp a la ciutat pel que es farà 

necessari desenvolupar tota una infraestructura que doni suport a aquest moviments. 

 
Neix a Anglaterra la primera via ferroviària, la línia Stockton-Darlington com a resposta a aquestes 

necessitats emergents, com ara el transport de matèries primeres fins a les noves fàbriques o el trasllat 

dels productes conformats des d’aquestes. Durant alguns anys aquesta via només va transportar  

mercaderies, i no va ser fins l’any 1830 que va aparèixer la línea Liverpool-Manchester que incloïa 

també el transport de persones.  
A partir d’aleshores el ferrocarril s’estendrà amb rapidesa per una part d’Europa i nord d’Amèrica i 

produirà una sèrie de canvis tant socials com econòmics que afavoriran el desenvolupament de noves 

tècniques i formes constructives. Les estacions de ferrocarril seran l’escenari on es desplegaran nous 

materials i sistemes, exercint una gran influència en la història de l'arquitectura.  

 

A Espanya el desenvolupament ferroviari es va produir amb retard respecte altres països propers com 

Anglaterra o França, aquest nou transport, peça clau de la revolució industrial, va trobar en els seus 

primers anys d'existència serioses dificultats. El desconeixement tècnic, la complexa orografia 

peninsular, la falta de capital, i l'endarreriment econòmic en general, van ser-ne les primeres causes. 

 

No va ser fins l’any 1848 amb la línia Barcelona- Mataró que no es va instaurar la primera línia 

ferroviària peninsular, ja que cal recordar que a Cuba ja s’havia construït amb anterioritat la primera 

línia ferroviària espanyola que unia La Habana i Güines. 

El projecte Barcelona-Mataró va ser promogut per Miquel Biada Bunyol, català resident a Anglaterra 

que va retornar a la seva terra per a posar en marxa la línia que es va inaugurar el 28 d’octubre de 

1848, dos anys més tard s'inauguraria la segona línia, entre Madrid i Aranjuez. 

Al 1856 es va crear la Companyia de ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant (MZA), al 1858 la 

Companyia dels Ferrocarrils del Nord, al 1877 els Ferrocarrils Andalusos i ja al 1880 es va crear el 

Ferrocarril de Madrid a Càceres i Portugal, inaugurant-se al 1881 la línia Madrid - Lisboa. 

Cal destacar que el ritme de construcció de noves línies a Espanya és molt forta creixent entre els anys 

1856 i 1866 a una mitjana de 460 km. per any, mentre que entre els anys 1873 i 1896 (període en el 

qual MZA s'expandeix a Andalusia i Extremadura, i es constitueix la Companyia Madrid - Càceres - 

Portugal) es passa a una mitjana de 300 km. anuals. 

 

Al començament del segle XX la xarxa ferroviària compte ja amb 15.000 km, a partir d'aquest 

moment, el ritme de creixement es va frenar (entre 1900 i 1935 el creixement frenètic anterior es veu 

reduït amb prou feines 35 km per any) , van sorgir noves dificultats econòmiques i la crisi dels anys 30 i 

la Guerra Civil provocarien la ruïna total de les companyies. 

 

Al 1941 neix la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (RENFE). Sota el seu control es van posar 

12.401km. Els seus objectius prioritaris van ser la reconstrucció de les infraestructures 

ferroviàries malmeses i establir el model de gestió de la nova organització. Però com a conseqüència 

de l'auge d'altres mitjans de transport com el cotxe o l'avió, el tren va seguir perdent protagonisme i el 

dèficit va seguir augmentant. 

 

En 1986 s'aprova el Pla de Transport Ferroviari, que té com a objectiu aconseguir velocitats per sobre 

dels 200 km/h, pel que es realitzen obres de millora de les línies. Els canvis de costums, amb el 

creixement de la població urbana i especialment de les perifèries, fa que s'incrementi espectacularment 

el tràfic de rodalies, la qual cosa portaria a la necessitat d'efectuar importants inversions. 

 

El Pla Director d'Infraestructures que es va engegar en els anys 1990 amb un termini de 15 anys, posa 

en marxa, a part del manteniment de la xarxa bàsica, l'extensió de la xarxa d'alta velocitat. A l'abril de 

1992 s'inaugura la primera línia d'alta velocitat a Espanya, la línia Madrid-Sevilla, dissenyada per 

afavorir el desenvolupament del sud de la península.  

 

Actualment, ADIF, Administrador d'Infraestructures Ferroviàries, és l'encarregat d'administrar la gestió 

de la infraestructura i realitzar les inversions per a la construcció de noves línies ferroviàries. 

 
2.2 La companyia MZA 

La companyia dels ferrocarrils de Madrid a Saragossa i Alacant (MZA) va ser una empresa ferroviària 

espanyola constituïda al 1856 i que es va convertir en una de les grans empreses del sector ferroviari 

juntament amb la seva oposada, la Companyia dels Camins de Ferro del Nord d’Espanya.  
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L’origen de l’empresa comença amb l’aliança empresarial entre José Salamanca i la Sociedad 

Española Mercantil e Industrial (SEMI) que impulsava el grup Rothschild. La nova companyia 

ferroviària, coneguda per les sigles MZA, es va fer càrrec de la nova concessió de la línia de Madrid a 

Saragossa, a la qual va unir la línia que ja estava en construcció de Madrid a Alacant.   

MZA va ser creada oficialment el 31 de Desembre de 1856, i a partir d’aquest moment  la línia es va 

estendre ràpidament fins a disposar d’algunes de les línies principals d’Extremadura, Castella- la 

Manxa, Andalusia o Llevant, controlant un important mercat.  

 

   
Foto 2.2.1 Estació de Gavà     Foto 2.2.2. Estació de Murcia 
 
 

Amb l’arribada del segle XX la companyia es troba en el moment de major esplendor de la seva història 

operativa, tot i que poc temps després la crisi va afectar-la de manera important. 

El 1 de Gener de 1898 es fa efectiva la fusió entre la MZA i la Compañía dels ferrocarrils de Tarragona 

a Barcelona i França (TBF), amb aquesta fusió es dóna per finalitzat el període expansiu de la MZA. 

La Guerra civil espanyola va fer que la companyia quedés condemnada, ja que l’any 1941 l’estat 

franquista va decretar la nacionalització de tots els ferrocarrils; així que la MZA deixa d’existir. 

Al finalitzar la guerra arriben les conseqüències, la desolació de tot el país també està present en el 

lamentable estat en que es troben les instal·lacions, la xarxa ferroviària i el material rodant de la 

Companyia.  Després de la creació de RENFE a principis de 1941, l’antiga MZA serà integrada el 1 de 

Juliol del mateix any acabant així una llarga i fructífera història. 

 

 

 

2.3 La línia Barcelona - Mataró- Blanes - Maçanet 
 
La línia de Barcelona a Maçanet per Mataró és una línia molt característica de Catalunya, sobretot pel 

fet que fou la primera línia que es va inaugurar al nostre país. Va ser el tram entre Barcelona i Mataró, 

que més endavant successives prolongacions la durien a enllaçar amb la línia de Barcelona- 

Granollers- Girona a l'estació de Maçanet- Massanes. 

 

Els trens circulen molt a prop del mar Mediterrani, per seguir pel límit entre la ciutat i la platja a través 

de Badalona i cap a Montgat per on passa pel primer túnel ferroviari de la Península. La línia discorre 

en tot moment a primera línia de la costa circulant de manera paral·lela a la N-II fins a Mataró.  

 

La línia Barcelona- Mataró- Maçanet suporta el trànsit exclusiu de trens de rodalies, ja que no hi ha 

trens de mitja distància, de llarga distància o mercaderies. La línia dóna servei a un gran nombre de 

desplaçaments diaris (més de 39 milions de viatgers/any), per l’elevada població de l’àrea a la qual 

dona servei. Ofereix una mitja de 216 serveis diaris en dia feiner, tot i que el nombre de circulacions 

disminueix molt significativament a partir de Mataró. 

He escollit analitzar les estacions d'aquesta línia no només pel fet que és la primera línia a Espanya i 

per tant es especial, sinó perquè a més es una línia molt propera i molt utilitzada. Les estacions 

d'aquesta línia són de mides semblants, fàcilment comparables, estacions de petites poblacions amb 

moviment constant de viatgers que van i venen de Barcelona. Les estacions que pertanyen a aquesta 

línia juntament amb les de la línia R2 són les que més he estudiat, visitat i observat per a realitzar 

aquest treball. 

 

 
Imatge 2.3.1. Mapa línia R1 
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2.4 Incidència de les estacions en la trama urbana 
  
El ferrocarril és un dels factors de progrés i desenvolupament més importants per a la historia d’una 

població, és un element necessari per a la indústria i el comerç en general ja que escurça les distàncies 

i permet el transport de manera ràpida i eficaç de les matèries necessàries per la producció i el 

consum. 

L’estació és un organisme complex  que incidirà fortament a la ciutat, constituint-ne un focus d’expansió 

en alguns casos, i generant barreres difícils de superar en altres.  

 

Generalment, la ubicació de l’estació no es produïa després de cap estudi previ sobre el impacte que 

es podia generar, les companyies s’inclinaven a apropar el màxim possible l’estació al centre de la 

ciutat per oferir així majors facilitats al futur usuari. Aquesta no era una qüestió fàcil de resoldre 

especialment alhora d’adquirir els terrenys, ja que la possible instal·lació d’una estació revaloritzava el 

terreny, i els propietaris intentaven rentabilitzar-ho al màxim.  

 

Altres factors que determinaven la ubicació de possibles estacions eren la topografia, el cost de 

construcció o el traçat propi de la línea que condicionava també el de l’estació. 

Aquest condicionants portaran a establir les estacions a la perifèria, això si, el més properes possible 

de la ciutat per a facilitar l’accés del viatger i per a erigir l’edifici com un nou monument urbà 

comparable a l’ajuntament o l’església.  

 

A Espanya el ventall de situacions és molt variat, fruit de la pròpia heterogeneïtat del país, tant física 

com econòmicament, com el propi desenvolupament de la xarxa, a partir de concessions de línies 

independents, formació de companyies privades, que van evolucionar de diferents maneres. Així, hi ha 

llocs on les primeres estacions estan en ple centre urbà (després d'una primera evolució, ja que en un 

principi sempre es van instal·lar on acabava la urbanització, per raons obvies de necessitat d'espais 

amplis i per les característiques del teixit urbà concentrat de les ciutats dins al segle XIX), mentre que 

en altres, les instal·lacions ferroviàries van quedar molt apartades i fins i tot una mica d'esquena a la 

ciutat. 

 

De qualsevol manera, l’estació ha incidit enormement a la ciutat i a l’entorn, on en molts casos ha sigut 

l’element base per al creixement de nous complexos residencials, convertint-se en el centre de vida 

urbana, el nou ‘fòrum’ i punt de referència d’expansió.  

 
 
 

2.5 L’evolució de l’estació 
 
Els recursos monetaris, en un principi s’invertiran en l’estesa de les vies i les locomotores; la màquina 

es convertirà en la protagonista, deixant en un segon terme els edificis de viatgers i la seva construcció 

a un període posterior.  

Les companyies americanes utilitzaran en molts casos, la infraestructura d’altres transports per 

estalviar-se les primeres inversions en edificis, fins que la línia comenci a ser rentable econòmicament, 

les primeres estacions seran molt senzilles, en alguns llocs simples taquilles sense cap refugi per als 

viatgers, i en d’altres casos s’aprofitarà per a fer passar el traçat de la via pel costat de fondes 

existents, estalviant-se les despeses de construcció d’un nou edifici. 

 

Degut a que no existien precedents, les primeres estacions o millor dit els primers edificis de viatgers, 

van tenir gairebé sempre un caràcter provisional, que es traduïa la majoria de vegades en 

construccions senzilles a base de barracons de fusta. Mentre que la resta d’edificis han evolucionat a 

partir dels seus predecessors, les estacions han sigut creades des de zero, han sorgit com a resposta 

d’una necessitat i com a conseqüència de la nova societat industrial.  

L’absència de models històrics capaços d’allotjar aquest tipus d’activitats afavorirà que les estacions de 

ferrocarril siguin l’escenari on es despleguin nous materials i sistemes, exercint una gran influència en 

la història de l'arquitectura. 

 

Tot i que van haver-hi estacions que es van reformar poc després de la seva obertura, quan 

proliferaven encara els edificis provisionals, el panorama es va mantenir inalterable durant dècades. Al 

final dels anys 20, amb l'auge del ferrocarril, va aparèixer la necessitat d'ampliar i modernitzar les 

instal·lacions ferroviàries, i els arquitectes van prendre el protagonisme en el disseny d'estacions. Des 

de mitjans d'aquesta dècada, van sorgir noves línies, es van rehabilitar estacions, es van erigir molls i 

marquesines i es van aixecar habitatges pel personal ferroviari. 
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3. Les estacions de ferrocarril: classificació 

 
L’estació es pot considerar la plasmació física, tecnològica, funcional i cultural del nou invent anomenat 

ferrocarril. Arquitectònicament parlant, la construcció amb més preponderància i que amb el decurs 

dels anys ha anat agafant més importància és l’edifici de viatgers, l’espai públic per excel·lència i 

l’element base sobre el que es configuraran les diferents tipologies d’estació. Hi ha diverses tipologies 

d’estació, per una banda podríem classificar-les segons el volum de viatgers que hi circula per elles i 

per altra banda segons com es situava l’edifici respecte les vies.  

 

3.1 Classificació segons el caràcter 
 
El primer que hem de diferenciar quan parlem d’estacions és el seu caràcter, rural o urbà, ja que això 

determinarà una estructura i funcionament diferents segons un o altre cas. 

 

Les estacions rurals o estacions secundaries són les més senzilles, no pateixen problemes 

d’emplaçament a diferència de les urbanes, pugen i baixen pocs viatgers i la infraestructura que 

precisen és mínima. Les més senzilles només tenen oficines, vestíbul i magatzem, i algunes disposen 

d’allotjament per al guardabarrera1, en una caseta.   

Tot i això, les estacions més nombroses són una mica més complexes,  consten generalment de dues 

plantes que es distribueixen de la següent manera: a la part superior es situa l’habitatge del cap 

d’estació2 i factor3, i al pis inferior, trobem els locals propis del servei, com ara la sala d’espera i el 

vestíbul. 

 

Des del punt de vista arquitectònic, tret d’excepcions, les companyies ferroviàries prefereixen models 

estandarditzats que suposen una economia de despeses bastant considerable, disposant de models 

que sovint es repeteixen sense variacions. Hem de saber que les estacions en funció de la seva 

categoria, establerta pel seu previsible moviment de viatgers, desenvoluparan una sèrie de tipologies 

que es repetiran sistemàticament. 

 

 
1 Treballador al càrrec d’un pas a nivell 
 
2 Autoritat màxima dins d’una estació. Organitza l’activitat i té al seu càrrec tot el personal ferroviari, inclòs el de tracció.  
 
3 Encarregat de la venta de bitllets, així com de portar la comptabilitat i responsabilitzar-se de les arribades i sortides de 
mercaderies. No tenen responsabilitat alguna en la circulació. El Factor de Circulació es un Factor especialitzat en feines de 
circulació. Normalment es troba al càrrec d’una estació, assumint les responsabilitats inherents de la categoria operativa de 
cap de Circulació. En altres casos, pot ser un subordinat del cap d’estació, actuant a les ordres d’aquest. 

Aquesta estandardització no va suposar la seva despersonalització, al contrari, les estacions 

aconseguiran unificar el funcionalisme d’un disseny tipificat amb l’expressió de la seva personalitat i 

alhora amb la imatge prototípica del que representen.  
 
Segons la seva capacitat per a oferir més o menys serveis i en funció de la importància de l’estació 

podrem diferenciar entre estacions de primera, segona, tercera i quarta classe.  Aquesta classificació 

de les estacions implicarà que es projectin diferents tipus d’edificis atenent a la previsió del transport de 

mercaderies , viatgers i necessitats pròpies de cada població. 

‐ Les estacions de tercera i quarta classe són les estacions de petites poblacions amb escàs 

moviment de viatgers i poca aturada de trens. Els edificis d’aquestes estacions reprodueixen 

típiques cases de camp amb petites modificacions, com pot ser l’ampliació del vestíbul 

inferior per a l’accés de viatgers i l’expedició dels bitllets. Solen constar de dues plantes, 

reservant-se la planta superior a l’habitatge. 

A partir d’aquesta senzilla planta formada per un sol cos quadrat o rectangular s’anirà complicant 

mitjançant l’addició de nous cossos laterals. 

‐ Les estacions de segona classe presenten edificis de viatgers constituïts per un cos central 

més elevat o ressaltat mitjançant algun element addicional i dos de laterals. 

‐ Les estacions de primera classe entre el cos central i els laterals es despleguen sales 

intermèdies que prolonguen longitudinalment la façana.  

 
Podem observar que més que una tipologia establerta, ens trobem davant d’un sistema de composició 

arquitectònica, basat en la combinació d’elements simples, geomètrics. 
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3.2 Classificació segons la col·locació de l’edifici 
 

A l’any 1840 Camille Polonceau i Víctor Bois van publicar l’article ‘De la diposition et du service des 

gares et stations sur les chemins de fer’ on es plantejaven quatre tipologies d’estació segons la manera 

de disposar l’edifici de viatgers. Uns anys més tard, sobre el 1846, Cesar Delay prenent com a base els 

estudis anteriors, proposa quatre tipologies que podem considerar definitives i que es basen en la 

manera d’entrar i sortir de les estacions. 

 

1. Entrada i sortida es troben en al mateix edifici que es situa al cap de via col·locat en direcció 

normal a la via 

 

 
Foto 3.2.1 Estació de Brighton. 
 

  
Foto 3.2.2 Estació de Brighton. Andanes   Foto 3.2.3 Estació de Brighton. Vista aèria 

La primera topologia és la que té una construcció més econòmica, i la que presenta més inconvenients 

en el servei d’equipatges. Un exemple per a aquesta tipologia es la estació de Brighton (1840-1841). 

A Espanya no se'n troben aquests tipus d’estacions, probablement degut a que, quan aquí es 

construïen estacions, aquest model ja havia evolucionat. 

 

2. Entrada i sortida en dos edificis paral·lels a un i altre costat de la via. 

 

 
Foto 3.2.4 Estació d'Irún. Guipúscoa 
 

  
Foto 3.2.5 Estació d'Irún. Andanes    Foto 3.2.6 Estació d'Irún. Vista aèria 
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El segon sistema va ser el preferit a mitjans de segle XX, ofereix més avantatges per al servei 

d’equipatges i en el costat corresponent a les sortides és on es disposen les parts més importants com 

ara vestíbul, sales d’espera, taquilles, etc. Aquest model no és freqüent a Espanya, tot i que podem 

citar alguns exemples com ara l’estació de Cadis o Irún.  L’estació de Cadis està formada per dos 

cossos paral·lels, un per a les arribades i l’altre per a les sortides, cobrint l’espai que els separa i que 

conté les andanes per una gran estructura metàl·lica, l’estació d'Irún destina un edifici per a 

internacional i un altre per a nacional. 

 

3. Entrada en un costat de l’edifici i sortida per l’altre lateral i viceversa. 

 

 
Foto 3.2.7 Estació Principe Pío. Madrid. 
 

  
Foto 3.2.8 Estació Principe Pío. Façana.    Foto 3.2.9 Estació Principe Pío. Vista aèria.   

 

El tercer tipus, en forma de L és molt freqüent a l'Anglaterra anterior a mitjans de segle XX. És una 

tipologia força útil, ja que a diferència de la planta en U que apareix més endavant, deixar un costat 

lliure permet realitzar posteriors ampliacions.  

Es el cas de l'estació Principe Pío de Madrid, abans coneguda com estació del Nord, que en un principi 

es va dissenyar com una estació amb dos edificis paral·lels col·locats ambdós costats de la via però 

que finalment degut als inconvenients del terreny es va optar per la forma en L. 

 
4. Entrada i sortida en un mateix costat. 

 

 
Foto 3.2.10 Estació de Sitges. Barcelona 
 

  
Foto 3.2.11 Estació de Sitges. Andanes     Foto 3.2.12 Estació de Sitges. Vista aèria.   
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L'últim model és el més utilitzat en estacions intermèdies, sent per tant el més utilitzat en tot el món. A 

Espanya és una imatge habitual, no només en petites estacions sinó inclòs en estacions de pas de 

grans ciutats com es el cas de Valladolid, Burgos o Saragossa.  

 
5. estació en forma d'U 

 

 
Foto 3.2.13 Estació de França.  
 

  
Foto 3.2.14 Estació de França. Andanes   Foto 3.2.15 Estació de França. Vista aèria 
 

 

 
 
Tot i això la tipologia que és va desenvolupar ràpidament i que Delay no incloïa és la combinació dels 

dos primers tipus, generant així la planta en forma d’U, que serà la més utilitzada en grans estacions 

com la d'Atocha a Madrid, la de Plaza de Armas a Sevilla, etc,.. 

La MZA va estendre des del principi el model d'estandardització d'estructures, el que reduiria costos 

per a la companyia, com veurem més endavant aquest política va poblar les línies d’un model d'estació 

compost per un edifici rectangular de façana simètrica d'un o dos pisos. 
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4. Trets característics 

 
4.1 La façana, repetició i simetria 
 
Els edificis de viatgers són edificis que presenten uns trets i característiques particulars que els fan 

fàcilment identificables respecte la resta d’edificis d’una població.  

Tots mantenen unes proporcions ben estudiades, harmonioses, on destaca l’horitzontalitat vers la 

verticalitat i on l’alçada acostuma coincidir amb l’amplada.  L’edifici des de l’exterior s’entén com un sol 

volum, un cos rectangular on predominen principalment les línies rectes. 

 

La façana es caracteritza per la sobrietat i la senzillesa, i  la principal singularitat és la continua repetició 

dels mòduls o pòrtics. La simetria i la repetició són dos tècniques molt utilitzades, generen façanes 

elegants i equilibrades, els grans finestrals que es reprodueixen constantment doten a l’edifici d’un 

aspecte noble i amb certa majestuositat i afavoreixen l’entrada de llum natural al vestíbul i espais 

interiors. 

 

Hi ha una voluntat de remarcar l’estructura a façana, es ressalten els elements estructurals com 

dintells, angles, arcs, coronaments, cornises, ampits... que incrementen la sensació de modulació, en 

part gràcies a la combinació de colors,  fa que es pugui apreciar perfectament la distància entre pòrtics,  

creant una façana molt particular. 

 

 

  
Foto 4.1.1 Estació de Cubelles     Foto 4.1.2. Estació de Castelldefels   
 

 
 
 

 
 
4.2 El timpà 
 

Tot  i que la pròpia situació aïllada de l’edifici de viatgers ja ens manifesta que es tracta d’una estació, 

observada des de lluny la seva semblança amb una casa de camp és absoluta, per això per a poder 

potenciar la seva funció s’han empleat altres medis.  

 

Un dels recursos utilitzats per a diferenciar l’edifici de qualsevol altre han sigut la col·locació de manera 

estratègica del nom de l’estació i del símbol de la companyia.  

 

Aquests dos elements es situen a la zona més important de la façana, al centre i a la part més elevada, 

punt que destaca degut a la presència d’un timpà o frontó. Aquest element, sovint més decorat que la 

resta de façana, és ornamentat amb motius florals, formes vegetals o ressaltat per les arestes.  

Podríem trobar certa semblança entre les façanes del edificis de viatgers i algun dels edificis de l’antiga 

Grècia, aleshores hi havia la voluntat de remarcar la façana d’un edifici amb certa importància,amb el 

timpà, situat  a la part més alta del temple, de la mateixa manera que les esglésies i catedrals gòtiques 

ho recalcaven amb el gablet.  

 

Per tant podem observar que hi ha una intencionalitat darrera del fet que s’hagi coronat la façana amb 

un frontó, se li ha atorgat un valor, i ha fet que inconscientment nosaltres ho associem a un edifici 

rellevant.  

   
Foto 4.2.1. Estació de Gavà      Foto 4.2.2. Estació de Torelló 
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Foto 4.2.3. Estació de  Malgrat     Foto 4.2.4. Estació de  Garraf 
 

  
Foto 4.2.5. Estació de Pineda    Foto 4.2.6. Estació de Gavà 
 
Sovint en el timpà podem apreciar el símbol de la companyia dels ferrocarrils de Madrid a Saragossa i 

Alacant (MZA) que gestionava la línia. En altres casos s’ha aprofitat aquest punt per a situar un rellotge. 

  
Foto 4.2.7. Estació de Castelldefels 

 

4.3 Les obertures 
 

Les obertures del edificis de viatgers són una altra característica important, són presents a totes les 

façanes i amb gran quantitat pel que doten de ritme a la façana i li proporcionen certa distinció.  

 

Hi ha diferents estils d’obertures tot i que el que més predomina és l’ús dels arcs de mig punt o arcs 

rebaixats, aquests sempre es troben recalcats gràcies a la combinació de dos colors i dels relleus 

realitzats amb morter de calç. 

Podem observar que la majoria de vegades a planta baixa les obertures son més grans i arriben fins a 

terra, mentre que a planta pis acostumen a ser finestres de mides reduïdes. En algunes estacions 

s’observa la presència d’algun balcó a planta pis a façana de carrer, però no és un tret gaire habitual.  

 

Les mides de les obertures van relacionades amb l’ús de cada planta, a planta baixa es troba el 

vestíbul, sala d’espera i despatxos, es fa necessari portes i finestres grans que permetin la circulació 

dels viatgers i alhora hi hagi una correcta circulació d’aire, ventilació i il·luminació de les sales. A planta 

pis on s’hi disposaven els habitatges del factor i cap d’estació era necessari unes finestres que 

simplement facilitessin la ventilació i la il·luminació dels espais. 

 

Les grans obertures tal i com anomena Leonardo Loria a Le Strade Ferrate, Milano, 1890 són 

necessàries ja que les sales moltes vegades estan tancades fins a pocs minuts abans de que surti el 

tren i es necessari que aquestes estiguin ventilades i tinguin molta llum. 
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Foto 4.3.1 Estació de Torelló   Foto 4.3.2. Estació de Cubelles        Foto 4.3.3. Estació de Malgrat  

       
Foto 4.3.4. Estació de Gavà           Foto 4.3.5 Estació de Caldes            Foto 4.3.6. Estació de Calafell 
 
 
 
4.4 L’estil, els materials i el color 
 

En el moment que sorgeix el ferrocarril, període de profunds canvis, d’aparició de nous materials i de la 

industria hi haurà enfrontaments entre arquitectes i enginyers ja que les estacions seran el lloc on 

podran plasmar les noves tècniques i solucions constructives.  

 

Els enginyers mostraran les seves habilitats desenvolupant noves formes per a cobrir andanes i vies, 

protegint el tren i al viatger, en canvi, els arquitectes preocupats únicament per a resoldre de forma 

acceptable, des del punt de vista arquitectònic, problemes funcionals que l’estació plantejava no es 

detindran a crear noves formes. 

 

Les companyies adoptaran construccions de major entitat i pretensions arquitectòniques per a les 

ciutats més importants. En moltes d’elles, l’estació haurà d'harmonitzar arquitectònicament amb el que 

l’envolta, es buscarà un estil que sigui capaç de condensar el sentiment i l’expressió d’una època plena 

de contrastos culturals i socials. 

 

L’eclecticisme serà l’estil escollit que es caracteritza per la barreja de diversos estils i èpoques de 

l'arquitectura. Serà un període complicat de la història de l'arquitectura en el que existirà una 

superabundància de tendències que s’entrecreuaran. 

Al no existir precedents per aquests edificis eren el lloc perfecte per a innovar, per utilitzar nous 

materials; el ferro tot i oferir grans possibilitats apareixerà dins dels edificis de manera secundaria com 

a pilars o petits elements, deixant les grans creacions per a cúpules de grans estacions.  

 

Els materials utilitzats als edificis de viatgers acostumen a ser els propis de la zona, aquells als que es 

té més accés, tot i que en totes les estacions predomina l’ús de la fàbrica de maó i la silleria.  

En aquesta tipologia d’obres s’usaran materials tradicionals, alguns d’ells procedents de l'arquitectura 

popular com son el guix, el maó, la ceràmica o el ferro forjat. 

Les façanes s’acostumaran a revestir amb un morter de calç, formant una sèrie de relleus regulars, 

amb la finalitat d’imitar la fàbrica de maó. 

 

El color també serà un recurs molt utilitzat, sobretot per a destacar la façana i els seus elements 

estructurals, sovint s’utilitzarà la combinació de dos colors servint-se un per a recalcar els voltants de 

finestres, portes, ampits i cantonades i un altre per a la resta de façana.  

En certes estacions el color és el principal reclam de l’edifici, l’ús de colors vius com ara el vermell es 

tornaran icones pròpies de les estacions. 

 

     
Foto 4.4.1. Estació de  Blanes        Foto 4.4.2. Estació de Mataró        Foto 4.4.3. Estació de Llavaneres 
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4.5 El ferro forjat: La marquesina 
 
Adob, pedra i maó van ser els materials més utilitzats, els predominants en la construcció del edificis de 

viatgers, però no els únics, amb la industrialització, el ferro va passar a formar part de l’estació, en un 

primer moment amb un paper merament secundari i auxiliar, limitat a elements constructius, pilars, 

forjats, o elements decoratius i més endavant, gràcies a la participació i obra dels enginyers, l'ús del 

ferro va acabar essent la imatge típica ferroviària 

 

Des de principis de segle XIX, amb la introducció de nous materials i nous mètodes de construcció en 

edifici públics com ara mercats, hivernacles i tot tipus d'edificis industrials, l’enginyer va entrar en el 

camp de la construcció, reservat fins aleshores a l'arquitecte. Això es va veure potenciat amb el fet que 

els arquitectes es resistien a adoptar el ferro en les seves construccions, mantenien les seves creences 

i respecte absolut per les formes i proporcions de l'arquitectura antiga.  

L'estació de ferrocarril serà un camp on es veurà freqüentment una separació radical entre la feina de 

l'arquitecte i de la de l'enginyer. Com a norma general, l'arquitecte s'ocuparà de l'edifici de pedra, de 

caràcter mes tradicional, mentre que l'enginyer es dedicarà a les naus metàl·liques tan característiques 

de l'estació. 

  
Foto 4.5.1. Estació de Atocha               Foto 4.5.2. Estació de França     
 

A les petites i mitjanes estacions on no és necessari el cobriment de les vies, el ferro el trobarem a les 

marquesines que cobreixen les andanes.  

La marquesina és el nexe d'unió entre l'edifici i les andanes, l'element que connecta l'interior de l'edifici 

amb l'exterior i les vies, és la peça comuna a totes les estacions. Aquest element tant senzill serà 

dissenyat per a que compleixi amb la seva funció, que és la d'abric, la de protegir al viatger del sol i de 

la pluja, sense perdre l'elegància. Serà una peça dissenyada meticulosament, amb cura i detall, ple de 

matisos i diferències a cada estació. 

 

 

 
Foto 4.5.3. Estació de Murcia 
 
Tot i que no són grans marquesines, l’estructura d’aquestes permet fer variacions i crear-ne amb 

motius corbs o rectes i més o menys ornamentades, la majoria s'executaran recolzades sobre pilars de 

fàbrica o de fosa,  on predominarà la sobrietat i la senzillesa.  

És un element molt ben treballat, de línies pures que per si soles fan de la marquesina una peça 

destacable a l'estació, seran la prolongació de l'estació a les andanes i afavoriran la connexió de l'edifici 

amb l'exterior. 
 

 
Foto 4.5.4. Plànol marquesina estació de Murcia 
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Les marquesines que he pogut veure a les estacions de la línia R1 i R2, que encara es conserven, són 

totes del mateix estil i aspecte.  

   
Foto 4.5.5 Estació de Cubelles            Foto 4.5.6 Estació de Calafell      Foto 4.5.7 Estació de Sitges 
 

D'altra banda, el ferro també serà utilitzat per a la fabricació de cartells com ara els que plasmaran els 

noms de les estacions. Alguns dels cartells que encara podem veure a les estacions de Ripoll i Torelló 

són ornamentats amb formes vegetals i amb línies ondulades.  

  
Foto 4.5.8. Estació de Torelló    Foto 4.5.9. Estació de Ripoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Els elements  
 

Les lleis prescrivien: ‘’cada estación tendrá en la fachada principal una enseña en el que se 

exprese su nombre, y un reloj para arreglar el servicio de la misma y el servicio de los trenes’’ 

 

Els petits elements que trobem a façana com ara els fanals o el rellotge són tan importants com la resta 

de trets que fan de l’edifici la icona de l’estació.  

Són peces necessàries, que es troben íntimament lligades a l’edifici. Per una banda els fanals que 

permeten il·luminar la façana i els voltants i per l’altre el rellotge, l’element que tot viatger ha de 

consultar en algun o altre moment. 

  
Foto 4.6.1 Estació de Castelldefels                 Foto 4.6.2 Museu del ferrocarril 
 

  
Foto 4.6.3 Estació de Torelló     Foto 4.6.4 Estació de Cubelles 
 

Avui en dia els rellotges originals han sigut substituïts per altres de nous, que es poden manipular des 

de l’oficina de venda de bitllets.  



Estratègies i criteris per a la intervenció mediambiental en les estacions de rodalies                
 
 

18 
 

La il·luminació de la façana també s’ha mantingut durant els anys, ha estat un element que s’ha anat 

substituint però ha conservat el seu aspecte original. Avui en dia degut a la col·locació de noves 

marquesines amb llum integrada ha fet que la il·luminació de la façana del E.V sigui més aviat una llum 

decorativa que una llum necessària. 

   
Foto 4.6.5 Estació de Calafell         Foto 4.6.7. Estació de Caldes             Foto 4.6.8. Estació de Cubelles 
 

Una altra peça important que podem veure a la façana és el nom de l’estació. Era important que l’edifici 

mostres el nom de l’estació i per tant el de la població, per una banda aquest fet donava a l’edifici la 

connotació d’estació i  per altre informava als viatgers de l’estació a la que havien arribat.  

La majoria d’estacions han perdut aquest símbol degut a les reformes i a la degradació de les pròpies 

peces i han sigut substituïdes per nous cartells, tot i això en les que encara es conserva el nom original, 

podem veure que es feien amb rajola ceràmica blanca i lletres majúscules blaves. 

  
Foto 4.6.9 Estació de Rajadell    Foto 4.6.10. Estació de Calaf 

  
Foto 4.6.11. Estació de Cubelles     Foto 4.6.12. Estació de Caldes 
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5. L'estació: implantació i posicionament  
 
Les estacions en molts casos han sigut un element d'influència respecte l'expansió d'una població, a 

partir d'aquesta han sorgit nous nuclis urbans i s'han creat noves circulacions, fent que l'edifici quedés 

integrat dins de l'entramat de la població, en d’altres casos el propi creixement de la població ha 

afavorit l’ampliació de línies de ferrocarril.  

Hi haurà dos factors que influiran directament en la ubicació de l’edifici: el factor econòmic i el traçat de 

la via. Un pel que fa a l’adquisició dels terrenys i l’expropiació i l’altre perquè fixarà en gran part la zona 

d’assentament de l’estació. Tot i això és curiós observar com aquests edificis han acabat fusionant-se 

amb l'entorn, com s'han dipositat i l'actitud que han pres respecte el voltant.   

 

Les estacions que he estudiat, que pertanyen a la línia R1 tenen un problema afegit respecte la seva 

situació geogràfica, l'estació que es situa en terrenys d'ADIF es troba limitada per una banda per la llei 

de costes i pel traçat de la via que discorre paral·lela al mar i per l'altre per la nacional II.  

La Llei de costes és una llei que regula la determinació, protecció, utilització del domini públic marítim -

terrestre i especialment de la ribera del mar. Assegura la seva integritat i adequada conservació, 

adoptant, si escau, les mesures de protecció i restauració necessàries.  

Construir nous edificis de viatgers o realitzar reformes i ampliacions seran actuacions molt restringides 

degut en part a aquestes limitacions i en part a altres factors que influiran en la forma i característiques 

de l’estació com és el planejament urbanístic propi de la població, que marcarà l'alçada, l'edificabilitat, 

la profunditat edificable, les alineacions o la façana mínima. 

Per tant podem afirmar que la ubicació de l'edifici no és un fet a l'atzar, és una imposició que no permet 

jugar amb la orientació de l'edifici ni l'emplaçament.   

L' estesa de les vies a més a més de marcar en planta la situació de l'edifici també influeix en la cota de 

nivell d'aquest. En un principi l’estesa de les vies coincidia amb la cota de nivell de l’estació i eren els 

trens els que quan paraven estenien les escales per a que la gent pogués pujar, d’aquí l’origen de 

l’expressió ’pujar al tren’, més endavant amb la introducció de nous models de trens i degut al fet de 

que cada any la cota de carril augmenta* es va fer necessari salvar aquest desnivell ja fos abans 

d’accedir a l’estació o bé un cop passat l’edifici abans d’arribar a les andanes, generant una topografia 

a la mateixa estació. 

*La via per on circula el tren es troba sobre una capa de balast, pedra utilitzada en la construcció de vies fèrries i disposada 
sota, entre i al voltant de les travesses. La principal funció és atorgar estabilitat a la via fent que no es deformi durant la 
construcció ni durant la circulació dels trens. A més a més també fa disminuir les pressions transmeses al terreny i actua com 
drenatge de l'aigua de pluja. Una altra funció és evitar el creixement de vegetació que puga malmetre la infraestructura.  
 
Amb el pas del trens aquesta capa es va desfent, sent necessari la reposició i el bateig de la via.  El procés de bateig de la via, 
es aquell pel qual es anivella i compacta la capa de balast, aquest exercici genera un increment de la cota de carril d’uns 2cm 
cada any.  
 

   
Foto 5.1. Estació de Torelló       Foto 5.2 Estació de Calafell  

  
Foto 5.3. Estació de Cubelles    Foto 5.4. Estació de Castelldefels platja 
 
Aquesta diferència de nivell ha acabat generant una transició entre l’interior i l’exterior, un recorregut 

que marca i diferencia el que seria el costat de la població respecte el de l'estació. Superar aquesta 

alçada fa que poc a poc ens adaptem al nou espai, a més a més existeixen altres elements que 

potencien aquest canvi com ara el paviment o les marquesines que afavoreixen la integració de l'edifici 

amb les andanes.  

 

A continuació es mostren diverses seccions corresponents a diferents estacions, on es pot veure 

aquesta orografia, des del nivell de carrer fins a les andanes. 
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6. Programa funcional 
 
Hi ha una gran diferència entre els serveis que havia de prestar una estació a principis de segle XX 

dels que es necessiten actualment, de la mateixa manera que l’ús que es feia de l’estació és diferent 

del que es fa ara. És important observar com es distribuïen els interiors de les estacions i els metres 

quadrats que es destinava a cada espai per a entendre l’ús que se’n feia de l’edifici: quins espais eren 

els més importants, quines circulacions es generaven, on s’esperava el viatger, que es feia amb 

l’equipatge, etc 

 

6.1 Usos i superfícies històrics 
 
L’edifici de l’estació estava dissenyat per a poder encabir les sales i els usos propis de l’època, per tant 

es fàcil deduir que avui en dia hi hauran problemes alhora de distribuir aquests espais limitats per una 

pell exterior.  

Per a poder fer una estimació aproximada d’aquells espais originals de cada estació he estudiat alguns 

plànols originals, cal esmentar que no ha sigut gaire fàcil que em facilitessin aquesta informació ja que 

en molts dels casos del que es disposa és de còpies i reproduccions en mal estat.  

Les estacions de les qual he pogut aconseguir informació pertanyen a les actuals línies R1 i R2, són 

estacions de característiques semblants: tots aquests edificis tenen dues plantes, superfícies similars, 

l’ample de l’edifici es correspon amb l’alçada, són del mateix estil arquitectònic... 

Les estacions són: 

Pineda, Caldes, Canet, Malgrat, Sitges, Cubelles, Gavà i Garraf. 

 
Planta baixa 
Com es pot observar en el gràfic, l’espai amb més importància és el vestíbul, seguit del magatzem, la 

sala per al cap d’estació, la sala d’espera i la sala del factor. 

Hi ha certes estances que no són comunes a totes les estacions i per tant no s’han tingut en compte, 

algunes d’aquestes estances són el gabinet de circulació4, els enclavaments5, la cantina, llums6, són 

serveis que varien segons la categoria de l’estació i no acostumen a aparèixer en petites estacions com 

les que estic analitzant. 

 
4 El gabinet de circulació és el centre d'operacions, el nucli i part fonamental de l'estació. El treball que es desenvolupa en ell 
és una peça clau en la gestió i regulació del tràfic ferroviari. 
 
5  Dispositiu que permet  controlar la circulació en una estació de ferrocarril. Es capaç de manejar les senyals, els desviaments, 
i les semi barreres. A més a més, impedeix el canvi dels elements anteriors si la nova posició es troba en una configuració 
incompatible amb la de l'altre element. 
 
6 Es tractava de sales on s'emmagatzemaven les senyals lluminoses o fanals de ferrocarril corresponents a cada vagó. 

25%

15%

16%

15%

19%

3% 7%

Usos i superficies històrics E.V.
Planta Baixa

Vestibul  32,14 m2

Sala d'espera  19,11 m2

Cap d' estació-telegraf  21,22 m2

Factoria, equipatges (inclou 
venda bitllets) 19,04 m2

Magatzem  24,38 m2

Neteja 4,25 m2

Escala 8,57 m2
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Originàriament, el viatger arribava a l'estació i comprava el bitllet, un cop fet això es pesava l'equipatge 

i es podia esperar a la sala que li correspongués segons el bitllet adquirit, 1ª, 2ª o 3ª classe. Quan 

arribava el tren, el viatger podia dirigir-se a les andanes des de la mateixa sala d'espera o des del 

vestíbul. L'estació oferia pocs serveis al viatger, cal destacar que l'existència de banys no va aparèixer 

fins als anys 30 i sempre a l'exterior de l'edifici de viatgers en petites construccions aïllades,i en el cas 

de la cantina, només era present en grans estacions, tot i que amb els anys aquest servei s'ha integrat 

en tot tipus d'estacions, fet que ha modificat l'ús i moviments dins l'edifici. 

 
De la mateixa manera que passa amb la façana, l’estructura es veu plasmada en planta a les 

distribucions dels espais, les estances de mides semblants responen a la disposició de parets de 

càrrega. 

 
 
Planta primera 
 
Les plantes superiors de les estacions eren les dedicades a l’habitatge del cap de l’estació i del factor 

principalment, tot i que en estacions més grans també s’hi disposaven habitatges per a altres 

treballadors. 

Acostumava a haver-hi dos habitatges a la planta superior, però depenia bàsicament de les mides de 

l’estació, de manera que en estacions molt petites com Canet o Pineda només n’hi havia un, mentre 

que en altres com Sitges hi havia fins a sis habitatges repartits en dues plantes. Els habitatges es 

caracteritzaven per la senzillesa, on totes les estances gaudien de llum i ventilació natural. 

Com es pot observar en el gràfic els dormitoris són els que ocupen més espai, seguit de la sala-

menjador, cuina i zones de pas. 

 

 

Actualment en algunes estacions de rodalies encara hi segueix vivint gent com ara a Castelldefels 

Centre, Gavà, Sitges o Cubelles. 

 

15%

17%

50%

3%

13%

2%

Usos i superficies històrics E.V.
Planta Primera

Cuina 12,55 m2

Sala-menjador 11,45 m2

Dormitori 13,06 m2

Bany 2,95 m2

Pas 2,35 m2

safareig 2,33 m2
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6.2 Usos i superfícies actuals 

 
He pogut observar que els usos que en un principi es demanaven a l’edifici de l’estació eren molt 

bàsics, per el viatger es disposa únicament d’un vestíbul i una sala d’espera ( per a 1a i 2a classe), i 

només en grans estacions s’oferirà algun altre servei com ara la cantina. Els banys no formen part de 

l’edifici de viatgers,  amb el temps s’han incorporat com a petits habitacles prop de l’edifici principal. 

Els altres dos espais que ocupaven la major part de l’edifici de viatgers eren les sales del cap i del 

factor, necessaris per a gestionar i controlar la mateixa estació. 

 

Si realitzem la mateixa operació però observant nous projectes que s’estan duent a terme i estacions 

que ja han sigut rehabilitades podrem comparar quines són les necessitats o pautes actuals. 

Per això he procedit a estudiar els usos i necessitats actuals, observant estacions de les mateixes línies 

que les anteriors,R1 i R2, estacions que s’han remodelat i d’altres que són totalment noves. 

Les estacions són: 

Calafell, Cubelles, Calella, Caldes, Segur de Calafell, Gavà, Montgat Nord, Llavaneres i Blanes. 

 

Planta baixa 
 
Podem observar que el vestíbul és l’espai més gran de l’estació ocupant gairebé la meitat de la planta, 

podríem dir que aquest espai es la fusió de l’antic vestíbul i la sala d’espera.  

En segona posició ens trobem la cafeteria i tot seguint un conjunt de petites sales amb mides 

semblants que engloben els serveis interns de l’estació (banys, venda de bitllets, magatzems i sales 

d’instal·lacions). 

Actualment per part d’ADIF s’imposa que es reservin certs espais de l’estació per a sales tècniques, es 

necessari un espai per a les instal·lacions de RENFE, sales de comunicacions, instal·lacions 

elèctriques, grup electrogen, fibra òptica,... aquest fet provoca que es necessiti molt d’espai per a 

aquestes sales i per tant perjudica els espais públics, disposant de menys metres quadrats per a 

vestíbul i cafeteria. Més endavant, veurem quines característiques han de tenir les diferents sales que 

conformen l’estació. 

 

 

46%

22%

3%

3%

3%
6%

3% 14%

Usos y superfícies actuals E.V.

Vestibul  88,02 m2

Cafeteria 40,92 m2

Venda de bitllets 6,00 m2

Magatzem  5,19 m2

Off ice-cuina 5,27 m2

Banys 11,98 m2

Escala 6,05 m2

Sales d'instal.lacions 25,94 m2

  
 
Planta primera 
 
Actualment l’ús de la planta superior de les estacions està poc definit. En algunes com ara Castelldefels 

Centre o Gavà encara hi continua vivint gent i es mantenen els habitatges, però són una petita minoria. 

En la majoria dels casos la part superior de l’estació i els pisos han sigut abandonats i han patit un 

deteriorament que els ha fet impossibles d’habitar, per això actualment a mida que s’estan rehabilitant 

les estacions s’està recuperant aquest pis, convertint-lo en un espai diàfan per a poder realitzar 

activitats socioculturals.  

 

L’objectiu per part d’ADIF és el de potenciar la integració de l'estació dins de la trama urbana i de la 

població, apropant un edifici amb un ús molt definit als habitants i veïns i oferint-lo com a un espai 

didàctic i de reunió.  

Aquesta voluntat d’apropar l’estació als veïns, condicionant les plantes superiors de les estacions com 

a espais de trobada, com a espai on realitzar activitats culturals com ara exposicions, és des del meu 

punt de vista una proposta poc consolidada. Crec que en un principi la planta superior de l’estació tenia 

un motiu ferm d’existir, ja que oferia als treballadors un lloc per a viure, però actualment aquest ús, fora 

de lloc, no té raó de ser, i per tant mantenir-la es una opció qüestionable.   
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En resum, podem veure que actualment l’espai públic ocupa gairebé un 75% de la superfície total a 

diferencia d’abans que només era un 40%.  

40%
60%

Usos i superfícies històrics E.V.
Planta Baixa

Espai públic 51,26 m2

Espai privat 77,47 m2

 

74%

26%

Usos i superfícies actuals E.V.

Espai públic 140,93 m2

Espai privat 48,46 m2

 
No només l’espai destinat al públic ara és superior sinó que en general l’espai necessari de l’estació 

ara és més gran.
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7. Organigrama funcional i circulacions 

 
Una estació ha de complir amb certs requisits, un dels més importants que ha de saber assolir i integrar 

correctament és la circulació dels viatgers. La disposició de les diferents àrees s'ha de realitzar tenint 

en compte la seva utilització, així com la relació amb la resta de l'edifici, facilitant els desplaçament dels 

viatgers de la millor manera possible. De la mateixa manera, les mides dels espais i la seva dotació 

d'instal·lacions han de facilitar la realització de les funcions previstes per a cadascuna de les zones, per 

això des de l'ADIF s'estableix un programa de necessitats i requeriments funcionals que han d'atresorar 

les estacions. 

 

Aquest programa de necessitats es refereix única i exclusivament a l'edifici de viatgers, són unes  

recomanacions per a tots els projectes d'actuació en estacions de rodalies tenint en compte les 

limitacions i obstacles propis en cada cas.          

 

Segons el Programa de necessitats tipus per a estacions de rodalies estàndards i requeriments 

funcionals l'edifici de viatgers ha de disposar de: 

 

1. Vestíbul principal 
2. Punt de venda de bitllets 
3. Locals comercials 
4. Sales d'instal·lacions 
 
1. Vestíbul principal 
 
És l'espai principal de l'estació, l'element distribuïdor per on circulen tant els viatgers que arriben com 

els que marxen, una zona que ha d'estar ben dimensionada amb prou capacitat per poder allotjar el 

nombre màxim de viatgers en hora punta. 

 

Ha de permetre el flux de viatgers sense que aquests tinguin impediments ni molèsties de cap mena, 

ha d’absorbir totes les possibles circulacions i facilitar el moviment dins de l’espai. Al vestíbul, el viatger 

ha de trobar tota la informació necessària per a fer un ús correcte de l’estació i del servei, des d’aquest 

espai es generen les circulacions cap a la resta. 

 

 

 

Al següent organigrama es pot veure la relació de mides dels diferents espais i la connexió entre ells. 

 
Organigrama 
 

La superfície d'aquest espai es calcula a partir dels viatgers que pugen i baixen del tren i de la densitat 

d'ocupació indicada en el DB SI 3, es fa un estudi de cada estació on es compten els viatgers que 

circulen per ella durant tot el dia, es calculen els viatgers que resten a l'edifici després del pas de cada 

tren, i s'extreu un nombre màxim de viatgers en una determinada hora. 

 

Per exemple, a l'estació de Sant Andreu de Llavaneres sabem que a les 18.30h és el moment del dia 

on hi ha el màxim nombre de viatgers amb un total de 115 persones, aleshores el vestíbul es calcularia 

de la següent manera: 
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Anem al DB SI 3 Evacuació a la taula 2.1, on es dóna el valor d'ocupació segons el recinte o zona d'un 

edifici, segons l'ús que en el nostre cas és 'Pública concurrència', els vestíbuls generals tenen una 

ocupació de 2m2/persona. Per tant: 

115persones x 2m2/persona ens dona un total de 230m2, per tant en zones de publica concurrència 

(vestíbul i cafeteria) s'hauria de disposar com a mínim de 230m2 útils.   

 

De la mateixa manera que l'estació ha de ser capaç d'allotjar el nombre màxim de viatgers possible, les 

sortides i entrades al vestíbul han d'estar dimensionades per a que hi hagi un flux correcte i adequat. El 

nombre de sortides que s'han de disposar en cada cas, la mida d'aquestes i la longitud màxima dels 

recorreguts fins a elles estan indicats a la taula 3.1 del mateix document. El mateix passa amb les 

andanes, aquestes han de disposar dels adequats elements i recorreguts d'evacuació i han de suportar 

una elevada càrrega d'ocupació, la capacitat d'un tren de passatgers més la càrrega d'ocupació 

simultània de les dues andanes amb un màxim de 2994persones.  

 

 capacitat d'un tren de passatgers: 1994persones.  

 càrrega d'andanes. en 200m de desenvolupament per 5m d'ample i una ocupació màxima de 

2m per persona, que dóna un total de 1000persones per andana 

 

Cal esmentar que tots els projectes han de complir amb la normativa nacional, autonòmica i municipal 

en vigor, així com amb les normatives i recomanacions propostes per l'ADIF, les estacions es projecten 

complint amb els requisits bàsics i exigències del CTE respecte la funcionalitat, seguretat i habitabilitat i 

amb el decret d'accessibilitat. 

 

El  vestíbul ha de permetre l'accés a la resta de sales com ara: sales de neteja, banys, magatzems o 

sales d'instal·lacions. Segons estipula ADIF, s'hauran de preveure els següents espais d'ús intern de 

l'operador: 

‐ Sala de neteja 
magatzem        3x2m 

Sala d’emmagatzematge de residus     1,5x1,5m 

‐ Manteniment 
magatzem  multi usos      1,5x1,5m 

‐ personal estació -operador 
magatzem        3x4m 

‐ Vestuaris/banys 
No hi ha descripció sobre la superfície 

2. Punt d’atenció/venda de bitllets 
 

Aquesta zona que es troba situada sovint al centre del vestíbul, és un element important ja que juga 

diversos papers: per una banda com el seu nom indica és el punt on el viatger pot fer les seves 

consultes i on es venen els títols de transport, per altre sempre que és possible des d’aquest punt es 

controlen els accessos, les màquines autovenda i els banys (en cas de ser necessaris). És un punt 

important i la seva col·locació en planta no ha d’interferir amb el flux de viatgers. 

 

‐ Punt d’atenció- venda 

No hi ha descripció sobre la superfície 

 

3. Locals comercials 
 

És una zona que es situa al costat del principal flux de viatgers, dins del vestíbul. 

El disseny comercial de cada estació es fonamenta en tres principis: 

 

3.1 Sosteniment econòmic 

El primer és la capacitat que té l’estació per a generar recursos econòmics propis que compensin les 

despeses d’explotació que es produeixen al llarg de tota la seva vida. Per a això la superfície comercial 

ha d’estar dimensionada per a maximitzar els ingressos comercials, en funció del nombre de viatgers i 

condicions de l’entorn. Els locals han de situar-se en els principals fluxos de l’estació. 

 

3.2 Qualitat percebuda 

Les zones comercials han d'integrar-se en el conjunt de l’estació per aconseguir un edifici amb la 

màxima qualitat funcional i formal. Aquesta zona s’ha de projectar amb espais amplis, lluminosos, 

càlids i atractius, perquè l'usuari i el viatger percebi una qualitat més alta. 

 

3.3 Integració urbana 

Aconseguir que l’estació quedi perfectament integrada en la ciutat és la millor forma d’assegurar el seu 

sosteniment econòmic i una bona percepció de qualitat per part del ciutadà per això es necessari entre 

d’altres: garantir una còmoda accessibilitat per als vianants, apropant l’estació als ciutadans, facilitant el 

intercanvi modal de transport públic i privat, etc... 
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4. Sales d'instal·lacions 
 
Si ho comparem amb algunes plantes originals d’estacions, aquestes sales són les que més s’han 

incrementat, sobretot perquè hi ha hagut un salt qualitatiu i una evolució en aquest aspecte. La 

necessitat de nous dispositius de seguretat, de gestió i qualitat, noves instal·lacions de climatització o la 

necessitat de més potència ha fet que dins l’edifici apareguin un seguit de petites sales amb diferents 

usos i que son tant imprescindibles com el propi vestíbul. 

Algunes d’aquestes sales són: 

‐ Sales d’instal·lacions 

Sala de comunicacions ADIF     5m2 

Sala de comunicacions RENFE     5m2 

Local instal·lacions RENFE     15m2 

(quadres elèctrics, megafonia,...) 

‐ Sala centralitzacions de comptadors d’aigua  5m2 

‐ Estació transformadora 

‐ Grup  electrogen 
Segons potencia requerida projecte 

 
Organigrama 
 

Aquesta imposició per part de l'administrador generarà molts inconvenients en estacions existents ja 

que aquestes no permeten allotjar moltes sales ni metres quadrats. Es troben molt limitades i provocarà 

que l'edifici sigui ineficaç, degut a aquest motiu cada cop més podem observar com en algunes 

estacions comencen a aparèixer espais exteriors 'agregats' com ara a les estacions de Calella o Gavà 

on s’ha mantingut l’edifici i s'han adaptat recol.locant aquells serveis actualment necessaris, imposats o 

no, en volums annexos a l'edifici principal i connectats interiorment. En altres estacions que s’han fet de 

nou es pot observar que són més grans que les originals i disposen de més espais per a encaixar tots 

els nous requeriments. 

Per tant la primera conclusió que es pot extreure és que si l’edifici es manté, aquest és més aviat un 

inconvenient que un benefici. Ens trobem amb una carcassa que ens limita i que ens obliga a encabir 

de manera forçada tots els usos requerits per part de l’ADIF. 

 

El cas de l'estació de Gavà és un clar exemple d'aquesta problemàtica, originalment l’estació disposava 

d’un sol edifici que estava format pel vestíbul, sala d’espera, sala per al cap d’estació i magatzem, 

després de diverses reformes, es va completar l’estació amb dos cossos externs que allotjaven per una 

banda la cantina i per l’altre els banys. Actualment, l’estació s’ha reformat, s’han redistribuït els usos i 

espais i ha acabat integrant un dels mòduls on s’allotjaven els banys. Aquesta intervenció ens mostra 

que l’edifici original no és prou gran com per absorbir totes les dependencies i és palesa la mancança 

de superfície útil.                          
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8. Obra nova o rehabilitació 
 
L’objectiu final d’aquest treball és poder arribar a la conclusió sobre que és el més adient si conservar 

l’edifici de l’estació o fer-ne un de nou, detectar quins són els problemes i avantatges que ens trobem si 

decidim mantenir l’edifici de viatgers i quins són els de fer l’edifici nou.  

 

Fins ara hem pogut veure quins són els trets característics del edificis de viatgers i els usos que se’ls hi 

ha donat i se’ls hi dóna actualment, aquest primer punt d’anàlisi a part d’introduir el tema ha permès 

extreure les primeres conclusions, per una banda he pogut veure si els edificis originals estan preparats 

per absorbir els usos que es requereixen actualment, si són gaire diferents els usos que els hi donem a 

les estacions dels que se’ls hi donava antigament, si s’han modificat els costums respecte l’ús, i per 

altra banda he pogut observar que efectivament hi ha trets comuns als edificis que ens fan associar-los 

al seu ús. 

 

Tot i això aquests factors no són els únics, hi haurà altres que també ens influiran en la decisió de 

mantenir o enderrocar l'estació com són el factor econòmic o el mediambiental. Quin serà el preu per 

mantenir la façana original respecte aixecar-ne una de nova?, i la repercussió d’aquesta decisió envers 

la opinió de la població?, estem preparats per assumir els inconvenients per la falta d’espai?, i per 

decidir l’enderroc de l’estació perdent part del nostre patrimoni? 

 
Per a poder desenvolupar aquests plantejaments i arribar a alguna conclusió he escollit dues 

intervencions que s’han dut a terme a dues estacions de la línia R1 molt properes entre si, l’estació de 

Caldes d’Estrac i Sant Andreu de Llavaneres. 

 

A la primera obra s’ha mantingut la façana de l’edifici i s’ha realitzat una reforma total de l’interior 

enderrocant forjats i divisòries i únicament suportant la pell exterior.  Més endavant, s’explica en què ha 

consistit aquesta intervenció, els problemes que presentava l’edifici, usos, necessitats i la solució que 

s’ha portat a terme, analitzant les repercussions d’aquesta intervenció. 

 

A la segona obra es va optar per a enderrocar l’edifici i construir-ne un de nou, fet que va generar 

polèmica entre els veïns i habitants del poble que veien en l’estació un símbol de la població. L’estil de 

l’edifici original no el podem incloure entre les típiques tipologies estudiades però tot i això era important 

per al poble, era l’edifici original i formava part dels seus records.  

A continuació veurem les característiques de cadascuna de les obres. 



Estratègies i criteris per a la intervenció mediambiental en les estacions de rodalies                
 
 

32 
 

9. L’Estació de Sant Andreu de Llavaneres_Obra Nova 
 

9.1 Situació i emplaçament 
 
Sant Andreu de Llavaneres és un municipi de la comarca del Maresme, situat a 36km de Barcelona 

entre les poblacions de Sant Vicenç de Montalt i Mataró. 

Aquesta població situada entre el mar i la muntanya té una extensió territorial d’11,9km2. 

 

 
 
Inicialment, el poble estava format per nombroses masies escampades pel sector muntanyós, 

presidides per l'antiga església parroquial. Entre la riera de Llavaneres i el torrent de «les Bruixes» 

estava Can Sanç, una vil·la rural que des de la romanització s’havia desplaçat des de zones iberes.   

Amb el pas dels anys Sant Andreu de Llavaneres va formar part de Mataró, més tard va aconseguir la 

independència.  

Sant Andreu és un topònim usat a diferents municipis catalans, segons la llegenda, el nom de 

Llavaneres a l'inrevés, Serena Vall, indica la vall situada enmig de dues muntanyes. Una altra 

explicació el fa provenir d'Heras de Llevant, nom que li van posar els primers pagesos que van treballar 

la terra de la zona. En tot cas, l'origen del nom resta incert.  

 

 
 

9.2 La Població 
 
La població de Llavaneres es caracteritzà per ser un nucli d'estiueig, moltes famílies de la burgesia 

barcelonina van veure en aquesta petita població el lloc perfecte per fugir temporalment del nucli urbà, 

d’aquí la gran quantitat d’edificis modernistes i post modernistes. 
Pel que fa a l'economia, el poble ha estat tradicionalment agrícola, activitat que es troba en regressió 

amb la construcció d'habitatges de segona residència, tot i que encara es pot parlar d'una certa 

especialització en floricultura i en el conreu. La indústria és poc important i s'accentua el caràcter de 

nucli d'estiueig i de residència amb el port esportiu, el club de golf, l'hípica, etc.  
Al gràfic adjunt es pot veure l'evolució que ha patit la població, entre l'any 1986 i el 2000 la població 

gairebé es va triplicar, arribant als 8.707 habitants. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat hi 

estaven empadronats 10.303 habitants. 

 

    
Foto 9.2.1 Sant Andreu de Llavaneres      Foto 9.2.2 Sant Andreu de Llavaneres 
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9.3 L’edifici de viatgers original 
 

L'estació de Sant Andreu de Llavaneres està situada a la part est de la població, molt a prop del mar i 

just al costat de la N-II. El tren va arribar a Sant Andreu de Llavaneres l'any 1857, amb la posada en 

servei del tram de Mataró a Arenys de Mar. 

 

  
Foto 9.3.1. Estació de Sant Andreu de Llavaneres 
 
L'estació de Llavaneres de forma rectangular de 12m de llarg per 6,5m d’ample, era un edifici senzill i 

funcional format per dos pisos: planta baixa i planta pis. 

 

Al pis inferior, a nivell de via, s’establia al centre de la planta el vestíbul i sala d'espera (per a viatgers 

de 3ª classe), des d'on es podia accedir a la resta d'espais. A un costat del vestíbul hi havia la sala 

d’espera per a viatgers de 1ª i 2ª classe i un magatzem,a l'altre costat hi havia el despatx del cap 

d’estació amb la guixeta per la venda de bitllets i l'escala d'accés a primera planta. 

 

Al pis superior hi havien dos habitatges de distribucions similars, que disposaven de tres dormitoris 

cadascun i de cuina-menjador.  
 

 

 



Estratègies i criteris per a la intervenció mediambiental en les estacions de rodalies                
 
 

34 
 

 9.4 Descripció de l’edifici abans de la intervenció 
 
Fins ara l’estació de Sant Andreu de Llavaneres estava formada per un edifici aïllat de dues plantes, la 

planta baixa acollia el vestíbul i les dependències de RENFE (taquilla, magatzem i banys) i a planta 

primera hi havia un habitatge que actualment estava en desús. 

L’espai disposat com a vestíbul quedava molt limitat i oferia un baix nivell de qualitat, no disposava de 

zona comercial adequada al servei prestat a l’estació i no comptava amb un control d’accessos eficaç.   

Existien dos edificacions menors aïllades que allotjaven la instal·lació de comunicacions i els banys 

públics. 

En general l’estació no s’adaptava als requisits que demana l’actual explotació d’ADIF, ni al codi tècnic 

de l’edificació en el que respecta al document bàsic de seguretat d’utilització (DB-SU). 

A més a més l’accés a l’edifici de viatgers no disposava de rampes, ni d’elements elevadors que 

permetessin la circulació per l’estació a les persones amb mobilitat reduïda. 

Per aquests motius la Propietat va plantejar la reforma integral de l’estació amb la finalitat de dotar-la 

de funcionalitat, millorar les condicions de confort i ús, donar seguretat al usuari en els seus moviments 

en l’entorn pròxim i a l’interior del recinte ferroviari. 

 
9.4.1. Planta Baixa 
 
La planta baixa estava formada pel vestíbul, la taquilla, els banys per al personal de l'estació, dos 

magatzems i l'escala d'accés al pis de planta primera. 

 
Foto 9.4.1.1. Planta Edifici de viatgers 

 

L’entrada al edifici es realitzava pel centre de la façana nord i s'accedia directament al espai utilitzat 

com a vestíbul de 31,25m2, des d'aquí s’hi podien veure diverses portes que eren, l’accés a les 

dependències d’ADIF i al pis superior. A la banda esquerra hi havia la taquilla de venda de bitllets d'uns 

12m2 i l'escala d'accés a primera planta, a la dreta hi havia els magatzems i els banys per al personal 

que treballava a l'estació. 

L’interior, de mides molt  reduïdes es caracteritzava per la senzillesa, era un espai molt limitat i amb 

poca llum i no permetia l’adaptació ni la afecció de nous serveis que actualment es donen a altres 

estacions de la línia.  

Els banys com en altres estacions de l'època no formaven part de l'edifici i es trobaven situats a 

l'exterior, en un volum a part.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interior planta baixa 
A continuació, es poden veure imatges de l’interior de la planta baixa, de la zona de venda de bitllets, i 

del vestíbul.  

  
Foto 9.4.1.2 Interior venda de bitllets.    Foto 9.4.1.3 Interior venda de bitllets . 

SUPERFICIES UTILS DE L'EDIFICI  
  

Vestíbul   31,25m2 
Taquilla- atenció al client    12,90 m2 
Magatzem     7,50 m2 
Magatzem     4,69 m2 
Banys personal     8,90 m2 
Escales a planta 1a     8,80 m2 
Banys públics     5,95 m2 
Sala comunicacions   12,40 m2 
  
TOTAL SUPERFICIE UTIL   92,39 m2 
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Foto 9.4.1.4. Interior estació, finestreta de venta.    Foto 9.4.1.5. Interior estació, panells informatius. 
 

  
Foto 9.4.1.6. Interior estació, expenedora de tiquets   Foto 9.4.1.7 Interior estació, validadores 
 

9.4.2. Planta pis 
 
Quan es va efectuar l’enderroc de l’edifici de viatgers de Sant Andreu de Llavaneres, la planta pis 

estava deshabitada. Tot i això no es disposa d’imatges de l’estat en que es trobava. 

 
9.4.3. Façanes 
 
La façana de l’edifici de viatgers de Sant Andreu de Llavaneres no era gaire comú respecte el que 

s’acostumava a fer, podem dir que era peculiar ja que cap altra estació de la línia tenia un edifici 

d’aquestes característiques. Les quatre cares,simètriques dos a dos, presentaven obertures molt 

senzilles de forma rectangulars. La coberta de teula ceràmica a quatre aigües també és força particular 

comparada amb altres estacions properes. L'aspecte global de l'estació recorda a una casa d’alta 

muntanya. 

Les façanes nord i sud, és a dir, les façanes de majors dimensions estaven construïdes simètricament, 

amb la mateixa disposició d'obertures. A planta baixa hi havia dues finestres a banda i banda de la 

porta d’accés a l’edifici i a planta pis, tres finestres d'iguals mides que coincidien amb les obertures de 

planta baixa. 

  
Foto 9.4.3.1 Vista de l’edifici costat de la via.    Foto 9.4.3.2. Vista de l’edifici costat població. 
 

La façana est i oest, que corresponien a les de menors dimensions eren simètriques a sí mateixes, amb 

l'única diferència que la façana est tenia una porta d’accés a la sala de venda de bitllets. 

  
Foto 9.4.3.3. Vista de l’edifici lateral est.     Foto 9.4.3.4 Vista de l’edifici lateral oest 
 

Les façanes de les quatre cares estaven revestides amb morter de calç, formant una sèrie de relleus 

regulars, amb la finalitat d’imitar la fàbrica de maó. 
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9.4.4. Lavabo i Sala de comunicacions. 
 
Com a moltes altres estacions els lavabos es trobaven a l’exterior situats en una construcció aïllada. 

Aquestes construccions sovint s'assemblen a l'edifici principal com és el cas de Llavaneres, on tant els 

banys com la sala de comunicacions són versions en miniatura de l'edifici. Amb la construcció del nou 

edifici ja no era necessari mantenir aquests volums, ja que la nova edificació integraria aquests serveis. 

 

  
Foto 9.4.4.1. Lavabo i magatzem.     Foto 9.4.4.2 Magatzem. 
 
9.5 L’actuació 
 
El projecte constructiu de l’estació de Sant Andreu de Llavaneres tenia com a objectiu resoldre les 

mancances que presentava de l’estació, millorant la qualitat de l’explotació ferroviària, l’adequació de 

les instal·lacions d’atenció al viatger i futures necessitats, incloent l’eliminació de les barreres 

arquitectòniques i el tancament integral de l’estació.  

 

La solució que es va proposar per a la remodelació va ser la construcció d’un nou edifici de viatgers, en 

el lloc on es situava l’original però de mides superiors, que pogués assumir els nous requeriments, usos  

i serveis que l’edifici original no permetia incloure.  

 

A continuació es descriuen les activitats que es varen portar a terme tant de l'enderroc com de la 

construcció nou edifici de viatgers. 

 

 
 

9.5.1 Enderroc de l’edifici de viatgers i dels banys públics existents. 
 
L’edifici de viatgers original no oferia unes condicions d'ús i uns equipaments adequats i no comptava 

amb les mesures necessàries per a la realització d’un control dels viatgers. Amb les actuals 

remodelacions dels edificis de viatgers s'estan adequant per a obligar als viatgers a validar els seus 

títols de transport. 

 

Ja que es va projectar construir un nou edifici, l'antic es va haver d'enderrocar. Aquesta activitat es va 

realitzar de nit, moment en que els trens no circulen i per tant tampoc no hi ha viatgers a l'estació. Les 

construccions que allotjaven els banys i la sala de comunicacions es van enderrocar de dia ja que era 

una feina menys laboriosa i no afectava a la circulació de viatgers. 

 

  
Foto 9.5.1.1. Enderroc del E.V     Foto 9.5.1.2. Enderroc del E.V 
 

  
Foto 9.5.1.3. Enderroc del E.V     Foto 9.5.1.4. Enderroc del E.V 
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Foto 9.5.1.5. Enderroc sala de comunicacions  Foto 9.5.1.6. Enderroc sala de comunicacions 
 

  
Foto 9.5.1.7. Enderroc sala de comunicacions   Foto 9.5.1.8. Enderroc sala de comunicacions 
 
9.5.2 Construcció del nou edifici de viatgers i accés al Pas Inferior. 
 
Un cop enderrocat l'edifici de l'estació es va passar a construir el nou edifici de viatgers que es situa 

exactament on s'aixecava l'antic, ja que és l’únic espai del que es disposa, per una banda ens limita la 

nacional N II i per l’altre existeix la llei de costes.  

El nou edifici consta d’una sola planta que integra totes les instal·lacions necessàries pel correcte 

funcionament de la l’estació, es distribueix l’espai agrupant les instal·lacions ferroviàries, banys, 

magatzems, etc. en una banda de l’edifici i destinant la superfície lliure resultant per als serveis de 

l’usuari, cafeteria, atenció de clients, autovenda, control i accessos al pas inferior  

 
Foto 9.5.2.1. Límit llei de costes Sant Andreu de Llavaneres 

 
9.5.3 Usos i Superfícies 
 

El nou edifici de viatgers d’una sola planta de 380,80m2 destaca gràcies al vestíbul, que es dissenya 

com un espai de doble alçada, connectat lateralment amb la cafeteria, zona que es veu 

complementada pels banys i per les sales tècniques de rodalies.  

 

Un cop s'accedeix l'estació (es fa per la cara nord com abans) ens trobem amb el vestíbul, espai on es 

realitza el control d’accessos mitjançant torns i que allotja la taquilla d'atenció al client i la cafeteria. La 

taquilla està integrada a la zona del bar i permet que la mateixa persona pugui atendre tots dos serveis, 

a més la zona de cafeteria està dissenyada per a poder atendre als clients per tots dos costats, pels 

que estan fora de l'estació i pels que ja han validat el seu bitllet i es troben al costat de les andanes. 

 

L’edifici en general s’ha condicionat per a que en el seu interior es desenvolupin els següents usos: 

 Control d’accessos. 

 Dependències d’ADIF: taquilla, cafeteria, magatzem i autovenda. 

 Instal·lacions 

 Banys públics 

 Accés al pas inferior 
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A continuació es poden veure les superfícies útils resultants de l’actuació a Sant Andreu de Llavaneres: 

SUPERFÍCIES ÚTILS DE L’EDIFICI NOU 
  

Vestíbul 158,35m2 47% 
Taquilla- atenció al client      5,60m2 2% 
Cafeteria   64,85m2 19% 
Cuina   10,30m2 3% 
Magatzem     8,43m2 2,5% 
Distribuïdor     11,50m2 3,3% 
Banys     8,50m2 3% 
Sala quadres elèctrics       8,90m2 2,6% 
Instal·lacions rodalies     18,25m2 5% 
Grup electrogen     7,90m2 2% 
Escala accés P.I               16,80m2 5% 
Accés ascensor   19,26m2 5,6% 
 
TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL 339,24m2 100% 
  
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 380,80m2 

 
L’estació s’ha distribuït generant dues zones: una zona publica que engloba vestíbul i cafeteria i que és 

caracteritza per ser una zona vidriada, molt transparent  i oberta; i una zona privada formada per les 

sales d’instal·lacions i serveis, més tancada. 

 

 
Foto 9.5.3. Planta estació 

 

47%

2%

19%

3% 2%

9% 3%

10%

5%

Usos i superfícies edifici actual

Vestíbul 158,35 m2

Taquilla- atenció al client  5,6 m2

Cafeteria 64,85 m2

Cuina 10,3 m2

Magatzem 8,43 m2

Distribuïdors  30,76 m2

Banys 8,5 m2

Sales instal.lacions 35,05 m2

Escala accés P1 16,8 m2

 
Podem veure com la principal diferència entre l’edifici original i la nova estació és que a la nova han 

aparegut moltes més sales per a serveis i instal·lacions. 

42%

12%

17%
17%

12%

Usos i superfícies edifici original

Vestíbul 28,67 m2

Magatzem 8,25 m2

Sala espera 1ª i 2ª classe 11,55 m2

Despatx cap estació 11,38 m2

Escala accés P1  8,25 m2

 
L’edifici original constava de 68,1m2 de superfície útil a planta baixa que era l’espai destinat a oferir el 

servei propi de l’estació, l’actual edifici de viatgers de 339,24m2 és gairebé 5 vegades més gran que 

l’original. L’espai predominant segueix sent el vestíbul però de mides molt superiors, i han aparegut un 

conjunt de petits espais servidors que el complementen. 
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Si dividim l'estació en dos grans blocs (espai públic i espai privat), veiem que actualment es destina una 

gran superfície per al viatger entre el que seria el vestíbul, cafeteria i banys, en total més del 50% del 

total de la planta. L'edifici original a diferència d'ara, eren les sales i despatxos els ocupaven més 

superfície que la destinada a l'usuari.  

31%

69%

Proporció superfícies edifici original

públic privat

 
 

75%

25%

Proporció superfícies edifici actual

públic privat

 
 

 
9.5.4 Fonaments, estructura i tancaments 
 

La fonamentació de l’edifici de viatgers es va realitzar mitjançant llosa de formigó armat sobre una capa 

de formigó de neteja de 10 cm, posteriorment es va col·locar un encofrat no recuperable format per 

peces modulars de geometria rectangular,caviti. La utilització d’aquesta solera amb càmera va facilitar 

una millor distribució dels conductes per a instal·lacions. 

    
Foto 9.5.4.1. Armat de la llosa de fonamentació  Foto 9.5.4.2. Formigonat de la llosa de fonamentació 
 

   
Foto 9.5.4.3. Desencofrat dels pilars    Foto 9.5.4.4. Encofrat i armat marquesina   
 

L’estructura de l’edifici de viatgers es va executar a base de bigues i pilars de formigó armat. Les 

cobertes es van realitzar amb forjat de 25 de cantell (20+5 cm) unidireccional de plaques alveolars i de 

44 cm de cantell (34+10) en els cas de la zona del vestíbul. 
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Foto 9.5.4.5. Encofrat de la marquesina              Foto 9.5.4.6. Coberta vestíbul i cafeteria 
 

  
Foto 9.5.4.7. Sostre zona banys                Foto 9.5.4.8. Tancaments exteriors 
 

La coberta es va realitzar com una coberta invertida amb acabat de graves. 

  
Foto 9.5.4.9. Coberta                           Foto 9.5.4.10 Coberta 
 

L’interior de l’edifici de viatgers es va pavimentar amb gres, els tancaments verticals de les sales 

d’instal.lacions i magatzems van ser pintats amb pintura plàstica, els banys i el vestíbul van ser 

enrajolats, els primers amb rajola blanca i el segon amb la mateixa pedra caliça que la façana. 

  
Foto 9.5.4.11. Venda de bitllets               Foto 9.5.4.12. Venda de bitllets             
 

La zona de venda de bitllets i cafeteria es va revestir amb fusta, fet que remarca i unifica aquesta zona i 

li confereix cert caliu. 

 

La zona del vestíbul és un espai molt il·luminat, el tancament superior és va executar amb u-glass que 

permet l’entrada de llum de manera difosa, mentre que la part inferior es va delimitar amb fusteries 

d’alumini que permeten l’accés del viatger, la ventilació continuada i la visió d’un costat a l’altre.  

En general, el vestíbul és una zona amplia, molt transparent i que facilita la circulació del viatger. 

  
Foto 9.5.4.13. Vestíbul                Foto 9.5.4.14. Torns 
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Foto 9.5.4.15. Vestíbul      
 

La façana de l’edifici de viatgers és va executar amb un acabat de pedra caliça i les marquesines es 

van deixar de formigó vist. 

 

   
Foto 9.5.4.16. Vista lateral                             Foto 9.5.4.17. Vista lateral 
 

   
Foto 9.5.4.18. Vista des de l’andana                Foto 9.5.4.19. Vista des de l’andana 

 
Foto 9.5.4.20 Vista des del carrer 

 
Com es pot veure la imatge resultant del nou edifici no té res a veure amb l’edifici original, no presenta 

cap tret que ens relacioni l'edifici actual amb la imatge que tenim dels edificis de les estacions, si 

associem l’edifici al seu ús és degut a la posició d’aquest a tocar de les vies, no pel seu aspecte 

exterior. 

 

Citant un escrit que va fer el periodista Oriol Ferran de Cr3a’t :  

``Cada cop que veig l'obra que ha fet ADIF m'agafa una sensació d'impotència i indignació sobiranista. 

M'imagino un alt càrrec a Madrid signant l'enderroc de l'antiga estació sense ni saber on era Sant 

Andreu de Llavaneres. Potser la nova estació satisfà als usuaris però segur que amb la meitat de la 

inversió que s'hi ha fet es podia haver millorat l'antic edifici, que va ser arrasat d'un dia per l'altre, i que 

era un exemple senzill i discret de l'antic patrimoni arquitectònic ferroviari'' 

 

Aquesta no és l’única opinió al respecte, ja que molts veïns de Llavaneres van manifestar la seva 

disconformitat envers l’enderroc, jo personalment comparteixo el seu parer. 
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10. L’Estació de Caldes d’Estrac_rehabilitació 
10.1 Situació i emplaçament 
Caldes d’Estrac també anomenat ‘Caldetes’ és un  municipi de la comarca del Maresme, situat a 40km 

de Barcelona entre les poblacions de Sant Vicenç de Montalt i Arenys de mar.  

 

 
 
Aquesta petita població, que no arriba gairebé al quilòmetre quadrat de superfície (és de les més 

petites de l’estat) presenta tres importants vies de comunicació que la travessen : la carretera Nacional 

II, l’autopista C-32 i el tren de Barcelona a Girona per la costa. El poble està protegit per la Serralada 

Litoral, que discorre paral·lela a la costa, i gaudeix d’un clima envejable, amb primaveres avançades i 

hiverns i estius suaus. 

 

10.2. La població 
 
Els inicis es remunten al segle XIII, aixecada al voltant d’un antic  hospital i d’una església, 

l’emplaçament d’una font d’aigües termals, va donar el nom al municipi. Des de 1870 fins 1920, 

Caldetes, va viure una primera edat d’or, al ser centre d’estiueig de la burgesia catalana.  

Importants poetes i escriptors catalans com Apel·les Mestres, Joan Maragall, Jacint Verdaguer o Josep 

Palau i Fabre, van viure al municipi. Encara que es considera que el diminutiu de Caldetes va néixer en 

el segle XVIII, el nom ja va ser utilitzat  l’any 1600, en la Geografia de Catalunya de Pere Gil. Durant la 

Guerra civil espanyola, ‘Caldetes’  va ser considerada ciutat oberta, al tenir diverses ambaixades dins 

del municipi, el que significava que no podia ser bombardejada. 

 

Al gràfic adjunt es pot veure l'increment de la població fins al 2007, durant gairebé 100 anys el nombre 

d’habitants no va patir un creixement important, no va ser fins el 1990 quan va haver un augment 

important. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat hi estaven empadronats 2.873 habitants. 

 
 

  
Foto 10.2.1. Caldes d’Estrac                  Foto 10.2.2 Caldes d’Estrac 
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10.3. L’edifici de viatgers original  
 

L'estació que es troba a la línia Barcelona- Mataró- Maçanet per on circulen trens de la línia R1 de 

Rodalies de Catalunya, va entrar en servei el 1857 quan es va obrir la primera ampliació del ferrocarril 

de Barcelona a Mataró, la primera línia de ferrocarril de la Península Ibèrica, fins a Arenys de Mar.  

La iniciativa de la construcció del ferrocarril havia estat de Miquel Biada i Bunyol per dur a terme les 

múltiples relacions comercials que s'establien entre Mataró i Barcelona, aquest fet va donar un notable 

impuls a la població que segons el Fons Històric Local, 72.026 viatgers varen utilitzar la nova línia l'any 

1857. Dues dècades després, Caldes d'Estrac s'havia convertit en un dels centres d'estiueig més 

importants del país. 

 

  
Foto 10.3.1  Vista de l’edifici des del costat de la població.  Foto 10.3.2  Vista de l’edifici des de les vies. 
 

L’edifici de l’estació de Caldetes es situa de costat a la banda de la població, es tracta d’una 

construcció aïllada, de forma rectangular de 19m de llarg per 9m d’ample. És un edifici senzill i 

funcional format per dos pisos: planta baixa i planta pis. 

 

Al pis inferior, a nivell de via s’establien la sala d’espera (per a viatgers de 1ª i 2ª classe), el despatx del 

cap d’estació i alhora telègraf, el despatx del factor i entrega d’equipatges, un petit magatzem i dues 

estances privades destinades a cuina i menjador per a l’ús dels treballadors. Aquest  fet no és gaire 

comú a les estacions on s’acostuma a fer servir tota la planta baixa per als serveis propis de d’aquesta 

deixant únicament la superior per a habitatge. 

Al pis superior es trobaven els habitatges del treballadors principals, cap d’estació i factor.  
 

 
Foto 10.3.3  Imatge plànol planta baixa original.  
 

 

L’edifici que podem dir que es mou dins la tendència eclèctica, presenta una façana simètrica amb una 

successió d’obertures amb arcs de mig punt que arriben fins al terra a planta baixa i finestres a planta 

primera. Predomina el sentit de l’horitzontalitat, remata l’edifici una cornisa recta i la decoració es força 

escassa, reduint-se al fet que es ressalten els elements estructurals, angles, coronaments, sòcols,...,  

L’estructura original és de fusta i murs de carrega de fabrica de maó 

 

L’edifici ha anat patint diversos canvis de manera que la planta baixa ha sigut modificada segons els 

usos i necessitats de cada època. L’estat actual de l’edifici de viatgers respecte el projecte original es 

força diferent.  
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10.4 Descripció de l’edifici abans de la intervenció 
 

Tal i com he comentat l’edifici de viatgers es tracta d’una construcció aïllada, amb obertures a les 

quatre façanes, formada per la planta baixa, una planta pis i la planta coberta. L’ocupació en planta de 

l’edificació és de 178,40m2. 

 

L’actual edifici de viatgers es troba en una situació molt peculiar respecte a la carretera N-II que passa 

a escassos 10cm de la planta superior, presenta en general un estat de degradació molt avançat, el pis 

superior esta apuntalat per a evitar possibles esfondraments i s’observa que hi ha zones on s’han anat 

realitzant reparacions provisionals en l’estructura de fusta de coberta.  

 

10.4.1 Planta baixa 
 
La planta baixa estava formada pel vestíbul, les taquilles, la cafeteria, la cuina, els banys, les sales 

d’instal·lacions (SAI i comunicacions), un magatzem, l’entrada als habitatges i la caixa d’escala. 

L’entrada a l’edifici es realitzava per la cara nord (façana costat població) i donava al vestíbul de 

l’estació, sent aquest l’espai més gran de la planta, amb una superfície útil de 48,48m2. 

A la banda dreta del vestíbul on originàriament hi havia la sala d’espera de 1ª i 2ª classe hi havia la 

venda de bitllets que compartia l’espai amb la cafeteria amb una superfície de 28,92m2. Contigu a 

aquesta estança hi havia els banys i una petita cuina a la que també es podia accedir des de l’exterior i 

que comunicava amb l’escala que pujava a la planta primera.  

 
Foto 10.4.1.1 Planta baixa E.V 

 

A la banda esquerra del vestíbul, es troben les sales d’instal·lacions, on ara hi ha el magatzem  hi havia 

l’oficina del cap d’estació i telègraf i on hi ha la sala de comunicacions i SAI on es venien els bitllets de 

transport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interior Planta baixa 
 
L’interior de la cafeteria i el vestíbul es mantenien en bon estat ja que se’n feia un ús continuat, a 

diferencia d'altres estances. 

 

  
Foto 10.4.1.2 Vista des de la cafeteria    Foto 10.4.1.3 Vista des del vestíbul 

SUPERFÍCIES UTILS DE L'EDIFICI 
  

Vestíbul   48,48m2 
Taquilla- atenció al client      2,76m2 
Cafeteria   26,16m2 
Magatzem   15,43m2 
Sala comunicacions     6,66m2 
SAI     7,72m2 
Escales a planta 1a     8,47m2 
Banys     9,64m2 
Cuina     7,76m2 
  
TOTAL SUPERFÍCIE UTIL PB   133,08m2 
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Foto 10.4.1.4 Accés a l’Edifici de viatgers.   Foto 10.4.1.5  Maquines d’autovenda. 
 
10.4.2 Planta pis 
 
La planta primera que estava formada per un habitatge es trobava en un estat molt deteriorat.  

Encara es podien veure alguns dels tancaments interiors que formaven les diferents estances de 

l’habitatge, part dels revestiments ceràmics de cuina i bany, les fusteries originals així com els 

porticons, però sobretot s’apreciava l’avançat estat de degradació que va patir el pis superior, que 

gairebé es trobava en runes. 

 

Interior Planta pis 
A continuació es poden veure imatges de l’estat en que es trobava el pis superior de l’estació. 

 

  
Foto 10.4.2.1 Interior pis      Foto 10.4.2.2 Interior pis   
  

  
Foto 10.4.2.3 Escala accés planta pis    Foto 10.4.2.4 Interior pis 
   
Les parets de tancament de façana tenien els revestiments interiors fets malbé degut a humitats 

exteriors. 

  
Foto 10.4.2.5 Interior pis      Foto 10.4.2.6 Interior pis   
 

   
Foto 10.4.2.7 Interior pis     Foto 10.4.2.8 Reforç bigues 
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Les bigues de fusta que suportaven la coberta presentaven diverses patologies, es podia veure que 

havien sigut reforçades en alguna intervenció anterior. 

 
10.4.3 Planta coberta 
 

La segona planta estava formada únicament pel badalot i per la coberta plana de l’edifici.  

La coberta com es pot veure a les fotografies va ser reparada en alguna intervenció anterior, trobem 

dos dipòsits d’aigua que abastien els habitatges de la primera planta i el vestíbul de l’estació de la 

planta baixa. 

 

  
Foto 10.4.3.1 Coberta        Foto 10.4.3.2 Badalot   
 

   
Foto 10.4.3.3 Dipòsits       Foto 10.4.3.4 Accés a escala   
 
 
 

10.4.4 Façanes  
 
La façana a diferencia d’altres parts de l’edifici es mantenia en prou bon estat, i es pot observar que 

s’ha realitzat un manteniment periòdic des de fa temps. Tot i això degut a l’actuació que s’ha portat a 

terme per a reformar l’edifici de l’estació, aquesta s’ha vist perjudicada i per tant s’ha realitzat una 

intervenció en aquesta part. 

  
Foto 10.4.4.1. Vista de l’edifici des del costat població     Foto 10.4.4.2. Vista de l’edifici des del costat població 
 

  
Foto 10.4.4.3. Vista de l’edifici des de les andanes     Foto 10.4.4.4. Vista de l’edifici des de les andanes 
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10.5 L’actuació 
 
El projecte de Caldes d’Estrac ha previst una reforma integral de l’actual edifici de viatgers, prestant 

especial atenció a la rehabilitació, reparació i/o sanejament d’instal·lacions, façanes o elements que 

afectin a l’estabilitat estructural de l’edifici. L’estat avançat de deteriorament que estava patint la 

primera planta feia impossible la seva conservació, i feia impossible que l’estació seguis oferint el seu 

servei de manera adequada. Es va decidir enderrocar l’interior de l’edifici, mantenint la façana que està 

catalogada com a patrimoni de la població, i construir-lo de nou adaptant les circulacions i espais a les 

noves normatives.  

 

10.5.1 Enderroc de l’interior 
 
Es tracta d’una intervenció que ha implicat l’enderroc de tota l’estructura interior, deixant la pell de la 

façana per a la seva posterior rehabilitació, pel que s’ha necessitat d’una estructura externa per a 

estabilitzar la façana.  

  
Foto 10.5.1.1 Col·locació d'estabilitzadors    Foto 10.5.1.2 Estabilitzadors P1 
 
Un cop muntat el sistema estabilitzador, s’han enderrocat tots els tancaments interiors, així com els 

acabats (paviments, revestiments i falsos sostres) i les fusteries existents.  

 

Exteriorment es preveu la total substitució de les fusteries, adaptant-se a les actuals normatives 

respecte l’estanquitat i eficiència energètica, així com la substitució del sistema existent 

d’impermeabilització de coberta 

  
Foto 10.5.1.3 Inici enderroc coberta    Foto 10.5.1.4 Enderroc coberta 
 

  
Foto 10.5.1.5 Enderroc de l'interior     Foto 10.5.1.6 Enderroc complert de l'interior  
 

10.5.2 Usos i Superfícies 
 

S’han redistribuït la totalitat dels seus espais, a excepció de la sala de comunicacions i el SAI que 

ocupen una posició similar a la seva situació actual. 

 

D’acord amb les directrius marcades per ADIF es planteja un únic accés des de l’exterior a  planta 

baixa que dóna al vestíbul principal, des del que es distribueixen les diferents estances. Des d’aquest  

vestíbul, costat carrer, es podrà accedir a través de l’escala projectada a l’espai diàfan, deixat en 

previsió a planta primera, o a la mateixa planta baixa a la zona de vending.  

Una cop traspassats els torns de control d’accés es dona pas a la zona de cafeteria o a la zona 

d’andanes. S’ha projectat una cafeteria, que servirà tant al costat carrer com al costat vies, servint al 

mateix temps com control d’accessos i taquilles. 
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A continuació s’inclou el quadre de superfícies resultant de les actuacions projectades a l’edifici de 

viatgers de l’estació de Caldes d’Estrac: 

 

 

SUPERFÍCIES ÚTILS DE L'EDIFICI NOU 
  

PLANTA BAIXA 
Vestíbul   54,30m2 20,0% 
Cafeteria- venda de bitllets   44,46m2 16,3% 
Magatzem     5,99m2   2,2% 
Banys       5,03m2   1,8% 
Sala ADIF     6,67m2   2,5% 
Sala tècnica     15,74m2   5,8% 
Sala instal·lacions elèctriques     3,70m2   1,3% 
TOTAL PLANTA BAIXA 135,89m2 50,1% 
 
PLANTA PRIMERA 
Escala        9,41m2   3,4% 
Passadís      13,31m2   4,9% 
Espai diàfan a disposició 112,36m2 41,4% 
TOTAL PLANTA PRIMERA             135,08m2 49,7% 
  
TOTAL SUPERFÍCIE UTIL 271,11m2  100% 
  
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA P. BAIXA 178,40m2 
SUPERFICÍE CONSTRUÏDA P. PRIMERA 159,12m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 337,52m2 

 

 

 

 

 
Foto 10.5.2.1 Planta baixa 
 
 

 
Foto 10.5.2.2 Planta Primera 
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A diferència de l'estació de Llavaneres, sembla que a Caldes el nombre d'estances a l'edifici reformat 

hagi disminuït respecte l'edifici original. L'estació ha redistribuït el seu espai, donant la major superfície 

possible al vestíbul i cafeteria i simplificant al màxim l'espai destinat a les instal·lacions. 

23%

7%

14%

10%

12%

12%
6%

16%

Usos i superfícies edifici original

Vestibul 28,67 m2

Magatzem 8,25 m2

Sala espera 1ª i 2ª classe 17,94 m2

Magatzem 12,48 m2

Despatx cap estació 15,6 m2

Factoria i equipatges 14,91 m2

Escala accés P1   7,2 m2

Menjador i cuina habitatge  20,05 m2

 

40%

33%

4%
4%

19%

Usos i superfícies edifici actual

Vestíbul 54,3 m2

Cafeteria- venda de bitllets 44,46 m2

Magatzem 5,99 m2

Banys   5,03 m2

Sales instalacions 26,11 m2

 
 

L’espai predominant com en el cas de Llavaneres segueix sent el vestíbul però de mides molt superiors 

respecte la distribució original. 

 

Si dividim l'estació en dos grans blocs (espai públic i espai privat), veiem que actualment es destina una 

gran superfície per al viatger entre el que seria el vestíbul, cafeteria i banys, en total més del 70% del 

total de la planta. L'edifici original a diferència d'ara, eren les sales i despatxos els ocupaven més 

superfície que la destinada a l'usuari. 

37%

63%

Proporció superfícies edifici original

públic privat

 

76%

24%

proporció superfícies edifici actual

públic privat

 
 
Tot seguit es descriuen els treballs portats a terme durant la reforma de l'estació. 
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10.5.3 Fonaments, estructura i tancaments 
 
La nova estructura del interior del edifici es va projectar a base de pilars i jàsseres metàl·liques que 

permetrien recolzar els nous forjats de xapa col·laborant. En primer lloc es van executar noves 

fonamentacions per als nous pilars, a base de sabates aïllades, un cop executades es van col·locar els 

pilars metàl·lics formats per UPN180 i se’ls hi van soldar les jàsseres HEA que alhora també van ser 

recolzades als tancaments existents. 

  
Foto 10.5.3.1 Noves sabates    Foto 10.5.3.2 Estructura metàl·lica 
 
 

Tant el forjat de planta primera com el de coberta es va realitzar amb forjat col·laborant. A planta 

primera es va col·locar la xapa col·laborant d'acer galvanitzat que recolzava al mur existent de planta 

baixa, es van distribuir els negatius i es va col·locar el 'mallazo', posteriorment es va formigonar 

 

  
Foto 10.5.3.3 Forjat col·laborant P1     Foto 10.5.3.4 Forjat col·laborant P1 
 

 

 

L'escala d’accés de planta baixa a planta primera es va realitzar de formigó armat, amb un esglaonat 

de maó ceràmic, posteriorment va ser revestida amb el mateix paviment que les plantes. 

  
Foto 10.5.3.5 Escala      Foto 10.5.3.6 Escala   
 

A planta coberta el procés va ser similar, es va executar el forjat amb xapa col·laborant d'acer 

galvanitzat, negatius i 'mallazo' i es va formigonar. Un cop formigonat es va passar a executar la 

coberta no transitable amb acabat de grava pel que es va realitzar la capa de formació de pendents, es 

va col·locar l'aïllament tèrmic, les làmines asfàltiques i la capa de 5cm de grava. 

 

   
Foto 10.5.3.7 Forjat coberta     Foto 10.5.3.8 Impermeabilització coberta 
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Foto 10.5.3.9 Acabat de grava 
 
L'estructura de l'edifici es va ignifugar amb una projecció de morter a base de vermiculita, es va passar 

a reparar totes les obertures de façana que havien estat malmeses durant l'extracció de les fusteries 

existents i es van col·locar els rastrells per a poder trasdossar interiorment amb plaques de guix laminat 

tipus pladur amb aïllament incorporat. 

  
Foto 10.5.3.10 Projecció ignifuga estructura   Foto 10.5.3.11 Suport de trasdossat 
 

Les particions interiors de l'edifici es van executar amb plaques de guix laminat autoportants, amb 

estructura interior d'acer galvanitzat i aïllament, que permeten executar qualsevol acabat: enrajolat, 

pintat, etc... i que faciliten el pas d’instal·lacions pel seu interior. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto 10.5.3.12 Col·locació de trasdossats i fals sostre   Foto 10.5.3.13 Col·locació de paviment 
 

Els acabats de l'edifici de viatgers son força senzills, s'han pintat tots els paraments verticals amb 

pintura plàstica i s'ha col·locat el fals sostre de plaques de guix. A la zona de planta baixa on hi ha el 

vestíbul i la cafeteria s'ha col·locat un aplacat perimetral d’un metre d’alçada i els banys s'han enrajolat 

amb rajola ceràmica. El paviment tant de planta baixa com de planta primera és de peça ceràmica de 

gres que potencia la continuïtat entre els diferents espais. 

 

  
Foto 10.5.3.14 Accés      Foto 10.5.3.15 Vestíbul 
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Foto 10.5.3.16 Venda de bitllets      Foto 10.5.3.17 Accés andanes 
 

La façana visualment semblava que es mantenia en bon estat, tot i això degut a l'execució de nou de 

l'interior de l'edifici, el fet d'extreure les fusteries existents, ha acabat patint alguns desperfectes, es va 

decidir netejar-la, i reparar aquelles esquerdes que hi haguessin, per posteriorment tornar-la a pintar, 

aquest cop amb la tonalitat que s'estan executant les actuals remodelacions. 

 

  
Foto 10.5.3.18 Restauració de façana     Foto 10.5.3.19 Restauració de façana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Foto 10.5.3.20 Acabats      Foto 10.5.3.21 Acabats 
 

Durant la reforma de l'estació es va incloure instal·lacions noves de protecció contra incendis (extinció i 

detecció), climatització, electricitat i il·luminació, lampisteria i sanejament, així com la previsió 

d’instal·lacions de CCTV, megafonia i seguretat. 

 

L’accés per a persones amb mobilitat reduïda a l’estació es realitza a través del propi edifici de viatgers, 

s’accedeix baixant una petita rampa que salva els 5cm de desnivell entre la vorera i la planta baixa del 

mateix, i que dóna pas a l’andana 2 baixant una altra petita rampa que salva els 5 cm de desnivell entre 

la planta baixa i l’andana. 
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11. Anàlisi de les emissions de CO2 
 
Un cop analitzats els trets característics i els usos de les estacions i exposats els dos casos que he 

estudiat, només queda analitzar  la repercussió mediambiental que representa cada tipus d’intervenció: 

la rehabilitació i l’obra nova. 

Per estudiar les emissions de CO2 que es produeixen en totes dues intervencions el que he fet és 

estudiar tots els capítols i partides de projecte i introduir-les a l’ITEC, eina que permet conèixer quines 

emissions produeix cada activitat a desenvolupar a l’obra. 

Introduint cada partida a la base de dades de l’ITEC, ens permet saber els components que la formen, 

el cost energètic i els Kg de CO2 que s’emeten. D’aquesta manera ens podem fer una idea de la 

quantitat d’energia que suposa cada activitat desenvolupada a l’obra agrupada per capítols (enderrocs, 

estructura, revestiments, etc...) i alhora ens podem fer una idea global del que suposa cada zona 

(edifici de viatgers, pas inferior,andanes, etc.) 

 

A continuació es mostra un exemple extret de l’ITEC on podem observar les dades de cost energètic i 

emissions de CO2 d’una partida introduïda de formigó en massa HM-20/P/40/I . 

 

 

L’estudi d’emissions de CO2 s’ha centrat en primer lloc en l’edifici de viatgers que és l’objecte principal 

del treball per més tard poder fer comparacions entre les dues tipologies d’intervenció i poder extreure 

conclusions, i en segon lloc en la resta de l’obra per així observar globalment la repercussió total i 

veure que suposa cada zona.  

 
Per a poder saber la quantitat total de Kg de CO2

 i MJ que s’han generat alhora de realitzar totes dues 

obres, he fet servir el pressupost de cadascuna dividint-lo per zones de l’obra i capítols, de la següent 

manera. 

Sant Andreu de Llavaneres s’ha dividit en: 

 Edifici de viatgers 

 Noves marquesines 

 Pas inferior 

 Andanes 

 Entorn 

Caldes d’Estrac: 

 Edifici de viatgers 

 Pas inferior 

 Andanes 

 Entorn 

 

11.1. Sant Andreu de Llavaneres (Obra nova) 
 
A l’obra de Sant Andreu de Llavaneres com hem vist es va optar per la construcció d’un nou edifici de 

viatgers que pogués assumir els nous requeriments, usos i serveis que l’edifici original no permetia. A  

més a més es va construir un pas inferior nou (el pas existent es va mantenir com a pas per a la ciutat), 

es van col·locar noves marquesines, es van recréixer les andanes i es va adequar l’entorn. A 

continuació podem veure el valor per capítols i total de l’obra:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PRESSUPOST          

EDIFICI DE VIATGERS 483.454,20 € 
NOVES MARQUESINES 224.470,45 € 
PAS INFERIOR 553.058,53 € 
ANDANES 618.280,88 € 
ENTORN 128.369,56 € 

TOTAL 2.007.633,62 € 
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Com veiem l’edifici de viatgers no és el capítol amb més importància econòmica sinó que es tracta de 

les andanes i en segon lloc de la construcció del pas inferior. Les andanes (200m de longitud) van ser 

ampliades i recrescudes per assolir els 68cm necessaris d'alçada, es van pavimentar, adaptant-les a 

persones amb mobilitat reduïda i invidents. El pas inferior es va executar a cel obert, maniobra que es 

va realitzar durant un cap de setmana i que va incloure l'aixecament de les travesses, l'excavació, la 

col·locació dels mòduls prefabricats de formigó armat i el posterior reomplert de terres i adequació per a 

la posta en servei. 

Per a no fer massa extensa aquesta part del treball i omplir amb masses diagrames he optat per 

explicar els resultats obtinguts d’emissions de CO2 de l’edifici de viatgers, que més endavant es 

compararan amb els resultats de Caldes, i resumir els resultats de la resta de l’obra. (es poden veure 

tots els gràfics i dades a l’Annex I). 

Un cop introduïdes a l’ITEC totes les partides de cadascun dels capítols que formen l’edifici de viatgers 

podem observar els resultats obtinguts: 
EDIFICI DE VIATGERS COST ENERGETIC EMISSIONS CO2

CAPÍTOL 1: ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES 34.997,10 Euros 116.521,26 MJ 3,08% 30.294,52 Kg 5,68%
CAPÍTOL 2: FONAMENTS 96.575,26 Euros 590.039,91 MJ 15,61% 97.461,69 Kg 18,26%
CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA 64.828,39 Euros 581.060,23 MJ 15,37% 71.243,55 Kg 13,35%
CAPÍTOL 4: COBERTA 44.572,42 Euros 343.818,49 MJ 9,10% 55.048,03 Kg 10,31%
CAPÍTOL 5: TANCAMENTS EXTERIORS 17.926,60 Euros 160.301,78 MJ 4,24% 15.373,08 Kg 2,88%
CAPÍTOL 6: TANCAMENTS INTERIORS 16.461,94 Euros 99.908,05 MJ 2,64% 10.057,37 Kg 1,88%
CAPÍTOL 7: PAVIMENTS 16.647,20 Euros 52.561,70 MJ 1,39% 6.997,97 Kg 1,31%
CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS 101.111,22 Euros 162.758,16 MJ 4,31% 14.245,51 Kg 2,67%
CAPÍTOL 9: FUSTERIES 90.334,08 Euros 1.672.651,33 MJ 44,25% 232.948,07 Kg 43,65%

TOTAL 483.454,20 Euros 3.779.620,89 MJ 100% 533.669,79 100%

 
 
El capítol que destaca principalment és el de fusteries que és gairebé la meitat del total de les 

emissions, això es degut a l’ús de materials com ara l’alumini. El segueixen els capítols de fonaments, 

estructura i coberta que es caracteritzen per l’ús del formigó i l’acer. 

6%

18%

13%

10%
3%

2%1%
3%

44%

Emissions de CO2 E.V (Obra Nova)

CAPÍTOL 1: ENDERROCS  I MOVIMENT  DE 
TERRES

CAPÍTOL 2: FONAMENTS

CAPÍTOL 3: ESTRUCTURA
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Els materials com ara el formigó i l'acer s'usen en grans quantitats i precisen de molta energia per a la 

seva utilització per això són els que més emissions produeixen. 

L'ús de l'energia comercial porta associats un seguit d'impactes ambientals reconeguts. Per exemple, el 

consum de combustibles fòssils comporta l'emissió de CO2 a l'atmosfera que contribueix a l'escalfament 

global. Com que moltes formes d'energia ens arriben com a resultat de transformacions prèvies, com 

ara l'energia elèctrica provinent de centrals tèrmiques, i que cada procés demana una combinació 

pròpia de formes d'energia 

 

Les emissions produïdes per l'ús del formigó a l'obra les podríem dividir en: els materials que el 

conformen (ciment i àrids), el transport de les matèries primeres, la pròpia producció del formigó i el 

transport d'aquest fins a l'obra. Bé, el ciment representa més del 70% de les emissions i energia 

usades en la fabricació del formigó degut a les altes temperatures necessàries per a la seva producció i 

per la descomposició del carbonat càlcic. Així doncs, la quantitat total d'efectes ambientals produïts pel 

formigó depenen en gran part del seu contingut de ciment. 

Si observem les emissions de la totalitat de la obra, veiem que el capítol més significatiu és l'edifici de 

viatgers, seguit del pas inferior i les andanes. 

 
    PRESSUPOST COST ENERGÈTIC EMISSIONS CO2 

  
EDIFICI DE VIATGERS 483.454,20 € 3.779.620,89 MJ 29,81% 533.669,79 Kg 33,24% 
NOVES MARQUESINES 224.470,45 € 2.680.487,94 MJ 21,14% 275.614,81 Kg 17,17% 
PAS INFERIOR 553.058,53 € 2.569.664,88 MJ 20,27% 360.886,06 Kg 22,48% 
ANDANES 618.280,88 € 2.953.142,72 MJ 23,29% 353.303,26 Kg 22,00% 
ENTORN 128.369,56 € 696.202,50 MJ 5,49% 82.122,02 Kg   5,11% 

   
TOTAL        2.007.633,62 € 12.679.118,93 MJ 100% 1.605.595,93 Kg 100% 
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11.2 Caldes d’Estrac (Rehabilitació) 
 
A Caldes d’Estrac es va optar per la reforma integral de l’edifici de viatgers, ja que la primera planta 

estava molt malmesa i feia impossible que l’estació seguis oferint el seu servei de manera adequada. 

Es va construir un nou pas inferior, es van recréixer les andanes i es va adequar l’entorn. 

A continuació podem veure el valor per capítols i total de l’obra:  

PRESSUPOST 

EDIFICI DE VIATGERS 404.681,48 € 
PAS INFERIOR 536.625,05 € 
ANDANES 412.352,55 € 
ENTORN 98.772,56 € 

TOTAL 1.452.431,63 € 
 
 

Com en el cas de Llavaneres els capítols més significatius econòmicament són els de l'execució del 

pas inferior i el d'andanes, seguit del de l'edifici de viatgers. Com a curiositat, si comparem el capítol de 

l'execució de l'edifici de viatgers de Caldes d'Estrac amb el de Llavaneres veiem que gairebé han costat 

el mateix, sent el de Llavaneres un edifici nou i Caldes una "remodelació".  Aquest fet és degut a que 

suportar la façana per a executar l'interior ha encarit enormement el projecte, només això ha suposat 

uns 241.000€. Econòmicament, l'opció de remodelar l'edifici mantenint les façanes no genera un estalvi 

substancial. 

A la següent taula es veuen els resultats aconseguits un cop introduïdes totes les partides a la base de 

dades de l'ITEC. 

 
EDIFICI DE VIATGERS COST ENERGETIC EMISSIONS CO2

CAPÍTOL 1: ENDERROCS I DESMUNTATGES 330.228,87 Euros 127.054,78 MJ 6,70% 33.191,89 Kg 12,91%
CAPÍTOL 2: FONAMENTS 14.076,23 Euros 211.774,29 MJ 11,17% 29.242,65 Kg 11,38%
CAPITOL 3: ESTRUCTURA 54.088,02 Euros 933.774,06 MJ 49,25% 101.107,36 Kg 39,33%
CAPÍTOL 4: COBERTA 12.488,00 Euros 94.396,80 MJ 4,98% 15.875,20 Kg 6,18%
CAPÍTOL 5: TANCAMENTS EXTERIORS -88.374,44 Euros -308.555,51 MJ -16,28% -26.721,79 Kg -10,40%
CAPÍTOL 6: TANCAMENTS INTERIORS 11.638,29 Euros 81.656,98 MJ 4,31% 6.829,51 Kg 2,66%
CAPÍTOL 7: PAVIMENTS 6.641,40 Euros 80.134,82 MJ 4,23% 8.991,14 Kg 3,50%
CAPÍTOL 8: REVESTIMENTS 27.439,04 Euros 159.417,40 MJ 8,41% 16.083,83 Kg 6,26%
CAPÍTOL 9: FUSTERIA I MANYERIA 36.456,08 Euros 516.156,45 MJ 27,23% 72.449,66 Kg 28,19%

TOTAL 404.681,48 Euros 1.895.810,07 MJ 100,00% 257.049,43 Kg 100,00%

 
Com podem veure el capítol mes destacable és el de l'estructura que suposa un 33% del total, seguit 

del capítol de fusteries, enderrocs i fonaments. Per a executar l'estructura interior de l'edifici s'han 

utilitzat perfils i pilars d'acer, i forjats de xapa, que han incrementat les emissions CO2. Enderrocar les 

divisòries i particions interiors i executar els nous fonaments per als pilars han sigut els altres conceptes 

que destaquen envers la producció de CO2. 
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Els 4 capítols que integren l’obra tenen nivells semblants d’emissions. 

 
PRESSUPOST COST ENERGÈTIC EMISSIONS CO2

    
EDIFICI DE VIATGERS 404.681,48 € 1.895.810,07 MJ 26,34% 257.049,43 Kg 25,40%
PAS INFERIOR 536.625,05 € 2.200.024,65 MJ 30,57% 303.665,55 Kg 30,01%
ANDANES 412.352,55 € 1.606.663,62 MJ 22,32% 241.079,44 Kg 23,83%
ENTORN 98.772,56 € 1.494.398,23 MJ 20,76% 210.044,30 Kg 20,76%

    
TOTAL 1.452.431,63 € 7.196.896,56 MJ 100% 1.011.838,72 Kg 100% 
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Si comparem els resultats globals obtinguts de totes dues estacions podem veure que l'obra nova 

suposa un 60% més d'emissions respecte la rehabilitació, tot i que la diferència final no es gaire 

important, hem de tenir en compte que a l'estació de Llavanares es van executar noves marquesines, 

fet que produeix un increment respecte l'obra de Caldes, si no es tingues en compte aquesta part, les 

emissions d'una obra i l'altre s'aproparien. 

 
Si observem unicament les emissions generades per cadascun del edificis veiem que la diferència és 

més substancial, arribant a duplicar els nivells d'una actuació a l'altre. 
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12. Anàlisi de la demanda energètica i qualificació energètica 
 
L’objecte del present apartat és realitzar una verificació de la conformitat de la demanda energètica de 

les dues estacions respecte al que està estipulat en el Document Bàsic HE1 del Codi tècnic de 

l’edificació; així com, obtenir la qualificació energètica dels edificis d’acord amb el RD 47/2007, del 19 

de gener, pel que s’aprova el Procediment bàsic per a la certificació energètica d’edificis de nova 

construcció. Un cop estudiades totes dues estacions podrem veure si compleixen amb el CTE, quina és 

la demanda de calefacció i refrigeració, i quines són les emissions que es produeixen degut a l’ús de 

l’estació i consums d’energia. Amb aquests resultats podrem extreure diferents gràfiques com ara 

proporcions entre les emissions degudes a la construcció respecte les emissions degudes a l’ús, 

podrem veure quina part d’aquestes emissions corresponen a cada viatger i a partir d’aquí extreure les 

conclusions finals. 

 

Són objecte de comprovació tots els edificis de nova construcció, així com les reformes i rehabilitacions 

d’edificis amb superfícies útils superiors a 1000m2 on es renovi més del 25% del total dels seus 

tancaments, per tant tot i que farem l’estudi de tots dos casos (Sant Andreu de Llavaneres i Caldes 

d’Estrac) en realitat l’obra de Caldes no és d’aplicació. 

 

Per a poder fer l’estudi s’han utilitzat dues aplicacions informàtiques gratuïtes que ofereix el Codi tècnic 

i que s’anomenen LIDER7 i CALENER8.  

 

12.1 Demanda energètica 
 
D’acord amb el DB HE 1,  el procediment de verificació del compliment de la limitació de la demanda 

energètica dels edificis es pot analitzar mitjançant dues opcions, l’opció general i l’opció simplificada.  

L’opció que he escollit per analitzar les dues estacions és l’opció general, introduint les dades al 

programa LIDER. 

Aquesta opció consisteix en realitzar una avaluació directa de la demanda energètica a partir de la 

comparació d’aquesta demanda de l’edifici (edifici objecte) amb la demanda corresponent a un edifici 

de referència que defineix la pròpia opció: 

7LIDER es l’aplicació informàtica que permet complir amb l’opció general de verificació de l’exigència de Limitació de Demanda 
Energètica establerta en el Document Bàsic de la Habitabilitat i Energia del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-HE1) i està 
patrocinada pel Ministeri d’habitatge i per l’ Institut per a la Diversificació i estalvi de l’Energia (IDEA). Aquesta eina està 
dissenyada per a realitzar la descripció geomètrica, constructiva i operacional dels edificis, així com per a portar a terme la 
major part dels càlculs recollits en el CTE-HE1. 

8CALENER-VYP es un programa desenvolupat per a la qualificació energètica d’edificis terciaris de tot tipus.  

 

• L’edifici objecte és l’edifici tal i com s’ha projectat en geometria (forma i mida), construcció. 

• L’edifici de referència té les mateixes característiques que l’objecte però amb unes qualitats 

constructives que garanteixen el compliment estricte de les exigències de la demanda energètica 

establertes a la normativa. 

 

Paral·lelament es comprova la presència de condensacions a l’envolvent tèrmica i es limiten les 

infiltracions d’aire per a mantenir les condicions establertes pel Document Bàsic. 

 

Aquest programa permet definir les característiques de l’edifici: la localització geogràfica, l’orientació, el 

tipus d’edifici ( habitatge o edifici del sector terciari), les plantes que conformen l’edifici, els tipus 

d’espais (climatitzat, no climatitzat o no habitable) i el seu ús (en el cas de sector terciari es tracta 

d’intensitats d’ús), els tipus de tancaments i materials, etc... 

 

En tots dos casos s’ha considerat un únic espai comú a climatitzar, que és la cafeteria i vestíbul, a la 

gran majoria de projectes aquests són els únics espais on hi haurà algun tipus de climatització, a més 

de les sales tècniques. 

 

La localització geogràfica de l’edifici és el primer punt que hem de definir, i implica la seva inclusió en 

una de les 12 zones climàtiques definides pel DB HE 1. Aquestes zones estan definides per una lletra 

en funció de la severitat climàtica a l'hivern, i un número, que les classifica segons la severitat climàtica 

al estiu. A partir de les taules on es defineixen les zones per a totes les capitals de província es pot 

obtenir la classificació de la zona a estudiar. Amb aquest procediment, i donat que ens trobem a 

Llavaneres i Caldes, a 8 m per sobre de la capital de província, els edificis seran catalogats i verificats 

per a la zona C2. 

Un cop finalitzada la descripció dels edificis es pot passar a definir els tancaments i materials que els 

conformen, tancaments exteriors, envans, forjat i coberta, així com els forats i tipus d’envidraments. 

generant el volum en 3d, creant els espais i assignant-los un ús. Els espais habitables que s'han 

considerat són el vestíbul, cafeteria i banys, a cap dels espais es preveu una alta concentració 

d’humitat de manera que es consideren totes les estances amb classe d’higrometria 3 o inferior. Els 

espais que s'han considerat com no habitables són les sales d'instal·lacions.  

 

Un cop definit tot l’edifici ja es pot donar a l’opció de calcular, s’inicia el motor de càlcul de la demanada 

energètica per a l’edifici objecte i el de referència.  
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Per a la comprovació de la demanda energètica de l’edifici, la primera verificació serà la transmitància 

dels tancaments, limitada segons la zona climàtica on s’hagi inclòs l’edifici en qüestió. A partir de les 

dades introduïdes i calculades es comprova que cadascuna de les transmitàncies tèrmiques dels 

tancaments i particions interiors que conformen l’envolvent tèrmica de l’edifici i dels paràmetres 

característics mitjans és inferior al valor màxim que s’estableix a la normativa per a la zona climàtica 

corresponent. A continuació podem veure a la taula els valors màxims per a la zona C. 

 

 

  
 

S’adjunta a continuació els resultats obtinguts de totes dues estacions mitjançant la utilització del 

programa LIDER així com unes imatges del model obtingut.  

 

12.1.1 Sant Andreu de Llavaneres (Obra nova) 
 
Segons el ‘Programa de necessitats tipus per a estacions de rodalies estàndards i requeriments 

funcionals’ establert per l'ADIF, les noves estacions incorporaran durant la fase de projecte l'ús dels 

programes de càlcul LIDER i CALENER. Bé, tant a la memòria com en els annexos de projecte 

d'aquesta obra, en cap moment no se'n parla de l'ús d'aquests programes ni se'n proporcionen dades ni 

possibles resultats que siguin conseqüència d'haver utilitzat els programes, només se’n parla de que el 

projecte s’ha realitzat tenint en compte que tots els elements constructius compleixin amb les 

disposicions de la normativa vigent, amb la finalitat d’obtenir un envolvent de l’edifici que limiti 

adequadament la demanda energètica necessària per assolir el benestar tèrmic a l’interior de l’edifici. 

 
Sabent això, he procedit a comprovar la demanda energètica de l’estació, introduint totes les dades 

necessàries i definint tant geomètrica com constructivament l’edifici. A continuació es mostra la 

geometria 3d de l’edifici. 

 

 
 
Per a definir els tancaments tant verticals com horitzontals de l’edifici, el programa disposa d’una base 

de dades amb els materials i les seves conductivitats tèrmiques, per tant quan es defineix un tancament 

s’ha de especificar el gruix de cada component i el programa automàticament ens diu la transmitància 

tèrmica total. Un cop obtinguts els valors cal comprovar que no superin els límits establerts en el DB. 
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Resultats 
A la taula següent es mostren els valors de les transmitàncies mitjanes obtingudes amb el programa 

LIDER, i podem veure que aquestes no superen els valors màxims. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Segons el programa LIDER, l'estació de Sant Andreu de Llavaneres compleix amb el document bàsic 

HE1. A la gràfica podem veure les demandes de l’edifici de referència i les de l’estació (columnes de 

color blau). En aquest cas veiem que és més important la demanda de refrigeració.  

 

 
 

 
 
 

12.1.2 Caldes d’Estrac (rehabilitació) 
 
En el cas de Caldes com he comentat no és d'aplicació la comprovació de la demanda energètica per 

el que en el projecte no s’ha fet cap estudi.  

De la mateixa manera que he fet a Llavaneres, he introduït les dades de Caldes: situació, orientació, 

tipus d’edifici,... he definit un espai principal climatitzat (vestíbul i cafeteria) i els espais annexos com a 

no climatitzats. 

 

 
 
Alhora d’introduir les dades dels tancaments el cas de Caldes ha sigut una mica diferent del cas de 

Llavaneres ja que el programa no ofereix la possibilitat d’escollir un tancament com el que té l’estació 

(fabrica de maó massís de 70cm a planta baixa i fabrica de maó massís de 40cm a planta primera), pel 

que he hagut de crear aquests tancaments a partir de les dades del material: conductivitat, densitat, 

resistència tèrmica i calor específic. 

 
 
 
 
 
 

Element Transmitància tèrmica (W/m2K) 

Envà 2,64 

Tancament exterior 0,40 

tancament interior 2,72 

coberta 0,40 

terra 2,41 

Tancaments de vidre 2,92 

portes 2,80 
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Resultats  

A la taula següent es mostren els valors de les transmitàncies mitjanes obtingudes amb el programa 

LIDER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el programa LIDER, l'estació de Caldes d’Estrac compleix amb el document bàsic HE1. A la 

gràfica podem veure que l’estació compleix tant en la demanda de calefacció com en la de refrigeració, 

les demandes són menors que les de l’edifici de referència.  

 
12.2 Qualificació energètica 
 
La qualificació energètica dels edificis ha sigut obtinguda utilitzant el programa CALENER. Des del 

LIDER s’exporta el model generat a CALENER, que és el programa on es defineixen els equips de 

climatització i d’ACS. Un cop definits tots els sistemes es pot passar a executar el càlcul on s’obté la 

qualificació energètica de l’edifici. 

Les dades que he introduït al programa en tots dos casos han sigut extretes dels dos projectes 

constructius. Els tres sistemes (climatització, acs i il·luminació) són els que s’han necessitat per a 

posteriorment executar el càlcul. 

 

12.2.1 Sant Andreu de Llavaneres (Obra nova) 
 
Climatització 
Per a l’estació de Sant Andreu de Llavaneres es va escollir com a sistema de climatització bomba de 

calor reversible aire-aire unitat exterior i interior tipus cassete. Es van col·locar quatre unitats 

independents, dues a cafeteria i dues a vestíbul. El sistema permet obtenir fred o calor indiferentment, 

segons les necessitats interiors de cada zona. Al tractar-se d’un edifici de petites dimensions i ser 

contínua l’arribada de viatgers, les portes del vestíbul principal s’obriran contínuament aconseguint 

d’aquesta manera les renovacions d’aire suficients.  

 
ACS 
El projecte descriu el sistema de captació solar per a l’escalfament de l’aigua calenta sanitària per a la 

cafeteria de l’estació. Com a valor de consum es considera 1 litre d’ACS/dia a 60ºC per esmorzar. 

S’han suposat 240 esmorzars al dia així doncs es considera un consum total de 240 litres d’ACS a 

60ºC per dia. 

Com el consum previst es de 240 litres ACS/dia a 60ºC i la font energètica de recolzament és energia 

per efecte joule, el percentatge d’aportació solar serà del 60%. 

 

Il·luminació 
El projecte de l'estació de Llavaneres s'ha executat d'acord amb la secció HE3 Eficiència energètica de 

les instal·lacions d'il·luminació del CTE s'ha procedit a la seva verificació del valor d'eficiència 

energètica de la instal·lació VEEI, s'ha previst un pla de manteniment i conservació segons indica el 

CTE, i també d'acord a l'article 20 del RBT. 

Per al càlcul de la qualificació energètica s'ha considerat com a càrregues d'iluminació el següent valor: 

25W/m2 

 
Resultats  
L’edifici ha obtingut una qualificació energètica C, que significa que és un edifici força eficient (A per a 

edificis més eficients, G per a edificis menys eficients) Podem observar en l’apartat de resultats les 

emissions degudes als diferents sistemes i les emissions totals.  

 

Element Transmitància tèrmica (W/m2K) 

Envà 0,65 

Tancament exterior pb 0,44 

Tancament exterior p1 0,39 

coberta 0,40 

terra 3,54 

forjat 2,97 

finestres 2,02 
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Resum 
 Edifici objecte 

per metre quadrat anual 

Consum energia final (KWh) 119,0 39.256,3 

Consum energia primària (KWh) 299,1 98.654,3 

Emissions CO2 (Kg CO2)  74,3 24.499,6 

 

Les emissions produïdes per a l’obtenció de les condicions de confort (calefacció, refrigeració, ACS i 

il·luminació) en un any ascendeixen a 24.499,6 Kg CO2, unes 24,5 tones de CO2. 

 

12.2.2 Caldes d’Estrac (rehabilitació) 
 

A l’estació de Caldes d’Estrac es van projectar el mateix tipus d’instal·lacions que a l’estació de Sant 

Andreu de Llavaneres, com a sistema de climatització es va instal·lar un sistema a base de bomba de 

calor reversible aire-aire unitat exterior i interior tipus cassete, l'ACS a 60ºC amb una aportació solar del 

60% i la càrrega d'il·luminació de 25W/m2. 

 
 
 
 

Resultats  
L’edifici ha obtingut una qualificació energètica C. Podem observar en l’apartat de resultats les 

emissions degudes als diferents sistemes i les emissions totals. 

 

 
 

Resum 

 Edifici objecte 

per metre quadrat anual 

Consum energia final (KWh) 99,5 29.562,3 

Consum energia primària (KWh) 249,2 74.035,0 

Emissions CO2 (Kg CO2) 61,9 18.383,7 

 

Les emissions produïdes per a l’obtenció de les condicions de confort ( calefacció, refrigeració, ACS i 

il·luminació) en un any ascendeixen a 18.383,7 Kg CO2. 
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MOBILITAT  
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13. Relacions de mobilitat 
 
Per a poder conèixer el tipus de desplaçaments que es realitzen a la comarca del Maresme, i en 

especial a les poblacions de Llavaneres i Caldes, he consultat l'estudi sobre la Mobilitat i 

infraestructures de transport realitzat per la Cambra de comerç de Barcelona l'any 2008. 

 

Aquest estudi analitza els aspectes bàsics de la mobilitat, tant  la mobilitat obligada (per motius de 

treball i estudis) com la no obligada (associada a motius personals o de lleure), permet fer-se una idea 

global de la mobilitat, els orígens i destinacions dels viatges, i de la seva distribució segons els diferents 

mitjans de transport. 

 

Segons manifesta, de totes les relacions de mobilitat obligada del Maresme, un 66% són 

intracomarcals (viatges dins de la pròpia comarca), a la taula adjunta es mostren les relacions de 

mobilitat intracomarcal més importants, on s’inclouen les relacions de tipus urbà (dins el mateix 

municipi) i de tipus interurbà (desplaçaments entre diferents municipis de la comarca).9 

 

Tal com s’observa a la taula, les principals relacions de mobilitat obligada al Maresme corresponen a 

desplaçament urbans als municipis amb més població de la comarca: 

 

 Molt per sobre de les altres relacions es troba la mobilitat urbana a Mataró, que, amb un total de 

46.504 viatges diaris. 

 En un segon nivell trobem la mobilitat urbana desenvolupada a Pineda de Mar (6.731 viatges 

diaris), Premià de Mar (6.332 viatges diaris), Malgrat de Mar (5.272 viatges/dia) i el Masnou 

(5.255 viatges diaris). 

 

Les principals relacions de mobilitat interurbana a la comarca del Maresme es donen entre municipis 

propers entre si, i en la major part dels casos entre els nuclis més poblats de la comarca i les 

poblacions més petites del seu àmbit d’influència més proper: 

 

 Així, les relacions entre Mataró i els pobles del seu entorn són les que presenten un nombre de 

viatges diaris més important, especialment amb el municipi d’Argentona (2.086 viatges/dia 

originats a Argentona amb destinació a Mataró i 1.832 viatges/dia originats a Mataró i amb 

destinació a Argentona). 

 
9 L’EMO descriu exclusivament el viatge d’anada des del domicili al lloc de treball o d’estudi. Per tant, només indica el primer 
viatge i el mitjà de transport principal amb què es duu a terme, però no diu res més sobre els desplaçaments que puguin 
realitzar-se durant la resta del dia o sobre el retorn al domicili.  

 

 També són importants les relacions entre la capital comarcal i Vilassar de Mar, Premià de Mar, 

Cabrera de Mar i Sant Andreu de Llavaneres. 

 

 
   Taula 13.1 
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Pel que fa al repartiment modal dels viatges relacionats amb la mobilitat obligada intracomarcal al 

Maresme, les gràfiques adjuntes presenten les notables diferències existents entre els desplaçaments 

que tenen lloc a l’interior d’un municipi (mobilitat urbana) i els que corresponen a viatges entre diferents 

municipis (mobilitat intermunicipal). 

 

 
 

En el cas dels desplaçaments interurbans, el cotxe s’utilitza en més d’un 76% dels desplaçaments, 

superant la resta de modalitats degut a les distàncies i a la seva flexibilitat amb relació a altres modes 

de transport. El transport públic col·lectiu té una quota del 15% (9% en ferrocarril i 6% en autobús), la 

motocicleta, anar a peu i la bicicleta, 5%, 3,5% i 0,5% respectivament. 

 
A partir d’aquest estudi sobre la mobilitat podem veure per una banda que el ferrocarril és el segon 

transport més utilitzat per als viatges interurbans (entre diferents poblacions) i que la principal matriu de 

mobilitat intermunicipal de les poblacions de Llavaneres i Caldes es dona entre les pròpies poblacions i 

la població de Mataró.  

 

A continuació s’estudiarà el moviment dels usuaris de la línia R1 i en concret el volum de viatgers en 

les estacions de Llavaneres i de Caldes d’Estrac durant l’any, per a poder extreure finalment la 

repercussió per viatger degut a l’ús de les estacions i del transport. 
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14.Trànsit de viatgers 
 

Pel que fa a la càrrega de la línia, el trànsit de passatgers de rodalies de la línia R1 va passar de 24,7 

milions l’any 1996 a gairebé 34 milions d’usuaris l’any 2006. Això representa un augment total del 37% 

en els últims anys. El increment de passatgers ha estat continu durant tot el període, destacant 

especialment l’augment que es va produir entre els anys 2001 i 2002 en què, després d’implantar-ne la 

integració tarifària, el nombre de viatgers va augmentar un 14%. En el gràfic següent es pot observar 

l’evolució de la càrrega de passatgers de la línia en els últims anys. 

 
Pel que fa la comarca del Maresme, els següents gràfics mostren el nombre de pujades i baixades per 

dia (any 2004) registrades a cadascuna de les 17 estacions de la comarca (línia R1 de rodalies 

RENFE) pels dos sentits de circulació. 

 

 
Com es pot veure l’estació més important tant pel que fa al nombre de pujades com de baixades, és la 

de Mataró, com es podia preveure donat el volum de població de la capital comarcal: a les relacions 

amb Barcelona i el Baix Maresme el nombre de moviments és superior a 5.700 viatgers/dia, mentre que 

a les relacions amb la zona de l’Alt Maresme és de l’ordre de 1.600 viatgers/dia. 

Amb aquestes dades ens podem fer una idea de la quantitat de gent que circula diàriament per l’estació 

de Llavaneres i Caldes tot i que són dades de l’any 2004 i en aquest temps la població ha crescut i per 

tant el nombre de viatgers pujats i baixats haurà variat.  

Per a poder ser una mica més precisos i poder conèixer els viatgers que pugen i baixen a les estacions 

de Sant Andreu de Llavaneres i Caldes d’Estrac en un any he contactat amb personal d’ADIF que 

s’encarrega d’estudiar el flux de viatgers a totes les línies del país que m’ha facilitat aquesta informació. 

A continuació s’adjunta el volum de viatgers que van circular cada mes durant l’any passat. 

ESTACIÓ DE CALDES D'ESTRAC (Reh)

MES OPERADOR VIATGERS

Gener Rodalies 35.594,00
Febrer Rodalies 36.626,00
Març Rodalies 41.436,00
Abril Rodalies 40.245,00
Maig Rodalies 37.533,00
Juny Rodalies 36.827,00
Juliol Rodalies 37.652,00
Agost Rodalies 29.975,00
Setembre Rodalies 35.629,00
Octubre Rodalies 39.135,00
Novembre Rodalies 37.650,00
Desembre Rodalies 34.694,00

TOTAL 442.996,00
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ESTACIÓ DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (O.N)

MES OPERADOR VIATGERS

Gener Rodalies 41.836,00
Febrer Rodalies 43.110,00
Març Rodalies 48.784,00
Abril Rodalies 45.228,00
Maig Rodalies 41.903,00
Juny Rodalies 41.326,00
Juliol Rodalies 42.377,00
Agost Rodalies 33.280,00
Setembre Rodalies 39.990,00
Octubre Rodalies 43.870,00
Novembre Rodalies 42.261,00
Desembre Rodalies 38.786,00

TOTAL 502.751,00
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L'any passat, en total van circular per l'estació de Caldes d'Estrac 442.996 persones i 502.751 per la de 

Llavaneres. El nombre de viatgers que pugen i baixen cada mes té a veure amb la població de 

cadascun dels municipis, podem veure que durant l’any el nombre de viatgers és molt semblant, degut 

als desplaçaments per motius de feina o estudis, també anomenada mobilitat obligada. En tots dos 

casos s’observa que en el mes d’agost hi ha una davallada del nombre de viatgers, això és degut a que 

aquests desplaçaments diaris disminueixen en època de vacances i els que es mantenen són els 

desplaçaments per oci (mobilitat no obligada). 

 

Si observem les dades de l'any 2010, en comparació amb les dels últims 5 anys, podem observar que 

hi ha una davallada important en el nombre de viatgers. Aquest fet segons m'han informat des d'ADIF 

no ha estat estudiat i se'n desconeixen les causes directes del descens, quan a més els usuaris de la 

resta de la línia ha anat en augment. Podria ser que els desplaçaments per motius de feina des 

d'aquestes poblacions a Mataró o Barcelona hagin disminuït, fruit de la crisi econòmica que va 

començar l'any 2008. 
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D’acord amb les previsions realitzades al PITC (Pla d'Infraestructures del Transport), es preveu que en 

el futur continuï la tendència actual de creixement dels desplaçaments intermunicipals a Catalunya. Tot 

i això, les estimacions apunten que el ritme de creixement experimentat els darrers anys se suavitzarà 

lleugerament en els propers. D’aquesta forma, de la combinació dels tres factors de creixement de la 

mobilitat (augment demogràfic, taxes d’ocupació i estudi, i percentatge de viatges intermunicipals) 

resultaria, d’acord amb el PITC, una taxa mitjana de creixement interanual del 2,3% entre els anys 

2001 i 2026, any horitzó del Pla.  

 

L'augment demogràfic és un factor que influencia l'increment de viatgers d'una línia de la mateixa 

manera que la millora d’una xarxa de ferrocarril (noves estacions, millora del servei, freqüències de 

pas, etc) pot afavorir en el creixement d’un municipi ja que els nous habitants disposaran d’un servei 

més ampli i millor que els garanteixi els desplaçaments.   

Tot i això es gairebé impossible conèixer l'increment a llarg termini de viatgers que patirà la línia R1 i en 

concret les estacions que estic analitzant, ja que ningú no coneix el futur. Existeixen estudis a curt 

termini (fins l’any 2026) sobre l’evolució prevista en nombre d’habitants de les poblacions del Maresme, 

que permeten fer suposicions sobre la repercussió que pot haver en l’augment dels viatgers. 
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15. Evolució prevista de la població  
 
A la comarca del Maresme hi resideixen aproximadament 409.125 habitants (segons el padró municipal 

d’habitants de l’any 2006). La superfície de la comarca és de 398,9 km2 (l’1,2% de Catalunya) i la 

densitat de població és de 1.025,6 h/km2 , mentre que la densitat de la capital, Mataró, és de 5.270 

h/km2, és a dir, més de cinc vegades per sobre de la mitjana comarcal.  

 

La dinàmica demogràfica recent d’aquesta comarca està directament relacionada amb diferents 

fenòmens que afecten el nombre d’habitants, la configuració urbanística dels municipis i la demanda 

d’infraestructures i serveis: 

 

 Les segones residències de cap de setmana i estiu. 

 La residència dormitori de la població que treballa a Barcelona. 

 El turisme, que afecta bàsicament el nord de la comarca (Calella, Pineda de Mar, Santa 

Susanna i Malgrat de Mar), incideix positivament en la dinàmica comarcal. 

 Els significatius creixements poblacionals experimentats els darrers anys estan també 

relacionats amb la qualitat ambiental que la comarca ofereix i, d’altra banda, les noves 

infraestructures i serveis, que fan del Maresme una comarca privilegiada. 

 

Segons dades extretes de l’IDESCAT per als anys 1981-2004, dades del 2005 procedents dels serveis 

patronals dels ajuntaments i segons la projecció de la població de Catalunya per al 2026 del PTCG, la 

previsió de creixement de la població és la següent: 

 

 

 
 
 

 

Evolució de la població 1981-2005 i projectada al 2026. 

Municipi 1981 1986 1991 1996 2001 2003 2005 2026 prev.

Montgat 6.944 7.276 7.286 7.659 8.423 8.775 9.109 9.845
Tiana 3.028 3.911 4.685 5.172 5.972 6.519 7.102 7.272
Masnou, El 14.522 15.169 18.393 20.387 21.121 21.001 21.486 24.169
Alella 3.381 5.287 6.895 7.696 8.614 8.847 9.018 10.022
Teià 2.258 2.873 3.773 4.669 5.406 5.724 5.847 6.509
Premià de Mar 20.034 20.068 22.699 24.420 26.555 27.326 27.689 31.061
Premià de Dalt 5.241 5.273 6.550 7.774 9.146 9.543 9.772 10.892
Vilassar de Mar 9.519 10.144 12.117 14.821 17.374 18.321 19.187 20.757
Vilassar de Dalt 5.527 6.246 6.791 7.208 7.486 7.814 8.716 9.347
Cabrils 1.472 2.100 2.966 3.756 4.985 5.703 5.709 6.426
Cabrera de Mar 1.703 1.985 2.812 3.417 3.795 3.869 4.120 4.368
Òrrius 255 319 366 420 397 350 585 537
Mataró 97.008 100.021 101.510 102.018 107.191 111.879 116.764 122.538
Argentona 6.554 7.183 7.848 8.676 9.791 10.302 10.883 11.543
Dosrius 737 848 1.211 2.269 3.050 3.504 4.092 3.715
Sant Andreu de Llavanere 2.949 3.432 4.183 6.194 7.466 8.450 9.455 9.278
Sant Vicenç de Montalt 1.191 1.516 1.600 2.248 3.709 4.326 4.755 4.808
Caldes d'Estrac 1.162 1.315 1.463 1.751 2.028 2.310 2.509 2.299
Arenys de Mar 10.087 10.269 11.039 11.827 12.819 13.431 13.860 15.696
Arenys de Munt 4.531 4.654 4.733 5.483 6.512 6.977 6.951 8.329
Canet de Mar 8.062 8.667 8.858 9.455 10.585 11.722 12.440 13.301
Sant Iscle de Vallalta 490 492 513 712 894 995 1.095 1.201
Sant Pol de Mar 2.275 2.401 2.406 2.819 3.821 4.276 4.651 5.050
Sant Cebrià de Vallalta 614 706 876 1.322 1.904 2.195 2.406 2.542
Calella 10.586 11.320 11.324 11.687 13.814 15.400 17.029 16.989
Pineda de Mar 11.747 13.951 16.317 17.884 20.871 22.843 25.151 26.174
Santa Susanna 509 652 982 1.453 1.996 2.413 2.902 2.707
Malgrat de Mar 10.972 10.799 11.565 12.707 14.246 15.614 16.894 17.708
Palafolls 2.609 2.878 3.186 4.069 5.638 6.329 7.146 7.687
Tordera 7.560 7.747 8.156 8.918 10.105 10.850 12.604 12.476

Maresme 253.527 269.502 293.103 318.891 355.714 377.608 399.927 425.248

Baix Maresme 70.454 76.247 89.189 99.806 110.097 113.870 117.926 129.874
Maresme Central 113.031 118.719 123.959 130.749 142.412 150.693 158.872 165.512
Alt Maresme 59.873 63.911 68.613 75.349 87.462 95.866 103.379 109.699
La Tordera 10.169 10.625 11.342 12.987 15.743 17.179 19.750 20.163
 
 

Podem observar a la taula que tant la població de Llavaneres com la de Caldes des de l’any 1981 ha 

patit un creixement constant.  Llavaneres va duplicar a l’any 1996 la població de l’any 1986 i gairebé la 

va triplicar a l’any 2006.  

Tot i això podem veure que la previsió de l’evolució en tots dos casos per a l’any 2026 és de 

decreixement, es preveu que totes dues poblacions redueixin el seu nombre d’habitants. 

 

Previsió creixement de la població segons l'escenari alt de l'IDESCAT, 2005-2015 
  
  2005 2 015 Creix. absolut Taxa bruta Creix. anual 
Maresme 399.927 511.666 111.739 27,9% 2,8 



         Estratègies i criteris per a la intervenció mediambiental en les estacions de rodalies 
          

69 
 

A continuació es mostra en una gràfica l’evolució de la població de tots dos municipis. 
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Com hem pogut observar anteriorment el nombre de viatgers en els últims cinc anys ha disminuït tot i 

que la previsió general és d'un creixement interanual del 2,3%. D'altra banda, el creixement previst 

d'aquestes poblacions es nul i es preveu que gairebé es mantingui el nombre d'habitants pel que no 

podem fer una estimació possible sobre el increment dels viatgers que circularan per aquesta línia si 

els factors que són influents no es modifiquen. 

 

Per tant per a càlculs que es duran a terme més endavant en el treball, s'ha suposat en termes 

generals el mateix nombre de viatgers des d'ara fins aquí cinquanta anys, tenint en compte que potser 

hi hagi un increment com es preveu i després un decrement, o simplement es mantingui el tant per 

cent.   
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16. Emissions de CO2 en 50 anys 
 
Amb les dades obtingudes gràcies al CALENER i les emissions derivades de la construcció, podem 

plasmar una gràfica on es veu l'impacte que es generarà des del moment en que s’acaba l’obra fins a 

50 anys després, temps que es considera com a vida útil de l’edifici. 
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El primer any es plasmen les emissions que s’han produït alhora de executar tota l’obra de l’estació de 

Llavaneres, a partir d’aleshores podem veure les emissions generades degut a l’ús que se’n fa de 

l’estació en 10, 20, 30, 40 i 50 anys. 

Les mateixes dades en una altra tipologia de gràfica ens permeten veure més clarament quin es el tant 

per cent que ha suposat la construcció i quin el de l’ús de l’estació. 

construcció; 57,22% ús; 42,78%
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De les emissions de CO2 produïdes pels materials de construcció i les produïdes per a l'obtenció de les 

condicions de confort, podem veure que són més grans les que s'han generat durant la construcció de 

l'estació que no pas les que es produiran durant l'ús d'aquesta en 50 anys. 

En el cas de Caldes la gràfica és molt semblant, tot i que els valors son força inferiors. 
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Les emissions que s'han generat durant la construcció de l'estació de Caldes d’Estrac tenen també un 

% més gran que les produïdes durant l'ús de l'estació en 50 anys.  
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A continuació es pot veure una gràfica amb els resultats de les dues obres solapats.  
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La construcció de l’estació de Sant Andreu de Llavaneres ha suposat l’emissió de 1.605 tones de CO2. 

Si li atribuïm una vida útil de 50 anys aquestes arriben a 2.806 tones que suposen una repercussió 

aproximada de 56 tones a l'any. 

En el cas de Caldes d’Estrac, la construcció ha suposat 1.011 tones, en 50 anys de vida es suposa 

unes 18,4 tones anuals pel que en total s'hauran emès unes 1.915 tones unes 38,3 tones l'any. 

 
Com a dada de referència: un habitatge unifamiliar de 100m2 on hi viu una família de 4 persones 

suposa aproximadament unes 3tones de CO2 a l'any. 

 
16.1 Repercussió emissions / m2 
 
Ara que tenim el total d'emissions de CO2 , podem veure quina és la quantitat per metre quadrat. 

 
SANT ANDREU DE LLAVANERES (Obra Nova) 
 
    EMISSIONS TOTALS m2 CONSTRUITS kg/m2

EDIFICI DE VIATGERS 533.669,79 Kg 33,24% 380,8 m2 1401,44
NOVES MARQUESINES 275.614,81 Kg 17,17% 764,2 m2 360,65
PAS INFERIOR 360.886,06 Kg 22,48% 144,75 m2 2493,16
ANDANES 353.303,26 Kg 22,00% 1874,15 m2 188,51
ENTORN 82.122,02 Kg 5,11% 1166,56 m2 70,39

TOTAL 1.605.595,93 Kg 4.330,46 m2 4154,18

 
    COST ENERGETIC m2 CONSTRUITS MJ/m2

EDIFICI DE VIATGERS 3.779.620,89 MJ 29,81% 380,8 m2 9925,4
NOVES MARQUESINES 2.680.487,94 MJ 21,14% 764,2 m2 3507,5
PAS INFERIOR 2.569.664,88 MJ 20,27% 144,75 m2 17752,4
ANDANES 2.953.142,72 MJ 23,29% 1874,15 m2 1575,7
ENTORN 696.202,50 MJ 5,49% 1166,56 m2 596,7

 
TOTAL 12.679.118,93 MJ 4.330,46 m2 33.358,01
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L'edifici de l'estació de Llavaneres ha suposat: 

  
 4,15 tones de materials per m2 
 33.358,01 MJ d'energia invertits en materials per m2 
 

 
CALDES D'ESTRAC(Rehabilitació) 
 

EMISSIONS TOTALS m2 CONSTRUITS kg/m2

EDIFICI DE VIATGERS 257.049,43 Kg 25,40% 337,52 m2 761,58
PAS INFERIOR 303.665,55 Kg 30,01% 106,71 m2 2845,70
ANDANES 241.079,44 Kg 23,83% 1414,93 m2 170,38
ENTORN 210.044,30 Kg 20,76% 1790,08 m2 117,33

TOTAL 1.011.838,72 Kg 3.649,24 m2 3895,01
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COST ENERGÈTIC m2 CONSTRUITS MJ/m2

EDIFICI DE VIATGERS 1.895.810,07 MJ 26,34% 337,52 m2 5616,8
PAS INFERIOR 2.200.024,65 MJ 30,57% 106,71 m2 20616,8
ANDANES 1.606.663,62 MJ 22,32% 1414,93 m2 1135,5
ENTORN 1.494.398,23 MJ 20,76% 1790,08 m2 834,8

TOTAL 7.196.896,56 MJ 3.649,24 m2 28.204,07
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L'edifici de l'estació de Caldes ha suposat: 

 3,89 tones de materials per m2 
 28.204 MJ d'energia invertits en materials per m2 

 

A continuació es pot veure una gràfica amb els resultats de les dues obres solapats.  
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16.2. Repercussió emissions ús / viatgers  
 
Com hem pogut veure anteriorment, és molt difícil preveure el nombre de viatgers que circularan des 

d'ara fins d'aquí a cinquanta anys per aquestes dues estacions, pel que per a poder adjudicar un 

nombre d'emissions viatger s'ha utilitzat la quantitat de viatgers que van passar durant l'any 2010 

multiplicat per 50anys. 

El resultat és el següent: 
 
LLAVANERES (O.N) 

Emissions ús 50 anys:       1.198.863,40 KgCO2 

Estimació de viatgers 50 anys:    24.634.799,00 persones 

Repercussió:                        0,048 kgCO2/viatge · any 
 
CALDES (Reh.) 

Emissions ús 50 anys:          586.912,2 KgCO2 

Estimació de viatgers 50 anys:    21.706.804,00 persones 

Repercussió:              0,027 kgCO2/viatge · any  
 
Per reduir la repercussió d'aquestes emissions/viatger es podria: 

 
1. Incrementar el pas dels trens. 
Actualment circulen en direcció Molins-Massanet 52 trens en dia feiner i 34 en festiu, i en direcció 

Massanet-Molins 55 en dia feiner i 35 en dia festiu.  

La mobilitat del viatgers presenta un repartiment irregular al llarg del dia i es concentra en franges 

horàries concretes, corresponents al període punta del matí (de les 6h a les 9 h) i a una punta inferior a 

la tarda (de les 15 h a les 17 h), períodes que coincideixen amb un pas de trens més constant.  

Si augmentem la freqüència de pas dels trens, hi haurà mes possibilitat que els habitants triïn el 

ferrocarril com a mitjà de transport per els desplaçaments diaris, en lloc del cotxe. A més viatgers, 

menys repercussió per viatger. 

 
2. Reduir el preu del bitllet 
Fet que també influiria en l'ús d'aquest transport. 
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17. Emissions degudes al transport 
 

Fins ara hem observat l'impacte ocasionat per la construcció i ús de les estacions, sense comptar amb 

les emissions pròpies dels desplaçaments amb el ferrocarril.  

El ferrocarril és la manera de transport de viatgers i de mercaderies que presenta un menor impacte 

ambiental en el seu conjunt, és la manera que menys energia consumeix per unitat transportada, que 

presenta uns menors nivells d'emissions de CO2, que menys contribueix a la contaminació local a les 

àrees urbanes, i que genera un menor impacte acústic. A més l'ocupació del terreny realitzada per les 

infraestructures ferroviàries és en termes relatius menor que l'espai ocupat per les carreteres. 

 

És el mitjà que realitza unes menors emissions de CO2 per unitat transportada, entre 3 i 5 vegades 

menys que viatjant per carretera i entre 7 i 10 vegades menys que viatjant amb avió. RENFE ha reduït 

en més d'un 45% les seves emissions per unitat transportada en el període 1990-2009. 

Per exemple en el trajecte Barcelona-Madrid un viatger que utilitzi l'AVE genera unes emissions de 

13kg de CO2.10 

 

L’objectiu d’aquest apartat és conèixer les emissions que es poden imputar a un viatger que utilitzi el 

ferrocarril i comparar-lo amb un que faci servir el cotxe, a partir de les dades aconseguides sobre la 

quantitat de viatgers que circulen per les estacions de Llavaneres i Caldes en un any. 

 

De l’estudi sobre la mobilitat que hem vist anteriorment podem extreure que la principal matriu de 

mobilitat intermunicipal de les poblacions de Llavaneres i Caldes es dona entre la pròpia població i 

Mataró, pel que podem suposar que dels viatgers comptabilitzats al llarg d'un any a Caldes i Llavaneres 

corresponen la gran majoria a desplaçaments per motius laborals fins a la capital del maresme. 

 
Els viatgers comptabilitzats en un any a l'estació de Llavaneres son 502.751, una mitja de 41.895 al 

mes i uns 1500 al dia. Aquests 1500 'tiquets validats' es corresponen aproximadament a 750 persones 

que van i 750 persones que tornen de la feina cada dia, per tant podem observar les emissions que 

suposen aquests viatges. 

 
10 Dades extretes del Informe Anual 2009 política Ambiental de Renfe. 
11 Emissions per viatger/Km: 0,02kgCO2  
12 El 7 de febrer de 2007, la Comissió Europea va publicar la seva proposta de projecte legislatiu (COM 2007 0019) per a 
limitar la mitja d'emissions de CO2 de la flota de vehicles europeus als 120 g/km. Tot i això, no tots els fabricants tenen una 
mitja de 120 g/km per als seus vehicles.  
La Federació Europea de Transport i Medi Ambient insisteix en la necessitat de disminuir a la meitat el consum de combustible 
dels automòbils nous, arribant als 80 g de CO2/km. La mitja d'emissions dels vehicles nous produïts a la Unió Europea es va 
reduir fins als 150 g CO2/km. 

 

 

Aquest recorregut si es fa amb ferrocarril suposa aproximadament uns 0,15KgCO2 per viatger11, ara bé 

si el mateix trajecte el féssim amb cotxe seria: 

 

 Distància Llavaneres - Mataró= 7,6Km 

 Quantitat de cotxes (comptant 2 persones per cotxe)= 375cotxes 

 Emissions d'un cotxe (gama mitja): 150gCO2/Km =0,15kgCO2/km12 

 7,6km x 0,15kgCO2/km= 1,14kgCO2 per viatge 

 375 cotxes x 1,14kgCO2 per viatge =427,5 kgCO2 

 En un dia= 427,5 kgCO2 x 2viatges/dia= 855kgCO2 dia 

 En un any=855kgCO2 dia x 365dies= 312.075kgCO2 any 

 

Unes 312 tones de CO2  a l'any. 

312.075kgCO2 any entre 502.751 =0,62kgCO2 

L'ús del cotxe suposa quatre vegades més emissions de CO2 que fer-ho amb tren. 
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Com a resum: 
Les emissions anuals en el cas de Llavaneres: 

 

 Construcció de l’edifici = 1.605 tones   

 Ús de l’edifici en 50 anys= 1.200 tones                   En total 130T l’any 

 Transport=0,15 KgCO2 x 24.634.799v= 3.695.219,85=3.695 tones 0,26 kgCO2/viatge · any 
 

Construcció ; 24,69% Prestacions; 18,46% Transport; 56,85%
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Les emissions anuals en el cas de Caldes: 

 

 Construcció de l’edifici = 1.011 tones   

 Ús de l’edifici en 50 anys= 904 tones                   En total 107,76T l’any 

 Transport=0,16 KgCO2 x 21.706.804v= 3.473.088,64=3.473 tones 0,25 kgCO2/viatge · any 
 

 

Construcció ; 18,76% Prestacions; 16,78% Transport; 64,46%
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CONDICIONS DE CONFORT 
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18. Condicions de confort 
 

La finalitat d'aquest apartat és conèixer que considerem com a condicions de confort a l'arquitectura i 

quins paràmetres intervenen. 

En la sensació de confort d’un ambient influeixen simultàniament els estímuls recollits per tots els 

sentits, sent el més important a nivell de confort el sentit criostèsic en comptes de la vista o l’oïda, 

existeixen dos agents que influeixen en el confort: els paràmetres ambientals i els factors de confort de 

l’usuari. 

 

Els paràmetres ambientals son manifestacions energètiques, que expressen les característiques 

físiques i ambientals d’un espai habitable, independentment de l’ús de l’espai i dels ocupants. 

 

El factors de confort son les condicions exteriors a l’ambient que influeixen sobre l’apreciació 

d’aquest. En aquest cas un mateix espai, amb idèntics paràmetres de confort, pot tenir respostes molt 

diferents segons les condicions dels seus usuaris. Aquestes condicions personals son de diferents 

tipus: biològic- fisiològic (com l’edat o el sexe), condicions sociològiques (tipus d’activitat, alimentació, 

roba) i psicològiques, segons les característiques individuals de cadascun dels usuaris. 

 

Per tant, el confort d’un ambient, depèn tant dels seus paràmetres objectius com dels factors dels seus 

usuaris. 

 

18.1 Confort tèrmic 
 

En el confort tèrmic intervenen els fenòmens energètics d'intercanvi d'energia entre el cos i l'ambient 

que l'envolta. Respecte els factors del confort tèrmic, el més important és el grau d'activitat que, influeix 

directament sobre el metabolisme, fa variar molt els requeriments de confort,  també és important el 

tipus de vestit, barrera tèrmica que influeix sobretot per la seva resistència tèrmica, l'edat, el sexe i 

l'educació, la situació geogràfica i època de l'any. 

 

A partir dels paràmetres i dels factors de confort tèrmic s'han fet diversos estudis, alguns dels més 

coneguts són la gràfica de Victor Olgyay o l'Àbac de Giovani. En el primer s'estudia el medi ambient 

exterior i té en compte dos paràmetres de confort tèrmic, la temperatura de l'aire i la humitat relativa.  

L'Àbac de Giovani, és l'estudi en l'àbac psicomètric de la zona de confort i de la relació d'aquesta amb 

els possibles sistemes de correcció amb solucions arquitectòniques per a condicions fora de la zona 

esmentada. A partir de la temperatura i la humitat podem veure si ens trobem dins de la zona de 

confort tant a l'hivern com a l'estiu. 

 

 

A continuació s'adjunta l'àbac de Giovani: 

 
Com podem veure, la zona de confort a l'estiu està aproximadament entre els 21,5º i els 26º amb una 

humitat entre el 20% i el 85%. Al hivern aquesta zona varia sent entre els 18,5º i 23,5º amb una humitat 

del 30% al 80%. 

Tenint en compte el marge de confort en els mesos d'estiu i els d'hivern, i coneixent la temperatura de 

les poblacions de Caldes d'Estrac i Llavaneres, podem plasmar en una gràfica els valors obtinguts  i 

així observar quins mesos es troben dins d'aquest confort i quins són els que més s'allunyen. 
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El clima del Maresme és Mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitació mitjana anual oscil·la entre 

els 550mm i 800mm, assolint-se els valors més alts al nord i a l’àrea del Montnegre i els més baixos al 

pobles costaners del sud de la comarca. L’estació plujosa és la tardor i la seca l’estiu. Pel que fa a la 

temperatura, els hiverns són moderats, amb mitjanes de 8 °C a 10 ºC, i els estius calorosos, entre 22°C 

i 23 ºC de mitjana, comportant una amplitud tèrmica anual moderada.  

 
Les dades climàtiques de totes dues poblacions s'han extret de les taules de dades de la Xarxa 

d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (meteocat) com que són poblacions molt properes, gairebé 

no hi ha diferències entre temperatures i he decidit plasmar-ne només una. 

  

 
 

Com podem veure la mitja es situa entre els 8ºC com a temperatura més baixa al gener i 24ºC com a 

més alta a l'Agost. Si plasmem en aquesta mateixa gràfica els valors de confort tèrmic d'estiu i d'hivern 

podem observar quins mesos es troben dins del confort: 

 
Són els mesos d'estiu els que es mantenen dins d'aquesta franja de confort, mentre que els d'hivern 

són els que més es distancien, sobretot els mesos de desembre, gener i febrer. 

 

Tot i això hem de tenir en compte que l’apreciació de l’ambient és subjectiu i depèn de cada persona, 

per tant els mesos com ara març, abril, octubre o novembre que s’allunyen de la franja de confort, per a 

una persona que es trobi a l’exterior, la sensació i temperatura pot ser més molesta que per a una altra. 
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La necessitat de  transportar mercaderies d’un lloc a un altre va motivar l’aparició del ferrocarril, que 

amb el decurs dels anys va acabar incloent també el transport de persones. Aquest fet va propiciar la 

creació d’emplaçaments on els usuaris poguessin adquirir el bitllet i embarcar i desembarcar, protegint 

al viatger, oferint un espai d’espera i aixopluc i alhora proporcionat al cap d’estació un lloc de treball i 

habitatge. El viatger disposava de modestes sales per a fer mes confortable l’espera del tren, ja que en 

aquells moments se’n desconeixia l’hora d’arribada i partida exacta, eren espais senzills, ben il·luminats 

i ventilats. L’edifici estava dissenyat de manera funcional, amb un espai minoritari per a l’usuari i sales i 

magatzems per al funcionament intern.   

 

Actualment, com hem vist, l’ús i els serveis que ofereix l’estació són diferents, ara és necessari un 

vestíbul més ampli acord amb el volum de passatgers i les noves normatives, sales d’instal.lacions 

elèctriques, de climatització, banys integrats dins l’estació, etc... tot i això el fet que ha generat el canvi 

més significatiu cap a l’actual ús i característiques de l’estació, és la incorporació del control d’accessos 

i la cafeteria.  

La cantina no va aparèixer fins als anys 30 i només en estacions de 1a classe, amb la incorporació 

d’aquest servei a la resta d’estacions es va propiciar el canvi, passant de ser un lloc de pas a ser un 

lloc per estar-s'hi.  

L’altre fet que ha influït en la modificació de l’estació ha sigut la necessitat de controlar els accessos, la 

incorporació de les maquines de validació de tiquets i les instal·lacions associades al seu correcte 

funcionament, han provocat que l’estació acabi essent un espai de pura vigilància. Podríem resumir la 

funció actual de l’estació com el d’un espai on el viatger valida el bitllet i pren el cafè, a diferència 

d’abans que era la de refugi.  

L'edifici de l'estació com era concebut no té raó de ser, per una banda la planta primera que era 

l'habitatge del cap de l'estació i tenia una funció molt evident, actualment és un espai que no se li sap 

assignar cap utilitat, i d'altra banda, com hem vist la planta baixa no disposa de suficients metres 

quadrats com per a absorbir els requeriments i demandes d'avui en dia.  

 

Per tant la primera conclusió és que mantenir l'edifici, suposa més inconvenients que beneficis ja que 

l'envolvent es torna un obstacle, conservar l'edifici que com hem vist és una icona ferroviària comporta 

traves i dificultats de circulació i distribució. 

 

 

A partir dels dues intervencions estudiades he descobert que suposen econòmicament una despesa 

molt elevada. Tot i que l'obra nova supera la rehabilitació, si observem el que ha costat construir l'edifici 

de viatgers, podem dir que en tots dos es gairebé el mateix.  

 

Per tant la segona conclusió és que econòmicament, una opció no és millor que l'altre, no és un tret 

determinant.  

 

Ara bé, si estudiem l'impacte ambiental que es genera de la construcció de cada obra, veiem que l'obra 

nova suposa un 60% més d'emissions respecte la rehabilitació, la construcció de l'edifici de viatgers en 

un cas duplica el nivell d'emissions de l'altre. Aquest fet es degut a que el nou edifici de viatgers s'ha 

dissenyat com un espai molt transparent, utilitzant nombrosos tancaments d'alumini, s'han hagut de fer 

noves fonamentacions, etc...s'ha executat un nou edifici sense tenir en compte aquest assumpte, 

utilitzant en grans quantitats materials com ara el formigó i l'acer que precisen de molta energia.  

 

La tercera conclusió és: si optem per l'opció de rehabilitar, generem menys emissions que construir des 

de zero, i per tant ocasionem un menor impacte mediambiental. 

 

Com hem vist aquestes no són les úniques emissions que es produeixen, ja que el propi ús de l'estació 

també en genera, les prestacions que ofereix l'estació com ara la climatització, la il·luminació, l'ACS, 

originen altres emissions que s'han d'afegir a les ocasionades per la construcció. Hem de tenir en 

compte que els propis desplaçaments amb ferrocarril també generen unes emissions que hem de 

comptabilitzar i que a més a més son les més notables i les que de cap manera podem estalviar-nos. 

Les emissions que es produeixen pels viatges amb aquest tipus de transport, no les podem minimitzar 

ni eliminar, però si que ho podem fer amb la resta. 

 

Si modifiquessin el concepte que tenim actualment de l'estació, eliminarien les emissions que es 

produeixen alhora de construir aquest nous edificis i sobretot les emissions que es produeixen per l’ús, i 

ho reduiríem un 40%. 

Hem de canviar  la concepció de l'edifici de viatgers i modificar els costums, l’estació ha de deixar de 

ser un edifici amb tants servei es necessari que ens replantegem la seva funció.  

Jo em pregunto, si normalment acostumem a esperar entre 5 i 10 minuts a l’estació i a més a més ara 

coneixem l’horari de pas dels trens des de casa, perquè ara l'estació està concebuda com un lloc on 

poder passar-ne més?  
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La freqüència de pas dels trens a Caldes d‘Estrac i Llavaneres és de 10-20 minuts entre les 6h i les10h, 

de 25 -30 min entre les 10-18h i de entre 10-20 min entre les 18 i les 22h. Que passaria si en comptes 

d’esperar en una estació com les que disposem actualment ho féssim sota una marquesina?  

No es una idea tan descabellada si tenim en compte l'anàlisi de les temperatures de la població, en el 

dos casos estudiats hem pogut veure que a l’estiu sense cap mena de climatització la temperatura de 

la zona es troba dins del confort climàtic, i en el cas de l’hivern anem prou abrigats com per estar al 

carrer, per tant, perquè no esperar el tren de la mateixa manera que ho fem amb l’autobús, si a més a 

més la freqüència de pas es similar. 

Aquest canvi de concepte de l’estació implicaria com en el cas del bus, fer un control dels viatgers dins 

del propi vagó, recobrant la feina del revisor. 

 

Conclusions parcials: 

 Les característiques i trets de l’edifici, els materials, formes i colors utilitzats l’han transformat en 

un símbol, convertint-se en una arquitectura ferroviària que tothom té present i identifica 

fàcilment.  

 Mantenir l’edifici es mantenir part del patrimoni, l’edifici tal i com el coneixem és la imatge de la 

companyia i la icona ferroviària a la població. Tothom associa els trets de l’edifici amb l’ús que 

se’n fa d’ell, detectant fàcilment l’estació dins del nucli urbà. 

 Mantenir l’edifici significa preservar una icona per a la població i per als habitants però fer-ho 

suposa un alt preu ja que l’edifici no esta preparat per a absorbir els actuals usos i superfícies.  

 Econòmicament: mantenir la façana genera un important increment en el pressupost del 

projecte, fent que assoleixi valors semblants als d'un edifici nou. Per tant, la rehabilitació no és 

una opció molt millor que l'obra nova en aquest aspecte. 

 L'impacte mediambiental que es produeix a l'obra nova és més gran que el de la rehabilitació, 

l'obra nova suposa un 60% més d'emissions respecte la rehabilitació. 

  El propi ús de l'estació, les prestacions que ofereix com ara la climatització, la il·luminació, 

l'ACS, originen altres emissions que s'han de sumar a les ocasionades per la construcció.  

 

 

El ferrocarril és el transport més ecològic, el que genera menys emissions per unitat transportada, per 

tant hem d'apostar per ell i tenim a les nostres mans fer-ho més sostenible, podem contribuir redefinint 

les nostres estacions.  

La solució tot i ser radical recau en l’eliminació de l’edifici de viatgers, dissenyar l’estació com una gran 

marquesina, on el viatger estigui protegit de la pluja, i on el control del viatger es realitzi dins del tren, 

de la mateixa forma que es fa amb el tramvia. 

 
 

Aquest treball és una primera aproximació sobre l'impacte econòmic i mediambiental que suposa 

rehabilitar  i construir una estació, només he analitzat dues obres, pel que s'hauria de fer un estudi més 

extens, observant i estudiant altres, per a que les dades fossin mes concloents.  

Els casos que he vist són dos exemples concrets i per tant els resultants i les conclusions no són 

generalitzables. 

Realitzar aquest projecte ha sigut una feina molt interessant, m’ha aportat nous coneixements sobre el 

tema i a mesura que he anat profunditzant en ell he descobert característiques de les estacions 

sorprenents.  He vist que l’estació tal i com la coneixem, és un edifici estimat per la població, el cas de 

Llavaneres és un clar exemple, el seu enderroc  va generar queixes i malestar general entre els 

habitants del poble que veien com amb la reforma de l’estació es perdia l’últim edifici de viatgers de la 

línia amb aquestes característiques.  

Crec que el meu treball pot servir per a desenvolupar-ne altres, analitzant estacions d’altres línies, 

estacions de 1a classe, de grans ciutats, etc per a poder veure de manera més exhaustiva i precisa les 

repercussions que es deriven d’aquesta tipologia d’intervencions. 
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