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Resum 
 
 
Localització d’emplaçaments per a noves estacions o canvi 
d’ubicació d’estacions existents en línies de ferrocarril 
 
La xarxa ferroviària catalana està basada en un seguit d’infraestructures que 
tenen el seu origen a mitjans o finals del segle XIX. En un principi aquest 
conjunt de línies tingué una finalitat tant industrial com de transport de 
passatgers, establint-se finalment com a principal aquest darrer ús en la 
majoria d’elles. Inicialment, les estacions de ferrocarril se situaren en els 
extrems dels cascs urbans, ja que es buscaren les màximes facilitats quan a 
traçat es refereix, així com la reducció de les molèsties que aquest servei 
pogués causar als habitants de les poblacions. 
 
Amb el pas dels anys, però, el model territorial sofrí un gran canvi. Així, a la 
segona meitat del segle XX la regió metropolitana de Barcelona presentà una 
tendència per part de la població a situar-se en àrees de la segona corona 
metropolitana, tot seguint un model territorial dispers. Fou en aquest punt on el 
ferrocarril jugà un paper important, ja que va ser a partir d’aquest que es buscà 
crear un servei de transport públic massiu d’alta freqüència que fos ràpid i 
eficient, i que permetés connectar la ciutat de Barcelona amb la seva perifèria. 
La creació del servei de Rodalies de RENFE i la modernització dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya a finals del passat segle permeté assolir aquest 
objectiu. 
 
Tot i això, després de gairebé 15 anys de servei en què ni l’expansió territorial 
de la població ni el creixement dispers s’ha aturat, cal fer una actualització de 
les necessitats i els problemes que presenta el territori, així com buscar 
possibles solucions o alternatives a partir de les infraestructures ja existents. 
Un dels mètodes a utilitzar és el de buscar emplaçaments de noves estacions 
de ferrocarril sense modificar els actuals traçats. Amb localitzacions idònies 
podrem aconseguir un augment de la cobertura de la xarxa ferroviària amb una 
mínima inversió i una baixa afectació al servei durant el període constructiu. 
 
En el cas del Vallès Oriental, aquesta solució presenta especial interès ja que 
es tracta d’un territori que ha crescut al voltant de les vies de comunicació que 
són l’autopista AP-7, l’autovia C-17 i les vies de tren que, sortint de Barcelona, 
es dirigeixen a Puigcerdà i a Girona i França per l’interior. Aquesta darrera 
suposa el suport infraestructural de l’actual línia de Rodalies C2. Aquesta línia 
presenta les mateixes estacions que en el seu moment d’inauguració, l’any 
1853, si exceptuem la posada en servei l’any 2002 de l’estació de Granollers 
Nord – Les Franqueses. 
 
Així doncs, a partir de dades d’assentaments de població, mobilitat i creixement 
urbanístic es podran buscar nous emplaçaments d’estacions o modificacions 
dels ja existents en aquesta línia que ha suposat un element vertebrador del 
territori per millorar el servei ofert a l’usuari. 


