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Objectius i metodologia del treball 
 
El principal objectiu d’aquest treball serà el de fer un estudi sobre quin és l’estat 
actual d’un tram d’una línia pertanyent a la xarxa de rodalies de ferrocarril, en 
aquest cas el de la línia de Rodalies RENFE C2 en el seu pas per la comarca 
del Vallès Oriental, i a partir de les dades com ara cobertura ferroviària de la 
població, demanda de viatgers, mobilitat o ocupació del sòl en el territori, entre 
d’altres, proposar possibles emplaçaments de noves estacions dins aquesta 
mateixa línia. Aquestes propostes es realitzaran respectant l’actual traçat de la 
línia per minimitzar el seu cost; és a dir, s’obviaran propostes que impliquin la 
construcció de variants ferroviàries, soterraments de vies o d’altres obres 
majors. 
 
Una de les principals dades en què es basarà l’anàlisi és la cobertura 
ferroviària a peu d’una estació. La definició d’aquesta dada es farà prenent com 
a referència una circumferència de radi 750 metres fent centre en la mateixa 
estació. Això és degut a què es considera que el màxim temps que està 
disposat a caminar un usuari habitual per utilitzar aquest servei és de 15 
minuts. Si considerem un pas de 3 quilòmetres per hora, el que representa un 
ritme moderat per la majoria de la gent, obtenim el valor de la distància del radi. 
Així mateix, considerarem que l’àrea d’influència en l’entorn del corredor de la 
línia s’estén a tres quilòmetres a banda i banda de la mateixa. 
 
Pel que fa a l’estudi de la de la població, aquest es realitzarà en base a dades 
obtingudes a partir de censos obtinguts a través de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, IDESCAT. Quan a les dades de mobilitat, s’utilitzaran les dades 
obtingudes en l’Equesta de Mobilitat Obligada, EMO, realitzada per aquest 
organisme cada cinc anys. La darrera d’aquestes enquestes data de 2001. 
Totes aquestes dades han estat introduïdes dins una base informàtica i han 
estat tractades amb un programa d’anàlisi tipus GIS, a partir del qual s’han 
obtingut els resultats de població dins de cada àmbit. 
 
L’àmbit d’estudi sobre el territori quedarà definit com segueix: quan es parli de 
la regió metropolitana de Barcelona es farà referència a tot l’àmbit d’influència 
de la ciutat de Barcelona. La regió metropolitana es subdivideix en dos àmbits; 
d’una banda tenim l’aglomeració central, que està composada pels 17 
municipis que formen part de l’Entitat Metropolitana del Transport o 
EMT,mentre que més enllà trobem la segona corona metropolitana. Aquesta 
està formada pels àmbits del Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès 
Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme. Val a dir que les fronteres d’aquests 
àmbits no coincideixen exactament amb les de les comarques que porten el 
mateix nom, tot i que les diferències tampoc són excessivament significatives. 
 
Finalment, per simplificar l’estudi en el moment de parlar de dades absolutes 
quan a potencials de demanda o mobilitat, s’ha considerat equivalent el pes 
d’un habitant al d’un lloc de treball localitzat, tot i que des del punt de vista de la 
mobilitat els ratis de generació i atracció de viatges són molt diferents, ja que 
un lloc de treball localitzat implica directament la obligatorietat del 
desplaçament per part de l’ocupant del mateix. 
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Fig. 1.1: Plànol de la regió metropolitana de Barcelona. Font: [1] 

 
 
Història de la línia 
 
L’origen de l’actual línia de Rodalies C2 en la seva branca nord es remunta fins 
mitjans del segle XIX. El fet que en aquella època la indústria catalana fos molt 
dependent de les importacions d’hulla anglesa plantejaren l’explotació i 
transport del carbó extret de les mines dels Pirineus. Dins aquest projecte, el 
principal objectiu fou dotar d’enllaç ferroviari les conques mineres de Sant Joan 
de les Abadesses. 
 
En un principi es projectà la creació d’una via fèrria que unís Sant Joan i Roses. 
Aquest servei hagués tingut tracció animal, a l’estil de les explotacions 
angleses de l’època, i hagués permès un enllaç amb un port que hagués 
potenciat el comerç extern del carbó dels Pirineus. Aquesta idea topà, però, 
amb tota una sèrie d’entrebancs, com són la gran longitud de la mateixa, amb 
més de cent quilòmetres, l’accidentalitat del terreny o bé el desnivell total a 
superar, amb més de mil metres de diferència entre els punts d’origen i destí, 
que van fer que es desestimés la idea. 
 
Passà a estudiar-se, llavors, la connexió d’aquesta conca minera amb la ciutat 
de Barcelona, ja que fou aquest el punt del territori on s’estava portant a terme 
el desenvolupament industrial. En un principi, els inversors no mostraren 
especial interès en el projecte, degut a la gran quantitat de capital necessari per 
portar-la a terme, i no fou fins que un conjunt de notables de la burgesia 
catalana, encapçalats per Manel Girona, decidí donar un fort impuls a la idea 
que aquesta no es començà a executar. 
 



Localització d’emplaçaments per a noves estacions o canvi d’ubicació d’estacions existents en línies de ferrocarril 
1. Presentació 

 - 5 - 

Així, la proposta de “Girona Hermanos y Clavé y Compañía” va ser la d’anar 
executant la línia per trams, a mesura que el capital anés arribant, la qual cosa 
permeté iniciar immediatament les obres. Tot això desembocà en la fundació 
de la Compañía del Camino de Hierro l’any 1850, i la concessió definitiva per la 
construcció del primer tram de la línia entre Barcelona i Granollers el 10 de 
setembre de 1851, per la quantitat de 27 milions de reals. 
 
Així doncs, el primer tram d’aquesta línia, que anava des de l’estació situada al 
carrer Ocata de Barcelona, on antigament arribaven les aigües del Rec Comtal 
i en l’actualitat hi ha l’Estació de França, fins Granollers quedà inaugurat el 23 
de juliol de 1854, convertint-se en la segona línia catalana i la vuitena de tot 
l’estat espanyol. Com a dada curiosa, aquesta fou la primera línia a Espanya 
que utilitzà el sistema de travesses Greaves, consistents en dos cons metàl·lics 
que aguantaven els rails, units per una travessa metàl·lica. 
 

 
Fig. 1.2: Imatge de 1885, antiga estació de Granollers. Font: [2] 

 
Un cop inaugurat aquest tram, però, els industrials catalans que tant d’interès 
havien mostrat per arribar fins les mines de Sant Joan de les Abadesses 
abandonaren el projecte per escometre una altra empresa: la connexió entre 
Barcelona i Saragossa per ferrocarril. Això comporta que hi hagi canvis en la 
junta directiva de la Companyia. Aquesta nova junta decidí que era molt més 
rendible unir el tram ja executat amb Girona i la frontera francesa, passant per 
zones més poblades i de més fàcil orografia, que no pas buscar l’enllaç amb les 
mines de carbó dels Pirineus. La principal causa d’aquest canvi cal buscar-la 
en la variació de l’objectiu comercial; així, tot i que en principi la línia estava 
encaminada al transport del carbó, ràpidament es canvià de mira comercial i es 
decidí explotar-la com a transport de viatgers. Inicialment el cost del viatge fou 
més elevat que el transport convencional de l’època. Concretament, de 
Barcelona a Granollers costava el doble que anant en diligència de cavalls, 
però el temps de trajecte va passar a ser d’una hora en comptes de les set que 
trigava la tracció animal. Així, el progressiu abaratiment del cost de viatge va fer 
que en pocs anys augmentés en molt el nombre d’usuaris del servei ferroviari. 
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Així doncs, la línia seguí camí cap al Nord. El 1857 es firmà un acord de 
mancomunitat entre la companyia explotadora de la línia, la Companyia de 
Barcelona – Granollers i Girona, amb la companyia explotadora de la línia de la 
costa, la “Companyia de Barcelona a Arenys de Mar i Girona”, segons el qual 
les dues construirien en forma conjunta la unió per ferrocarril entre Barcelona i 
Girona. El principal objectiu d’aquestes companyies passà a ser, doncs, la 
connexió de les dues línies per, a partir d’aquest punt, arribar en un traçat únic 
fins Girona. 
 
Així, l’any 1860 s’arribà a Maçanet – Massanes, punt d’enllaç de les dues línies, 
per arribar finalment a Girona el 3 de març de 1862. Tres mesos abans, el dia 1 
de Gener del mateix any, es fusionaren les companyies mancomunades 
anteriorment per fundar la “Sociedad de los caminos de hierro de Barcelona a 
Gerona”. Posteriorment la companyia també obtindria la concessió fins 
Figueres (1863) i la frontera (1864), passant a denominar-se “Compañía de los 
Caminos de Hierro de Barcelona a Francia por Figueras”. 
 
El 1880 finalment s’inaugurà la línia que va fins a Sant Joan de les Abadesses; 
durant sis anys els trens que anaren fins aquest nou destí també utilitzaren la 
infraestructura ja existent entre Barcelona i Granollers, cobrant els aranzels 
corresponents, fins que el 1886 s’inaugurà un traçat propi per aquesta línia. 
Aquest traçat és en l’actualitat el que dóna suport físic a la línia C3 de Rodalies. 
Així mateix, el tram entre Montcada i Barcelona també va ser utilitzat pels trens 
que arribaven de Saragossa, fins que la companyia explotadora d’aquests va 
rebre permís per construir la seva pròpia estació dins el terme municipal 
barceloní. 
 
Des de la seva instauració definitiva el traçat de la via no ha sofert canvis 
significatius. Les modificacions més destacables han tingut lloc a l’interior de la 
ciutat de Barcelona, amb la unió de l’estació originaria i la de Sants l’any 1882, 
a través del pas soterrat pels carrers d’Aragó i Marina, la construcció del 
baixador de Passeig de Gràcia el 1902, el cobriment de la sortida per Meridiana 
l’any 1954, el cobriment del pas pel carrer Aragó entre 1954 i 1959 o l’enllaç 
entre Aragó i el Clot el 1972, apartant la línia del seu pas per l’estació de 
França i donant-li la configuració que té en l’actualitat dins la ciutat comtal. 
L’altra actuació més destacable sobre la via ha estat la construcció a Granollers 
d’una variant ferroviària, que va entrar en funcionament l’any 1958, per alliberar 
el nucli urbà del traçat. La línia no es va electrificar fins el 1960. 
 
Quan a la seva influència sobre la indústria de la zona, el fet de connectar, 
juntament amb la carretera, tot el corredor del Vallès amb Barcelona i 
especialment el seu port, va suposar una dinamització del procés 
d’industrialització, ja que va permetre un millor subministrament de carbó per 
poder utilitzar les màquines de vapor. Això es pot observar en el cas concret de 
Granollers, on a partir de 1875 es registra un important augment de telers de 
vapor, els quals es concentren majoritàriament al voltant de l’antiga estació. 
 
Pel que a la titularitat de la línia es refereix, el 1875 es crea la “Compañía de 
los ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia”, o TBF, que passa a ser 
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la propietària de la via. Aquesta companyia és adquirida el 1899 per la 
“Compañía de ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante”, o MZA, que serà 
la titular de la línia fins que el 1941 l’estat traspassa la propietat de la mateixa a 
RENFE. 
 

 
Fig. 1.3: Esquema de les línies de Barcelona i Girona per l’interior i la costa. Font: [3] 

 
Es tracta, doncs, d’una línia que al llarg de la seva existència ha considerat de 
major importància el transport de viatgers que no pas el de mercaderies, tot i 
tractar-se de la connexió més utilitzada entre Catalunya i França. A més, a 
l’existència dels trens de llarg recorregut cal afegir la més actual implantació del 
servei de Rodalies. A principi dels anys 90, degut a la creixent dispersió de la 
població en el territori, sorgí la necessitat de crear un servei de transport públic 
massiu ràpid i fiable que connectés la ciutat de Barcelona amb les comarques 
de la segona corona metropolitana. En aquest cas, i per les possibilitats d’alta 
freqüència amb combois de gran capacitat i xarxa separada del transport privat, 
el que el desvincula de les afectacions del tràfic d’aquest, el ferrocarril va ser 
l’elegit per desenvolupar aquesta funció. Nasqué, doncs, el servei de Rodalies 
RENFE, servei que en l’actualitat es troba totalment consolidat, amb més de 
112 milions de viatgers l’any 2004, i és dins aquest marc que s’engloba la línia 
a estudiar, la C2 de Rodalies en el seu pas pel Vallès Oriental. La integració 
tarifària portada a terme el 2002, que permet la utilització de diferents modes 
de transport públic amb un mateix bitllet, ha estat una eina més dins la 
potenciació i consolidació d’aquest servei, que ha esdevingut essencial tant per 

Barcelona 

Granollers 

Mataró 

Maçanet 



Localització d’emplaçaments per a noves estacions o canvi d’ubicació d’estacions existents en línies de ferrocarril 
1. Presentació 

 - 8 - 

l’usuari com per millorar la sostenibilitat de la mobilitat diària dins l’àrea 
d’influència de la ciutat de Barcelona. 
 

 
Fig. 1.4: Xarxa actual de Rodalies. Font: [3] 

 




