
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Proposta de millora de la línia C2 
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Ubicació de noves estacions 
 
Buscarem en aquest punt un doble objectiu, en funció del tipus d’urbanització ja 
descrit en apartats anteriors. D’una banda, pel que fa al tram inicial entre 
Montcada i Granollers, l’objectiu a assolir ha de ser aproximar-se al màxim al 
servei que es dóna dins la línia C1 de Rodalies, és a dir, donar un nivell de 
cobertura intensiu entre Barcelona ciutat i la capital de l’àmbit pel qual discorre, 
que en aquest cas és Granollers.  
 
Els criteris a seguir hauran de ser l’establiment de distàncies interestacionals 
que siguin suficients per no solapar cobertures, però que alhora se situïn prop 
de nuclis amb un nivell de potencialitat d’usuaris suficientment elevat com 
perquè es pugui prendre en consideració l’establiment d’una nova parada en el 
servei. 
 
D’altra banda, més enllà de Granollers s’haurà d’estudiar si existeix algun lloc 
que sigui digne de considerar com a punt d’accés a la xarxa a partir de la 
població més propera a peu o l’accessibilitat d’aquest punt en vehicle privat. 
 
Si observem amb deteniment la línia podem trobar diferents punts susceptibles 
d’albergar una nova estació ferroviària dins la línia C2, punts que tot seguit 
passem a descriure. 
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Montornès del Vallès 
 
Ubicació: dins el terme municipal de Montornès del Vallès, uns 1.900 metres al 
nord de l’actual estació de Montmeló. 
 
nº d’estacions 1 
Població del municipi 14.065 
Població coberta a peu 3.245 
Llocs de treball localitzats del terme municipal 7.532 
Llocs de treball localitzats no residents 4.856 
Superfície industrial propera (m2) 88.445 + 711.921 projectats 
Càlcul estimat de viatgers diaris 3.500 
Treballen fora del municipi 3.506 
Taula 5.1: Descripció poblacional de Montornès del Vallès. Fonts: [1] i [3]  

 
Fig. 5.1: Imatge del pla urbanístic de Montornès en l’entorn de l’estació projectada. Font: [6] 
 
Fent un anàlisi de la línia fins a Granollers, podem observar que, pel que fa a 
distàncies interestacionals, en tots els casos ens trobem rondant els tres 
quilòmetres, menys en el cas del tram entre Montmeló i Granollers, en què 
aquesta distància és netament superior, concretament, 7,7 quilòmetres. Així, i 
fent una interpretació de la línia i la seva aplicació en la urbanització, podríem 
considerar a partir d’aquestes dades que la urbanització contínua es veu 
trencada en aquest punt, en què es passa a la urbanització dispersa. I això no 
és així, ja que en aquest tram la línia de ferrocarril passa per l’interior del terme 
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municipal de Montornès del Vallès, i concretament pel seu polígon de Riera – 
Marsà. 
 
El polígon Riera – Marsà va ser inaugurat l’any 1964. Tot i que en principi era 
considerat un polígon industrial, dins el mateix s’hi van construir blocs de pisos 
amb les vivendes dels treballadors. Amb els anys s’ha anat pal·liant aquests 
dèficits, convertint-se en part íntegra del municipi de Montornès. Per tant, la 
zona per on passa la via del tren es pot considerar com un lloc d’aglomeració 
tant d’indústria, i especialment de logística i distribució, com de població. 
 

 
Imatge 5.1: Polígon Riera – Marsà vist des de la línia de tren 

 
Pel que fa a dades de població, en l’actualitat Montornès del Vallès té un total 
de 14.190 habitants, per sobre de poblacions que ja tenen parada en aquesta 
línia, com és el cas de Montmeló o la Llagosta, i en la línia d’altres poblacions 
de la mateixa, com per exemple Cardedeu, Les Franqueses o Sant Celoni. El 
fet que la línia passi a certa distància del nucli central del poble en aquest cas 
es veu pal·liat pel fet esmentat anteriorment, és a dir, que ben a prop hi trobem 
un barri amb gran concentració de població. A més, un servei de busos regular 
des del centre de la població fins l’estació, així com un aparcament de 
dimensions adequades farien que el servei fos atractiu pels habitants tant del 
mateix Montornès com de localitats properes, com poden ser Vilanova de la 
Roca o La Roca, que en l’actualitat no tenen servei ferroviari. Això fa que la 
demanda potencial de viatgers d’aquesta estació sigui elevada, considerant 
sempre la idea tant de servir a la població que es pugui acostar a peu com 
aquella que ho faci en vehicle privat. 
 
Així mateix, la seva proximitat al Centre Logístic del Vallès, així com el fet que 
gran part de les empreses concentrades tant al polígon Riera – Marsà com als 
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voltants siguin de logística i distribució de material, ens farien pensar en la idea 
de l’establiment d’un possible centre de distribució de mercaderies des d’aquest 
punt. La localització d’una nova estació en aquest punt comportaria, a més, un 
augment considerable de la quantitat de sòl industrial cobert. Així, en l’entorn 
de la futura estació trobem una quantitat de sòl urbanitzada o pendent 
d’urbanitzar d’unes 80 hectàrees, mentre que les deu estacions actuals 
estudiades sumen només 140 hectàrees. Així doncs, a part de donar cobertura 
als habitants de Montornès es faria arribar el transport públic als polígons 
industrials de la població, amb tot el que això suposa. 
 
Pel que fa a la possible ubicació de la futura estació, aquesta es podria establir 
a una distància de 1,9 quilòmetres de l’actual estació de Montmeló, just en el 
revolt que fa la via per encaminar-se cap a Granollers. En aquest punt hi 
trobem un solars sense edificar al marge oriental de la via que es troben 
qualificats en l’actualitat com a protecció ferroviària, parcs, sòl industrial i 
serveis terciaris. Les instal·lacions de l’estació podrien estar ubicades en el tros 
considerat com a reserva ferroviària, així com el rectangle dins aquest solar 
qualificat com a sòl industrial, prèvia requalificació. Aquesta actuació, a més, 
podria servir per arreglar la zona qualificada com a parc, que en l’actualitat no 
té cap tipus de manteniment i presenta un aspecte de baix interès, amb la qual 
cosa es donarien equipaments d’un tipus que en l’actualitat no es troben 
presents en aquesta zona. 
 

 
Imatge 5.2: Solar susceptible d’ubicar la proposta d’estació a Montornès 

 
En vistes de les dades de les altres estacions, així com del nombre d’habitants 
de les poblacions a les que donen cobertura o la mobilitat laboral dels termes 
municipals, i considerant la distància fins el nucli urbà del cas que ens ocupa, 
s’estima que l’estació de Montornès podria registrar un nombre de viatgers 
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proper al de Cardedeu o La Llagosta, tot i que una mica inferiors, per un global 
estimat entre 3.500 i 3.800 viatgers diaris. Cal dir que una part important 
d’aquests viatgers serien captats de les estacions properes de Granollers 
Centre i, especialment, Montmeló, cosa que s’accentuaria en els primers anys 
de funcionament. 
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Montcada i Reixac Sud 
 
Ubicació: dins el terme municipal de Montcada, uns 935 metres al sud de 
l’actual estació de Montcada i Reixac. 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 30.953
Població coberta a peu 7.173
Llocs de treball localitzats del terme municipal 15.968
Llocs de treball localitzats no residents 11.305
Superfície industrial propera (m2) 52.541
Càlcul estimat de viatgers diaris -
Treballen fora del municipi 7.913
Taula 5.2: Descripció poblacional de Montcada i Reixac. Fonts: [1] i [3]  

 
Fig. 5.2: Imatge del pla urbanístic de Montcada en l’entorn de les estacions projectades. 
Font: [6] 
 
La població de Montcada i Reixac és un interessant punt d’estudi per la seva 
situació estratègica. Així, aquesta població se situa entre les lleres dels rius 
Ripoll i Besòs, i es tracta d’un dels únics punts de sortida naturals que té 
l’aglomeració central de Barcelona, per dirigir-se cap als Vallesos i, seguint la 
depressió Pre-Litoral, Girona i França. 
 
Es tracta, en conseqüència, d’un punt en què s’hi troba concentrat gran 
quantitat d’infraestructura de pas, tant viària com ferroviària. Pel que fa a 
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aquesta última, per Montcada passen les línies de Rodalies RENFE C2, C3, C4 
i C7. Tot i això, hi trobem una dada si més no curiosa, i és que si bé compta 
amb cinc estacions de tren, només una d’elles és utilitzada per més d’una línia, 
l’estació de Montcada Bifurcació, compartida per les línies C3 i C4. 
 
En el cas d’aquesta població ens marcarem dos objectius: d’una banda, 
augmentar el nombre de població coberta i facilitar l’accés a l’infraestructura, 
mentre que d’altra banda s’haurà d’estudiar la possibilitat de reordenar el 
sistema d’estacions establert en aquesta estació a partir de la infraestructura 
actual, estudiant la possible localització d’alguna estació que pugui ser 
utilitzada com a intercanviador entre les línies. 
 
La configuració ferroviària de Montcada no es pot entendre sense tenir en 
compte la presència del turó que porta el mateix nom. Així, la presència 
d’aquest accident geogràfic condiciona en gran mesura la xarxa, i especialment 
la línia que es dirigeix cap al Vallès Occidental, que es veu obligada a rodejar-lo 
en la seva sortida de Barcelona. En l’actualitat s’està estudiant la possibilitat de 
realitzar un túnel que permetria evitar el turó i guanyar uns 3-4 minuts en temps 
de viatge, però per fer aquest treball ens basarem en les condicions actuals 
dels diferents traçats. 
 
Així, l’actual estació dins aquest municipi que utilitza la línia que estudiem és la 
de Montcada i Reixac. Aquesta es troba situada al centre històric de la ciutat, 
en el marge sud-oest del punt on s’uneixen els rius Ripoll i Besòs; de fet, fou la 
primera estació que va tenir aquest municipi. Així mateix, es tracta d’una 
estació que es troba relativament a prop de les estacions de Montcada – 
Manresa i Montcada Bifurcació; entre aquestes tres estacions donen cobertura 
a tot el casc antic de la població, mentre que més allunyada trobem l’estació de 
Montcada – Santa Maria, dins la línia C4, que dona cobertura a la part del 
municipi que s’expandeix cap a l’oest.  
 
La proposta a fer consistirà en la creació d’un nou intercanviador a l’aire lliure 
entre totes les línies passants per Montcada, aprofitant l’estretament que es 
produeix en el seu pas pel costat del turó. Així, existeix un punt en la sortida de 
la ciutat de Barcelona i abans d’arribar al turó en què la distància entre línies es 
suficientment petita com per, a partir d’obres no necessariament de grans 
dimensions, podem aconseguir  l’objectiu marcat. En aquest punt, on la línia 
d’estudi s’acosta provinent de les estacions de Clot – Aragó i Sant Andreu 
Comtal a la línia que comparteixen fins aquest punt les línies C3 i C4 provinents 
de Meridiana, la distància entre ambdues infraestructures és de només una 
cinquantena de metres. Val a dir que aquesta nova estació quedaria en part 
allunyada del nucli urbà de Montcada, però tot i això no hem d’oblidar que el 
principal objectiu que busquem quan proposem aquesta estació és el de la 
creació d’un intercanviador. Coordinant els serveis de les actuals C2, C3, C4 i 
C7, aquesta proposta reduiria el temps de viatge actual entre el Vallès Oriental i 
el Vallès Occidental especialment, a més de millorar la comoditat dels usuaris i 
alliberar part del sòl que actualment es troba destinat a infraestructura 
ferroviària. 
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De la mateixa manera, i pel que fa al possible encaix de l’estació dins el pla 
urbanístic actual de Montcada, els terrenys que circumden el punt escollit tenen 
tres diferents usos. Així, a l’oest de la via trobem sòls de tipus industrial i 
d’equipaments; concretament, l’ajuntament del municipi, mentre que a l’est 
trobem sòl de tipus residencial i més sòl industrial. La ubicació idònia seria la 
parcel·la qualificada com a industrial que trobem a l’oest, ja que aquesta es 
troba rodejada de sol urbanitzat de tipus residencial, amb la qual cosa es 
substituiria una indústria, que podria ser fàcilment deslocalitzada del nucli urbà i 
que milloraria la qualitat de vida dels veïns ja de per sí, per un equipament que 
els donaria servei. Així mateix, aquest punt és molt més accessible per la 
població de Montcada que qualsevol dels que es troben al marge occidental de 
la via. Tot i això, es tracta d’una parcel·la d’uns 30.000 metres quadrats, molt 
superior a la necessària per realitzar una obra d’aquest tipus, amb la qual cosa 
no estaria de més estudiar d’altres emplaçaments per situar aquesta 
instal·lació. 
 
Tot i això, la ubicació d’aquesta estació amb l’actual configuració de la 
infraestructura se’ns presenta com a inviable, degut a l’orografia del terreny. 
Així, la diferència de cota existent entre la via pública i la línia ferroviària, així 
com entre les dues línies ferroviàries, fan que el planejat sigui presentat com a 
inviable. El desnivell existent de deu metres aproximadament, el pas d’una via 
pública entre les vies de tren i el fet que la construcció desordenada en aquest 
punt obligaria a l’expropiació de moltes propietats plantegen una difícil solució, 
que en les condicions actuals no tenen resolució, el que ens fa desestimar la 
col·locació d’una estació en aquest punt. 
 

 
Imatge 5.3: Punt proposta. Es pot observar la diferència de cota entre les dues línies existents 
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Montcada i Reixac Nord 
 
Ubicació: dins el terme municipal de Montcada, uns 885 metres al nord de 
l’actual estació de Montcada i Reixac. 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 30.953
Població coberta a peu 4.423
Llocs de treball localitzats del terme municipal 15.968
Llocs de treball localitzats no residents 11.305
Superfície industrial propera (m2) 194.920
Càlcul estimat de viatgers diaris 1.700
Treballen fora del municipi 7.913
Taula 5.3: Descripció poblacional de Montcada i Reixac. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 5.2: Imatge del pla urbanístic de Montcada en l’entorn de les estacions projectades.  
Font: [6] 
 
Es planteja també la ubicació d’una nova estació en un punt al nord del nucli 
urbà de Montcada. Aquesta nova estació es trobaria a la llera nord del riu 
Ripoll, i es proposa amb l’objectiu de donar cobertura al conjunt d’habitatges 
construïts en aquesta zona a mitjans dels noranta, en que hi habiten uns 3.100 
habitants, així com al polígon industrial del Pla de’n Coll, pròxim a ell. Dues són 
les propostes que es poden fer a partir d’aquesta nova estació. 
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La primera opció consistiria en la creació d’aquesta estació i l’abans proposada 
al sud del municipi, el que comportaria eliminar l’actual estació de Montcada i 
Reixac, ja que la població quedaria suficientment ben coberta amb aquestes 
dues parades, mentre que la distància interestacional entre una estació i l’altra 
quedaria en 1,8 quilòmetres. 
 
La segona opció seria aquella que es basa en el fet que hem desestimat en un 
principi la ubicació d’una estació al sud de l’actual. Suposant que mantenim 
aquesta, la distància interestacional se situa en uns 885 metres, distància que 
si bé és curta per la línia que tractem, ja es dona en altres llocs, com en el cas 
de la línia C1 del Maresme, i amb resultats satisfactoris. Aquesta solució seria 
més satisfactòria que no pas l’anterior. 
 

 
Imatge 5.4: Proposta d’emplaçament de l’estació de Montcada Nord 

 
De nou, i tal i com passava amb el cas de Montornès, si bé l’augment de 
cobertura quan a viatgers a peu no seria molt elevada, sí que ho seria en el cas 
de donar cobertura a sòl industrial, ja que unes 28 hectàrees del mateix es 
veurien afectades positivament quan a proximitat de l’accés a la xarxa amb la 
creació d’aquesta nova estació. Així mateix, la superfície lliure de la que es 
disposa en aquest punt permetria crear un aparcament de dimensions 
semblants als que trobem en d’altres estacions de la línia, com és el cas de 
Mollet o Montmeló. Aquest aparcament resultaria un reclam pel tipus d’usuari 
que, com ja s’ha explicat, sigui un habitant del mateix municipi o de municipis 
propers, prefereix o no li queda altra opció que acostar-se fins al punt d’accés a 
la xarxa ferroviària en transport privat.  
 
S’estima que aquesta nova estació podria tenir un nombre de viatgers 
aproximadament la meitat de l’actual estació de Montcada i Reixac, uns 1.700 
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viatgers diaris, xifra que podria variar cas de mantenir-se l’actual estació o de 
modificar-la i moure-la cap al sud. En aquest darrer cas, aquesta xifra podria 
arribar a pujar fins a un cinquanta per cent més, uns 2.500, fruit de la població 
la cobertura de la qual oscil·la en funció del desplaçament o no de l’estació de 
Montcada i Reixac cap al sud. 
 

 
Imatge 5.5: Sectors urbanitzats veïns de la proposta d’estació 

 
En tot cas, i com ja s’ha comentat anteriorment, qualsevol proposta en 
qualsevol de les línies que passen per Montcada hauria d’anar acompanyat 
d’un estudi de reordenació de la situació ferroviària actual dins aquest terme 
municipal. 
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Estació al nord-est del Vallès Oriental 
 

 
Fig. 5.3: Assentaments de població en el territori del Baix Montseny. Font: [1] 

 
A la part oriental del Vallès Oriental, en el tram entre Granollers i Sant Celoni, 
podem trobar gran quantitat d’urbanitzacions o bé poblacions de petita mida 
que es troben fins cert punt allunyades de la línia i que en els darrers anys han 
viscut el fenomen del pas de segona a primera residència. Aquest fenomen en 
part és degut a la pressió urbanística i en part al fet que la població ha buscat 
una millora en la qualitat de vida allunyant-se de l’Àrea Metropolitana, però 
alhora mantenint el seu lloc de treball en ella. Això ha generat una mobilitat 
obligada diària de forma pendular en molts d’aquests punts. 
 
L’objectiu del transport públic ha de ser intentar captar el màxim d’aquesta 
mobilitat, cosa difícil, però, en aquest tipus d’àmbits, ja que la rigidesa implícita 
en el servei ferroviari, amb una infraestructura pròpia, unit a la urbanització 
dispersa predominant en la zona fa que li sigui difícil arribar a cobrir tots els 
àmbits. És per això que s’ha d’intentar potenciar la opció de facilitar l’accés a la 
infraestructura a través d’altres vies, com pot ser la coordinació amb serveis 
interurbans d’autobusos o bé la creació d’estacions de l’estil park&ride, que si 
bé en un principi no donen cobertura a un gran nombre de població a peu, han 
de permetre l’accés en mode de transport privat a la mateixa per després 
desplaçar-se en transport públic al punt de destinació. 
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És aquesta la opció que es contempla per la zona esmentada anteriorment. Tot 
i això, la dificultat alhora de trobar una ubicació adequada, amb una alta 
accessibilitat des de tots els punts per carretera, així com el baix nombre de 
viatgers que registra l’estació de Santa Maria de Palautordera, que seria el més 
semblant que trobem en l’actualitat a una proposta d’aquest tipus, o el fet que 
en cap cas es pugui aconseguir un punt més accessible en aquest tram que el 
que presenten les actuals estacions, amb un nombre de places de pàrquing 
suficientment alts, ens fa desestimar una proposta d’aquest tipus. 
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Afectacions sobre la línia de les propostes 
 
Fem ara un anàlisi de quines són les conseqüències que tindrien les actuacions 
proposades sobre l’actual servei. L’aparició de noves estacions provoca de 
forma implícita un augment del temps de viatge. Dos són els factors que 
provoquen aquest augment de temps: d’una banda, el fet que el ferrocarril 
acceleri i freni en un tram en el qual en l’actualitat viatja a velocitat constant, el 
que provoca una disminució de la velocitat mitja en els trams afectats, mentre 
que d’altra banda tenim el temps de parada implícit en cada nova estació que 
permeti l’accés i dispersió dels viatgers al servei. 
 
Quantificat numèricament, primerament estudiarem el cas de les propostes de 
Montcada. Si considerem l’estació de Montcada sud com un desplaçament de 
l’actual Montcada i Reixac, el temps de viatge entre aquesta població i 
Barcelona es veuria reduït en gairebé un minut gràcies a l’escurçament de la 
distància que els separa. D’altra banda, el temps de viatge entre Montcada sud 
i Montcada Nord seria d’uns dos minuts, i en general l’afectació d’aquesta 
estació en el servei actual es veuria reflectit en el temps de viatge entre 
Barcelona i les estacions posteriors, que es veuria augmentat en un minut i mig 
aproximadament. Pel que fa a Montornès, aquesta estació faria augmentar el 
temps de viatge entre Granollers i Montmeló en uns dos minuts. 
 
Així mateix, i tal i com ja hem comentat anteriorment, aquestes propostes 
comportarien un augment dels viatgers. Per estacions, la xifra de nous usuaris 
es podria valorar en uns 2.200 nous viatgers diaris a Montornès, xifra que és 
relativament inferior al total de 3.500 que es preveuen, degut a què alguns dels 
potencials usuaris d’aquesta estació ja ho serien en l’actualitat de les estacions 
de Montmeló o Granollers Centre. En el cas de les estacions de Montcada, 
l’aparició de l’estació al nord del terme municipal podria fer augmentar en uns 
1.000 viatgers diaris el nombre total de la línia, xifra inferior als 1.700 usuaris 
previstos pel mateix motiu que a l’anterior. D’altra banda, l’aparició de l’estació 
al sud de Montcada no suposaria un augment remarcable d’usuaris, sempre i 
quan no anés acompanyada de la ja esmentada remodelació en la rasant de 
les línies C3 i C4. En aquest cas, la figura d’intercanviador entre les línies dels 
dos vallesos que prendria aquesta estació farien augmentar el seu potencial.  
 
Val a dir, d’altra banda, que en l’actualitat es registra ja un alt grau d’ocupació 
dels combois, especialment en hora punta. L’augment de viatgers que 
suposaria la creació d’aquestes noves estacions, afegit a l’augment natural 
anual, no faria més que empitjorar una situació actual que ja es troba prop del 
col·lapse, amb constants retards i avaries dins aquesta línia. Caldrà, doncs, 
estudiar també la inversió paral·lela a fer en maquinària i millores en la 
infraestructura actual per tal d’oferir un servei de qualitat que es trobi parell al 
que la demanda exigeix. 




