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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
Les fotografies a les que no s’especifica la font són de “Font: Elaboració pròpia” 
 
4-1: Vista en sentit Martorell (aigües amunt). D’esquer ra a dreta: sòl NU, túnel FGC, túnel de la NII  antiga, NII, 
Llobregat, sòl industrial de Castellbisbal i desemb ocadura de la riera de Rubí. 

 Font: Desconeguda 
 

4-2: Sòl urbanitzat de baixa densitat artificialitzador  

Font: Desconeguda 
 

4-3: A2 (més a sota) i N-II entrant pel sud al Congost         4-4: Entrada del riu al congost de Martorell: pont de F GC, 
de Martorell, i corba del riu. Pont de FGC al fons.                      N-II (que entra al túnel), A2.  Al fons, antiga N-II 
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4-5: Pas de la NII sota la A2 al congost de Martorell, pont      4-6 :La Vila de Martorell i l’entrada al Congost.   
       de FGC per canviar de marge, antiga NII a l’ esquerra,            La A2 creua el riu i la N-II s egueix pel marge 
       i masia encaixonada per les infraestructures                           esquerre 

  
Font: Desconeguda 
 

Sant Boi : 
 
5-1:Estació St. Boi: escales mecàniques,  
ascensors, rampes d’accés per a minusvàlids. 

  
 

5-2: Part del gran aparcament de l’estació de St. Boi 
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5-3: Places reservades davant l’ajuntament      5-4 : Aparcament lliures als carrers adjacents 

   
5-5: Parada d’autobús davant estació St. Boi     5-6 : Parada de taxis davant estació St. Boi 

              
5-7: Places per bicicletes al costat de l’andana 
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Molí Nou : 
 

 5-8: Park & ride a Molí Nou 

  
5-9: Aparcament lliure a una zona (U,S,P)           5-1 0: Passarel·la espai residencial - estació (al fons) 

   
 

5-11: Passarel·la (espai residencial al fons) 

 
 

Camí adjacent a la N-II per on arriben molts usuari s des de la Colònia Güell  
5-12: Des de la passarel·la, en sentit Martorell          5-13: Vista des de l’estació (i parada d’autobús): 
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5-14: Carrer Eduard Toldrà i la seva rambla, mostra del teixit residencial de Molí Nou 

  
Accés cap a la passarel·la (foto des de la passarel ·la):  
5-15: (al fons, la biblioteca enmig del pas                       5-16: Algunes voreres estretes (a la dreta aparcament lli ure) 

       
 

Imatges del camí de vianants per l’interior entre M olí Nou i Colònia Güell: 
5-17:                                                                                    5-18: 

         
5-19:                                                                                    5-20: 
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5-20 bis : Frontera encara lliure entre Molí Nou i Colònia G üell (des de Molí Nou)  
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Colònia Güell : 
5-21: Estació de Colònia Güell                         5 -22: 

  
Font: FGC 
5-23: Mapa de la Colònia Güell                        5 -24: Accés a l’estació des del nucli de la Colònia 

   
Font: fotografia feta del mapa que es troba prop de l’estació                                                         
5-25: Al fons, semàfor a la BV-2002                5-26: Voreres de la BV-2002 al costat de l’estació 

  
5-27: Nucli urbà de la Colònia Güell                5-2 8: Nucli urbà de la Colònia Güell 
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5-29: Parada autobús davant estació Colònia Güell     Carretera BV-2002 entre Molí Nou i Colònia Güell de s  
                                                                                  de la passarel·la de  vianants de M.Nou  

       
Vorera de la carretera BV-2002 
anant de Colònia Güell a Molí Nou 
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Santa Coloma de Cervelló : 
 

5-30: Estació Sta. Coloma (sentit Martorell)   5-31: Para des pels 2 sentits davant l’estació   

  
2 

5-32: Parada de l’autobús L76 davant de l’estació de FGC . Més endarrera, la del sentit contrari 

 
 

5-33: Aparcament de l’estació Sta. Coloma (inclou places  per bicicletes) 

  
5-34: espai d’aparcament, unes 50 places mínim (no seny alitzades) a entre 100 i 200 m de l’estació 

  
Dues vistes de l’aparcament per possible P&R (110 pl aces gratuïtes):  
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5-35: Vista cap al casc urbà 

 
 

5-36: Vista cap a l’estació, la via i el riu 

  
 

5-37: Voreres amples als nous creixements            5-3 8: Voreres estretes i amb obstacles  
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Sant Vicenç dels Horts : 
Parades de l’autobús L2 al carrer paral·lel a la via  (costat riu): 
5-39: Al costat de l’estació                                         5-40: A 120 m de l’estació 

   
5-41: Parada al carrer perpendicular a l’estació        5-42: Parades de línies interurbanes L-61 i L62 

   
5-43: Exterior de l’estació, costat Llobregat (al fons, aparcament per Park&ride) 

 
Aparcaments lliures delimitats al costat riu (també  voreres amb obstacles) 
5-44:                                                                               5-45: 
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Aparcaments lliures al costat muntanya: 
5-46 Sentit Martorell                               5-4 7: Sentit Barcelona 

   

5-48: L’estació (esquerra) i el carrer de l’estació en sentit Barcelona  

 
Carrils bici en estat deficient del costat Llobrega t:  
5-49:                                                                           5-50:: 

                    
5-51:                                                                             5-52: 
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Can Ros : 
5-53: Voltants de l’estació: xarxes ben  
         diferents a cada costat                                         5-54: Accés a l’estació, costat muntanya 

       
Font: FGC 
5-55: Accés pel costat muntanya                                5-56: Rampa d’accés a l’andana de Can Ros: 

                 
 
5-57: Parada amagada de la L1                     5-58 : Parada dels autobusos L61 i L62 (costat riu) 
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5-59: Parada dels autobusos L61 i L62                    5-60: Gran densitat de vehicles aparcats a l’espai  
                                                                                     públic (al fons, rambla que porta a ’estació) 

  
 

Voreres estretes i ocupades per serveis i cotxes 
5-61:                                                                              5-62: 

  
5-63: Costat muntanya: forts pendents                     5-64: Costat riu: voreres amples i xarxa viària més coh erent                        
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Pallejà : 
5-65: Pas a nivell (sortida de l’estació)              5 -66: Edifici de viatgers i andana sentit Barcelona 

  
Font: FGC                                                                               
5-67: Vista de l’estació en direcció Martorell 

 
5-68: Espai d’aparcament darrera l’estació de Pallejà 

  
Parades del Fontpibus en ambdós sentits al carrer de  Les Masies 
5-69:                                                                              5-70: 
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Parades dels autobusos interurbans a l’Avinguda de l a Generalitat 
5-71:                                                                                   5-72: 

    
5-73: Carrer sense voreres que porta a l’estació    5-7 4: Carrer sense voreres de l’entorn de  l’estació 

    
5-75:                                                                             5-76: 

   
 



 223 

Sant Andreu de la Barca : 
 
Antiga estació de St Andreu de la Barca:    
5-77: Andanes (imatge del 2001)                        5 -78: Amb via soterrada al davant (2004) 

    

5-79: Nova estació de St Andreu                       5- 80: Nova estació de St Andreu 

   
5-81, 5-82: Ascensors i escales mecàniques de la nova estació  soterrada 

    
5-83: Aparcament costat Barcelona                  5-84 : Aparcament costat Martorell 
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5-85, 5-86: Parades de la línia d’autobús entre Corbera i Sant Andreu al costat de l’estació: 

   
5-87, 5-88: Diferents parades dels autobusos interurbans en p le nucli 

   
5-89: Aparcament sobre voreres tolerat             5-90 : Voreres d’ample menor al metre 

   
5-91: Places per vehicles de minusvàlids         5-92 : Manca de disciplina 
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5-93: Cases en filera (unifamiliars)                        5-94: zones més modernes, carrer cap a l’estació 

   
5-95: Edificacions d’habitatges plurifamiliars  5-96 : Edificacions d’habitatges plurifamiliars 

   
5-97: Habitatges unifamiliars , ciutat jardí densa     5-98: Aparcament sense espai pels vianants 

   
5-99: Escala de l’aparcament  
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El Palau : 
5-100: Exterior de l’estació de El Palau des del costat mun tanya i cap al costat riu 

 
5-101: Andanes de El Palau                                    5-102: Parada d’autobús davant l’estació El Palau 

    
5-103: Estació i aparcament de Park & ride 

 
5-104:       Voreres amples en el camí des de la zona res idencial cap a l’estació                             5-105 
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5-106:                                      Arribada a l ’estació des de la zona residencial                                   5-107: 

   
5-108: Rampes d’accés                                     5-109: Aparcament de bicicletes 
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Martorell-Vila : 
5-110: Edifici de l’estació                                    5-111: L’ estació sota la nova N-II 

     
Font: FGC                                          
5-112: Pas sota Pont de Ctra. Martorell-Terrassa i viaduct e de AP-7 des de Font de les Malaltes 

 
5-113: Nuclis de Castellbisbal (mapa de l’itinerari del “Bus de l’estació) 

Font: web de l’ajuntament de Castellbisbal 
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5-114:                                            Carrer s sense voreres del costat de Castellbisbal                                         5-115: 

   
Camí dels vianants des de l’estació cap a la Vila: s ortint de l’estació per travessar la C-243 pel pas inferior i el Pont 
del Diable 
5-116: 

 
5-117: Vista enrere: camí dels vianants sota N-II        5-118: Pas inferior sota C-243 (des de Castellbisbal) 

   
5-119: Pas inferior sota la C-243 (des de Martorell)             5-120: Pendent a superar al Pont del Diable  
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Des del Pont del Diable: 
5-121: Vista enrere (al nord): estació sota N-II             5-122: Vista al sud: C-243 sota el viaducte de l’AP-7 

   
Exemples de les voreres de la Vila : 
5-123:                                                                    5-124: 

   
 
5-125:                                                                   5-126: 

    
5-127: Vista de la parada d’autobús a la Vila més propera a l’estació de Martorell - Vila 

 
5-128: Parada a 500 m (600 m reals) de l’estació                            5-129: Parada que interromp el pas dels vianants  
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5-130: Aparcament de Park & ride                           5-131: Aparcament de “El Molino rojo” 

   
5-132: 59 places a uns 300 m de l’estació        5-133 : 35 a 40 places a uns 600 m de l’estació 

   
5-134: 25 places a uns 800 m de l’estació        5-135 :  5 places a 200 – 300 m de l’estació 
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5-136: 80 places a 900 m de l’estació 
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Martorell-Enllaç : 
5-137: Martorell – Enllaç (al fons a la dreta,         5 -138: Pas de vianants cap a l’estació              
l’antiga estació del “Vapor”)                                            amb petit cartell anunciant p arada bus) 

   
5-139: Zona d’accés per vianants i parada bus al fons               5-140: Camí cap a l’estació pels vianants 

  
5-141: Rampes d’accés a l’edifici                      5 -142: A la sortida de l’aparcament de l’estació s’endev ina 
de viatgers                                                                      la parada dels autobu sos urbans 
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5-143: Parada poc accessible en zona urbana  5-144 : Aparcaments per bicicletes a l’entrada de l’estac ió 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
Les fotografies a les que no s’especifica la font són de “Font: Elaboració pròpia” 
 
4-1: Vista en sentit Martorell (aigües amunt). D’esquer ra a dreta: sòl NU, túnel FGC, túnel de la NII  antiga, NII, 
Llobregat, sòl industrial de Castellbisbal i desemb ocadura de la riera de Rubí. 

 Font: Desconeguda 
 

4-2: Sòl urbanitzat de baixa densitat artificialitzador  

Font: Desconeguda 
 

4-3: A2 (més a sota) i N-II entrant pel sud al Congost         4-4: Entrada del riu al congost de Martorell: pont de F GC, 
de Martorell, i corba del riu. Pont de FGC al fons.                      N-II (que entra al túnel), A2.  Al fons, antiga N-II 
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4-5: Pas de la NII sota la A2 al congost de Martorell, pont      4-6 :La Vila de Martorell i l’entrada al Congost.   
       de FGC per canviar de marge, antiga NII a l’ esquerra,            La A2 creua el riu i la N-II s egueix pel marge 
       i masia encaixonada per les infraestructures                           esquerre 

  
Font: Desconeguda 
 

Sant Boi : 
 
5-1:Estació St. Boi: escales mecàniques,  
ascensors, rampes d’accés per a minusvàlids. 

  
 

5-2: Part del gran aparcament de l’estació de St. Boi 
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5-3: Places reservades davant l’ajuntament      5-4 : Aparcament lliures als carrers adjacents 

   
5-5: Parada d’autobús davant estació St. Boi     5-6 : Parada de taxis davant estació St. Boi 

              
5-7: Places per bicicletes al costat de l’andana 
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Molí Nou : 
 

 5-8: Park & ride a Molí Nou 

  
5-9: Aparcament lliure a una zona (U,S,P)           5-1 0: Passarel·la espai residencial - estació (al fons) 

   
 

5-11: Passarel·la (espai residencial al fons) 

 
 

Camí adjacent a la N-II per on arriben molts usuari s des de la Colònia Güell  
5-12: Des de la passarel·la, en sentit Martorell          5-13: Vista des de l’estació (i parada d’autobús): 
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5-14: Carrer Eduard Toldrà i la seva rambla, mostra del teixit residencial de Molí Nou 

  
Accés cap a la passarel·la (foto des de la passarel ·la):  
5-15: (al fons, la biblioteca enmig del pas                       5-16: Algunes voreres estretes (a la dreta aparcament lli ure) 

       
 

Imatges del camí de vianants per l’interior entre M olí Nou i Colònia Güell: 
5-17:                                                                                    5-18: 

         
5-19:                                                                                    5-20: 
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5-20 bis : Frontera encara lliure entre Molí Nou i Colònia G üell (des de Molí Nou)  
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Colònia Güell : 
5-21: Estació de Colònia Güell                         5 -22: 

  
Font: FGC 
5-23: Mapa de la Colònia Güell                        5 -24: Accés a l’estació des del nucli de la Colònia 

   
Font: fotografia feta del mapa que es troba prop de l’estació                                                         
5-25: Al fons, semàfor a la BV-2002                5-26: Voreres de la BV-2002 al costat de l’estació 

  
5-27: Nucli urbà de la Colònia Güell                5-2 8: Nucli urbà de la Colònia Güell 
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5-29: Parada autobús davant estació Colònia Güell     Carretera BV-2002 entre Molí Nou i Colònia Güell de s  
                                                                                  de la passarel·la de  vianants de M.Nou  

       
Vorera de la carretera BV-2002 
anant de Colònia Güell a Molí Nou 
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Santa Coloma de Cervelló : 
 

5-30: Estació Sta. Coloma (sentit Martorell)   5-31: Para des pels 2 sentits davant l’estació   

  
2 

5-32: Parada de l’autobús L76 davant de l’estació de FGC . Més endarrera, la del sentit contrari 

 
 

5-33: Aparcament de l’estació Sta. Coloma (inclou places  per bicicletes) 

  
5-34: espai d’aparcament, unes 50 places mínim (no seny alitzades) a entre 100 i 200 m de l’estació 

  
Dues vistes de l’aparcament per possible P&R (110 pl aces gratuïtes):  
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5-35: Vista cap al casc urbà 

 
 

5-36: Vista cap a l’estació, la via i el riu 

  
 

5-37: Voreres amples als nous creixements            5-3 8: Voreres estretes i amb obstacles  
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Sant Vicenç dels Horts : 
Parades de l’autobús L2 al carrer paral·lel a la via  (costat riu): 
5-39: Al costat de l’estació                                         5-40: A 120 m de l’estació 

   
5-41: Parada al carrer perpendicular a l’estació        5-42: Parades de línies interurbanes L-61 i L62 

   
5-43: Exterior de l’estació, costat Llobregat (al fons, aparcament per Park&ride) 

 
Aparcaments lliures delimitats al costat riu (també  voreres amb obstacles) 
5-44:                                                                               5-45: 
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Aparcaments lliures al costat muntanya: 
5-46 Sentit Martorell                               5-4 7: Sentit Barcelona 

   

5-48: L’estació (esquerra) i el carrer de l’estació en sentit Barcelona  

 
Carrils bici en estat deficient del costat Llobrega t:  
5-49:                                                                           5-50:: 

                    
5-51:                                                                             5-52: 
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Can Ros : 
5-53: Voltants de l’estació: xarxes ben  
         diferents a cada costat                                         5-54: Accés a l’estació, costat muntanya 

       
Font: FGC 
5-55: Accés pel costat muntanya                                5-56: Rampa d’accés a l’andana de Can Ros: 

                 
 
5-57: Parada amagada de la L1                     5-58 : Parada dels autobusos L61 i L62 (costat riu) 
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5-59: Parada dels autobusos L61 i L62                    5-60: Gran densitat de vehicles aparcats a l’espai  
                                                                                     públic (al fons, rambla que porta a ’estació) 

  
 

Voreres estretes i ocupades per serveis i cotxes 
5-61:                                                                              5-62: 

  
5-63: Costat muntanya: forts pendents                     5-64: Costat riu: voreres amples i xarxa viària més coh erent                        

                 



 221 

Pallejà : 
5-65: Pas a nivell (sortida de l’estació)              5 -66: Edifici de viatgers i andana sentit Barcelona 

  
Font: FGC                                                                               
5-67: Vista de l’estació en direcció Martorell 

 
5-68: Espai d’aparcament darrera l’estació de Pallejà 

  
Parades del Fontpibus en ambdós sentits al carrer de  Les Masies 
5-69:                                                                              5-70: 

  



 222 

Parades dels autobusos interurbans a l’Avinguda de l a Generalitat 
5-71:                                                                                   5-72: 

    
5-73: Carrer sense voreres que porta a l’estació    5-7 4: Carrer sense voreres de l’entorn de  l’estació 

    
5-75:                                                                             5-76: 
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Sant Andreu de la Barca : 
 
Antiga estació de St Andreu de la Barca:    
5-77: Andanes (imatge del 2001)                        5 -78: Amb via soterrada al davant (2004) 

    

5-79: Nova estació de St Andreu                       5- 80: Nova estació de St Andreu 

   
5-81, 5-82: Ascensors i escales mecàniques de la nova estació  soterrada 

    
5-83: Aparcament costat Barcelona                  5-84 : Aparcament costat Martorell 
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5-85, 5-86: Parades de la línia d’autobús entre Corbera i Sant Andreu al costat de l’estació: 

   
5-87, 5-88: Diferents parades dels autobusos interurbans en p le nucli 

   
5-89: Aparcament sobre voreres tolerat             5-90 : Voreres d’ample menor al metre 

   
5-91: Places per vehicles de minusvàlids         5-92 : Manca de disciplina 
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5-93: Cases en filera (unifamiliars)                        5-94: zones més modernes, carrer cap a l’estació 

   
5-95: Edificacions d’habitatges plurifamiliars  5-96 : Edificacions d’habitatges plurifamiliars 

   
5-97: Habitatges unifamiliars , ciutat jardí densa     5-98: Aparcament sense espai pels vianants 

   
5-99: Escala de l’aparcament  
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El Palau : 
5-100: Exterior de l’estació de El Palau des del costat mun tanya i cap al costat riu 

 
5-101: Andanes de El Palau                                    5-102: Parada d’autobús davant l’estació El Palau 

    
5-103: Estació i aparcament de Park & ride 

 
5-104:       Voreres amples en el camí des de la zona res idencial cap a l’estació                             5-105 
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5-106:                                      Arribada a l ’estació des de la zona residencial                                   5-107: 

   
5-108: Rampes d’accés                                     5-109: Aparcament de bicicletes 
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Martorell-Vila : 
5-110: Edifici de l’estació                                    5-111: L’ estació sota la nova N-II 

     
Font: FGC                                          
5-112: Pas sota Pont de Ctra. Martorell-Terrassa i viaduct e de AP-7 des de Font de les Malaltes 

 
5-113: Nuclis de Castellbisbal (mapa de l’itinerari del “Bus de l’estació) 

Font: web de l’ajuntament de Castellbisbal 
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5-114:                                            Carrer s sense voreres del costat de Castellbisbal                                         5-115: 

   
Camí dels vianants des de l’estació cap a la Vila: s ortint de l’estació per travessar la C-243 pel pas inferior i el Pont 
del Diable 
5-116: 

 
5-117: Vista enrere: camí dels vianants sota N-II        5-118: Pas inferior sota C-243 (des de Castellbisbal) 

   
5-119: Pas inferior sota la C-243 (des de Martorell)             5-120: Pendent a superar al Pont del Diable  
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Des del Pont del Diable: 
5-121: Vista enrere (al nord): estació sota N-II             5-122: Vista al sud: C-243 sota el viaducte de l’AP-7 

   
Exemples de les voreres de la Vila : 
5-123:                                                                    5-124: 

   
 
5-125:                                                                   5-126: 

    
5-127: Vista de la parada d’autobús a la Vila més propera a l’estació de Martorell - Vila 

 
5-128: Parada a 500 m (600 m reals) de l’estació                            5-129: Parada que interromp el pas dels vianants  



 231 

   
5-130: Aparcament de Park & ride                           5-131: Aparcament de “El Molino rojo” 

   
5-132: 59 places a uns 300 m de l’estació        5-133 : 35 a 40 places a uns 600 m de l’estació 

   
5-134: 25 places a uns 800 m de l’estació        5-135 :  5 places a 200 – 300 m de l’estació 
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5-136: 80 places a 900 m de l’estació 
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Martorell-Enllaç : 
5-137: Martorell – Enllaç (al fons a la dreta,         5 -138: Pas de vianants cap a l’estació              
l’antiga estació del “Vapor”)                                            amb petit cartell anunciant p arada bus) 

   
5-139: Zona d’accés per vianants i parada bus al fons               5-140: Camí cap a l’estació pels vianants 

  
5-141: Rampes d’accés a l’edifici                      5 -142: A la sortida de l’aparcament de l’estació s’endev ina 
de viatgers                                                                      la parada dels autobu sos urbans 
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5-143: Parada poc accessible en zona urbana  5-144 : Aparcaments per bicicletes a l’entrada de l’estac ió 
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ANNEX FOTOGRÀFIC 
 
Les fotografies a les que no s’especifica la font són de “Font: Elaboració pròpia” 
 
4-1: Vista en sentit Martorell (aigües amunt). D’esquer ra a dreta: sòl NU, túnel FGC, túnel de la NII  antiga, NII, 
Llobregat, sòl industrial de Castellbisbal i desemb ocadura de la riera de Rubí. 

 Font: Desconeguda 
 

4-2: Sòl urbanitzat de baixa densitat artificialitzador  

Font: Desconeguda 
 

4-3: A2 (més a sota) i N-II entrant pel sud al Congost         4-4: Entrada del riu al congost de Martorell: pont de F GC, 
de Martorell, i corba del riu. Pont de FGC al fons.                      N-II (que entra al túnel), A2.  Al fons, antiga N-II 

  



 208 

4-5: Pas de la NII sota la A2 al congost de Martorell, pont      4-6 :La Vila de Martorell i l’entrada al Congost.   
       de FGC per canviar de marge, antiga NII a l’ esquerra,            La A2 creua el riu i la N-II s egueix pel marge 
       i masia encaixonada per les infraestructures                           esquerre 

  
Font: Desconeguda 
 

Sant Boi : 
 
5-1:Estació St. Boi: escales mecàniques,  
ascensors, rampes d’accés per a minusvàlids. 

  
 

5-2: Part del gran aparcament de l’estació de St. Boi 
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5-3: Places reservades davant l’ajuntament      5-4 : Aparcament lliures als carrers adjacents 

   
5-5: Parada d’autobús davant estació St. Boi     5-6 : Parada de taxis davant estació St. Boi 

              
5-7: Places per bicicletes al costat de l’andana 
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Molí Nou : 
 

 5-8: Park & ride a Molí Nou 

  
5-9: Aparcament lliure a una zona (U,S,P)           5-1 0: Passarel·la espai residencial - estació (al fons) 

   
 

5-11: Passarel·la (espai residencial al fons) 

 
 

Camí adjacent a la N-II per on arriben molts usuari s des de la Colònia Güell  
5-12: Des de la passarel·la, en sentit Martorell          5-13: Vista des de l’estació (i parada d’autobús): 
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5-14: Carrer Eduard Toldrà i la seva rambla, mostra del teixit residencial de Molí Nou 

  
Accés cap a la passarel·la (foto des de la passarel ·la):  
5-15: (al fons, la biblioteca enmig del pas                       5-16: Algunes voreres estretes (a la dreta aparcament lli ure) 

       
 

Imatges del camí de vianants per l’interior entre M olí Nou i Colònia Güell: 
5-17:                                                                                    5-18: 

         
5-19:                                                                                    5-20: 
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5-20 bis : Frontera encara lliure entre Molí Nou i Colònia G üell (des de Molí Nou)  
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Colònia Güell : 
5-21: Estació de Colònia Güell                         5 -22: 

  
Font: FGC 
5-23: Mapa de la Colònia Güell                        5 -24: Accés a l’estació des del nucli de la Colònia 

   
Font: fotografia feta del mapa que es troba prop de l’estació                                                         
5-25: Al fons, semàfor a la BV-2002                5-26: Voreres de la BV-2002 al costat de l’estació 

  
5-27: Nucli urbà de la Colònia Güell                5-2 8: Nucli urbà de la Colònia Güell 
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5-29: Parada autobús davant estació Colònia Güell     Carretera BV-2002 entre Molí Nou i Colònia Güell de s  
                                                                                  de la passarel·la de  vianants de M.Nou  

       
Vorera de la carretera BV-2002 
anant de Colònia Güell a Molí Nou 
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Santa Coloma de Cervelló : 
 

5-30: Estació Sta. Coloma (sentit Martorell)   5-31: Para des pels 2 sentits davant l’estació   

  
2 

5-32: Parada de l’autobús L76 davant de l’estació de FGC . Més endarrera, la del sentit contrari 

 
 

5-33: Aparcament de l’estació Sta. Coloma (inclou places  per bicicletes) 

  
5-34: espai d’aparcament, unes 50 places mínim (no seny alitzades) a entre 100 i 200 m de l’estació 

  
Dues vistes de l’aparcament per possible P&R (110 pl aces gratuïtes):  
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5-35: Vista cap al casc urbà 

 
 

5-36: Vista cap a l’estació, la via i el riu 

  
 

5-37: Voreres amples als nous creixements            5-3 8: Voreres estretes i amb obstacles  
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Sant Vicenç dels Horts : 
Parades de l’autobús L2 al carrer paral·lel a la via  (costat riu): 
5-39: Al costat de l’estació                                         5-40: A 120 m de l’estació 

   
5-41: Parada al carrer perpendicular a l’estació        5-42: Parades de línies interurbanes L-61 i L62 

   
5-43: Exterior de l’estació, costat Llobregat (al fons, aparcament per Park&ride) 

 
Aparcaments lliures delimitats al costat riu (també  voreres amb obstacles) 
5-44:                                                                               5-45: 
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Aparcaments lliures al costat muntanya: 
5-46 Sentit Martorell                               5-4 7: Sentit Barcelona 

   

5-48: L’estació (esquerra) i el carrer de l’estació en sentit Barcelona  

 
Carrils bici en estat deficient del costat Llobrega t:  
5-49:                                                                           5-50:: 

                    
5-51:                                                                             5-52: 
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Can Ros : 
5-53: Voltants de l’estació: xarxes ben  
         diferents a cada costat                                         5-54: Accés a l’estació, costat muntanya 

       
Font: FGC 
5-55: Accés pel costat muntanya                                5-56: Rampa d’accés a l’andana de Can Ros: 

                 
 
5-57: Parada amagada de la L1                     5-58 : Parada dels autobusos L61 i L62 (costat riu) 
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5-59: Parada dels autobusos L61 i L62                    5-60: Gran densitat de vehicles aparcats a l’espai  
                                                                                     públic (al fons, rambla que porta a ’estació) 

  
 

Voreres estretes i ocupades per serveis i cotxes 
5-61:                                                                              5-62: 

  
5-63: Costat muntanya: forts pendents                     5-64: Costat riu: voreres amples i xarxa viària més coh erent                        
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Pallejà : 
5-65: Pas a nivell (sortida de l’estació)              5 -66: Edifici de viatgers i andana sentit Barcelona 

  
Font: FGC                                                                               
5-67: Vista de l’estació en direcció Martorell 

 
5-68: Espai d’aparcament darrera l’estació de Pallejà 

  
Parades del Fontpibus en ambdós sentits al carrer de  Les Masies 
5-69:                                                                              5-70: 
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Parades dels autobusos interurbans a l’Avinguda de l a Generalitat 
5-71:                                                                                   5-72: 

    
5-73: Carrer sense voreres que porta a l’estació    5-7 4: Carrer sense voreres de l’entorn de  l’estació 

    
5-75:                                                                             5-76: 
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Sant Andreu de la Barca : 
 
Antiga estació de St Andreu de la Barca:    
5-77: Andanes (imatge del 2001)                        5 -78: Amb via soterrada al davant (2004) 

    

5-79: Nova estació de St Andreu                       5- 80: Nova estació de St Andreu 

   
5-81, 5-82: Ascensors i escales mecàniques de la nova estació  soterrada 

    
5-83: Aparcament costat Barcelona                  5-84 : Aparcament costat Martorell 
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5-85, 5-86: Parades de la línia d’autobús entre Corbera i Sant Andreu al costat de l’estació: 

   
5-87, 5-88: Diferents parades dels autobusos interurbans en p le nucli 

   
5-89: Aparcament sobre voreres tolerat             5-90 : Voreres d’ample menor al metre 

   
5-91: Places per vehicles de minusvàlids         5-92 : Manca de disciplina 
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5-93: Cases en filera (unifamiliars)                        5-94: zones més modernes, carrer cap a l’estació 

   
5-95: Edificacions d’habitatges plurifamiliars  5-96 : Edificacions d’habitatges plurifamiliars 

   
5-97: Habitatges unifamiliars , ciutat jardí densa     5-98: Aparcament sense espai pels vianants 

   
5-99: Escala de l’aparcament  
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El Palau : 
5-100: Exterior de l’estació de El Palau des del costat mun tanya i cap al costat riu 

 
5-101: Andanes de El Palau                                    5-102: Parada d’autobús davant l’estació El Palau 

    
5-103: Estació i aparcament de Park & ride 

 
5-104:       Voreres amples en el camí des de la zona res idencial cap a l’estació                             5-105 
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5-106:                                      Arribada a l ’estació des de la zona residencial                                   5-107: 

   
5-108: Rampes d’accés                                     5-109: Aparcament de bicicletes 

    
 



 228 

Martorell-Vila : 
5-110: Edifici de l’estació                                    5-111: L’ estació sota la nova N-II 

     
Font: FGC                                          
5-112: Pas sota Pont de Ctra. Martorell-Terrassa i viaduct e de AP-7 des de Font de les Malaltes 

 
5-113: Nuclis de Castellbisbal (mapa de l’itinerari del “Bus de l’estació) 

Font: web de l’ajuntament de Castellbisbal 
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5-114:                                            Carrer s sense voreres del costat de Castellbisbal                                         5-115: 

   
Camí dels vianants des de l’estació cap a la Vila: s ortint de l’estació per travessar la C-243 pel pas inferior i el Pont 
del Diable 
5-116: 

 
5-117: Vista enrere: camí dels vianants sota N-II        5-118: Pas inferior sota C-243 (des de Castellbisbal) 

   
5-119: Pas inferior sota la C-243 (des de Martorell)             5-120: Pendent a superar al Pont del Diable  
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Des del Pont del Diable: 
5-121: Vista enrere (al nord): estació sota N-II             5-122: Vista al sud: C-243 sota el viaducte de l’AP-7 

   
Exemples de les voreres de la Vila : 
5-123:                                                                    5-124: 

   
 
5-125:                                                                   5-126: 

    
5-127: Vista de la parada d’autobús a la Vila més propera a l’estació de Martorell - Vila 

 
5-128: Parada a 500 m (600 m reals) de l’estació                            5-129: Parada que interromp el pas dels vianants  
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5-130: Aparcament de Park & ride                           5-131: Aparcament de “El Molino rojo” 

   
5-132: 59 places a uns 300 m de l’estació        5-133 : 35 a 40 places a uns 600 m de l’estació 

   
5-134: 25 places a uns 800 m de l’estació        5-135 :  5 places a 200 – 300 m de l’estació 
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5-136: 80 places a 900 m de l’estació 
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Martorell-Enllaç : 
5-137: Martorell – Enllaç (al fons a la dreta,         5 -138: Pas de vianants cap a l’estació              
l’antiga estació del “Vapor”)                                            amb petit cartell anunciant p arada bus) 

   
5-139: Zona d’accés per vianants i parada bus al fons               5-140: Camí cap a l’estació pels vianants 

  
5-141: Rampes d’accés a l’edifici                      5 -142: A la sortida de l’aparcament de l’estació s’endev ina 
de viatgers                                                                      la parada dels autobu sos urbans 
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5-143: Parada poc accessible en zona urbana  5-144 : Aparcaments per bicicletes a l’entrada de l’estac ió 

   

 


