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ANNEX 1: ANÀLISI GEOGRÀFICA 
 
Densitats i NMO (Nivell Mig d’Ocupació) 
 
Per relacionar els diferents tipus de planejament amb xifres de densitat d’habitants per hectàrea, caldrà definir 
certs conceptes i fer algunes hipòtesis. 

urbà sòl de superfície
habitatges de nombre  habitatges de netaDensitat  =  

 totalsuperfície
habitatges de nombre  habitatges de  brutaDensitat  =  

habitatges de  nombre
poblacióhabitatgeper   ocupants nombre (NMO) ocupació de mig Nivell ==  

En el camp del planejament urbanístic i també del territorial, sovint cal avaluar els habitatges que, en el futur, hi 
haurà en un marc geogràfic i un període concrets. Es preveu la variació futura de població en el marc geogràfic 
i l’evolució de la mida de les famílies, dels nuclis de convivència. Aquesta mida és una xifra que disminueix 
constantment a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al menys des de l’any 1970. No té el mateix valor per a tots 
els municipis, en principi, caldria calcular-lo per cada un. Es faran servir les previsions pel 2001 de fa menys de 
10 anys, basades en dades del 1991 i anteriors. El NMO s’hi defineix per sistemes urbans, s’intenta tenir una 
xifra que serveixi per un conjunt (sistema) de sòl urbà, que en general ocupa diversos municipis, amb 
característiques aproximadament uniformes. 
S’utilitzaran les NMO previstes pel 2001, no es disposa de les reals per 2002, 2003 ni 2004. 
 
Taula: NMO previstes (extrapolant les dades del 1970 fins al 1991) 

Sistema Urbà NMO 1996 NMO 2001 NMO 2006 NMO 2011 NMO 2016 NMO 2021 NMO 2026 
Llobregat 3,22 3,10 2,99 2,90 2,82 2,74 2,68 
Delta 3,28 3,15 3,04 2,94 2,86 2,78 2,71 
Martorell 3,22 3,11 3,01 2,93 2,85 2,78 2,72 
Ordal-Llobregat 3,27 3,14 3,03 2,93 2,85 2,77 2,70 

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (1998) 
 
Les xifres de NMO serveixen per relacionar les dades de planejament amb les densitats assolibles als entorns 
tractats. 
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Taula : NMO de 1970 al 2026 
  NMO reals (per municipis)   NMO previstes (per sistemes urbans)    

Sistema urbà Municipi 
NMO 
1970 

NMO 
1975 

NMO 
1981 

NMO 
1986 

NMO 
1991 

NMO 
1996 

NMO 
2001 

NMO 
2006 

NMO 
2011 

NMO 
2016 

NMO 
2021 

NMO 
2026 

Llobregat Cornellà de Llobregat 4,14 3,60 3,63 3,48 3,29 
Llobregat Esplugues de Llobregat 4,21 3,62 3,59 3,43 3,31 
Llobregat Sant Feliu de Llobregat 4,07 3,68 3,71 3,61 3,46 
Llobregat Sant Joan Despí 4,31 3,72 3,78 4,19 3,37 
Llobregat Sant Just Desvern 4,22 3,41 3,61 3,38 3,31 

3,22 3,10 2,99 2,90 2,82 2,74 2,68 

                            
Delta Begues 4,32 3,38 3,58 3,38 3,28 
Delta Castelldefels 4,06 3,69 3,61 3,38 3,34 
Delta Gavà 4,28 3,68 3,67 3,79 3,39 
Delta Prat de Llobregat, el 4,14 3,62 3,69 3,56 3,41 
Delta Sant Boi de Llobregat 4,36 3,84 3,71 3,69 3,49 
Delta Sant Climent de Llobregat 4,15 3,38 3,97 3,62 3,52 
Delta Santa Coloma de Cervelló 3,77 3,57 3,65 3,64 3,35 
Delta Viladecans 4,38 3,87 3,9 3,71 3,52 

3,28 3,15 3,04 2,94 2,86 2,78 2,71 

                            
Martorell Abrera 3,89 3,47 3,81 3,62 3,72 
Martorell Castellví de Rosanes 4,99 3,51 2,75 3,12 3,32 
Martorell Collbató 4,06 3,37 3,59 3,18 3,08 
Martorell Esparreguera 4,13 3,45 3,58 3,42 3,31 
Martorell Martorell 4,17 3,60 3,63 3,47 3,41 
Martorell Olesa de Montserrat 3,96 3,34 3,61 3,44 3,28 
Martorell Sant Esteve Sesrovires 4,35 3,24 3,58 3,33 3,21 

3,22 3,11 3,01 2,93 2,85 2,78 2,72 

                            
Ordal -Llobregat Castellbisbal 4,31 3,67 3,95 3,69 3,47 
Ordal -Llobregat Cervelló 4,64 3,74 3,62 3,31 3,45 
Ordal -Llobregat Corbera de Llobregat 3,98 3,51 3,57 3,39 3,35 
Ordal -Llobregat Molins de Rei 4,05 3,57 3,61 3,39 3,25 
Ordal -Llobregat Pallejà 4,47 3,82 3,87 3,64 3,45 
Ordal -Llobregat Papiol, el 4,14 3,70 3,8 3,56 3,31 
Ordal -Llobregat Sant Andreu de la Barca 4,47 3,74 3,97 3,76 3,53 
Ordal -Llobregat Sant Vicenç dels Horts 4,47 3,93 4,01 3,76 3,67 
Ordal -Llobregat Torrelles de Llobregat 4,59 3,38 3,51 3,37 3,38 
Ordal -Llobregat Vallirana 4,18 3,50 3,7 3,52 3,82 

3,27 3,14 3,03 2,93 2,85 2,77 2,70 

Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona             
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DENSITATS ASSOLIBLES segons el planejament (PGM): 
Densitats al tipus C: 
Per la varietat de tipologies que s’admeten dins d’aquesta categoria, costa fixar un interval de variació pels 
valors de la densitat en aquests cascs urbans.  
 
Cascs antics: 
Es tracta dels nuclis origen dels actuals assentaments urbans. Les zones més característiques d’aquesta 
tipologia són els nuclis antics, amb xarxes viàries irregulars i edificacions uni/plurifamiliars entre mitjanes fins a 
PB+3, en els més densos; alguns fins i tot amb processos incipients de substitució dels vells edificis per 
construccions modernes més altes. En aquests cascs antics (codis 12 del PGM), hi pot haver, queda clar, 
moltes diferències d’un municipi a un altre. Però, si cal, ja anirem assenyalant les característiques 
diferenciades de cada casc antic. 
Com a primera referència per tenir una idea de les possibles densitats, a la normativa del PGM, observem que 
als Plans de Reforma Interior dels que parlava per actuacions a la zona 12, tant a la subzona I (intensiva) com 
a la subzona II (conservació del centre històric, 12b), es fixava el següent valor: 
 
Densitat neta màxima d’habitatges: 120 habitatges/hectàrea. 
 
De tota manera, queda clar que als cascs antics que van créixer fora del planejament aquestes xifres poden 
variar bastant. 
 
Densificació  
Ens referim als teixits urbans d’ús principalment residencial, amb una xarxa viària clara i edificacions amb 
ordenació segons alineació de vial. Hi ha nuclis antics que, mantenint en certa mesura la trama viària 
preexistent, han sofert un procés de substitució de les edificacions antigues per altres de noves. També hi 
podem trobar zones on tallers i petites indústries es barregen amb l’ús residencial com a principal. També hi 
considerem els eixamples moderns, amb l’ús residencial com a principal i una xarxa viària clara i regular. 
Per quantificar les densitats assolibles, ens fixem en els valors admesos al PGM pel tipus 13: 
Subzona I (13a):  220 hab/ha com a densitat neta màxima 
Subzona II (13b): 175 hab/ha com a densitat neta màxima 
 
Densitats al tipus AAD (edificació aïllada d’alta densitat): 
 
El nom és prou explicatiu, però cal dir que tant hi considerem les edificacions aïllades orientades segons 
l’alineació del vial, com també hi incloem els polígons d’habitatges on solen predominar els blocs torre o blocs 
lineals i que responen a un projecte, execució i gestió unitaris.  
Segons el PGM, les densitats d’habitatges permeses cobreixen un gran ventall: 
 

Densitats d’habitatges 
Subzones sitat neta màxima habit % de sòl per a vials 

estacionaments 
% de sòl per a espai

-verds i dotacions
Plurifamiliars    

I 25 18 10 
II 50 18 10 
III 75 20 10 

IVa 100 20 12 
      Font: PGM 
 

Densitats al tipus ABD (edificació aïllada de baixa densitat): 
 
Es tracta del tipus d’ordenació d’habitatges unifamiliars en parcel·la. En bona part són el resultat de urbanitzar i 
parcel·lar sòl rústic, però moltes d’aquestes zones estan integrades dins de nuclis urbans consolidats. En 
aquesta tipologia també s’inclouen àrees que van ser de creixement suburbà marginal amb un sistema de 
parcel·lació amb una accessibilitat mínima, i actualment ja han estat afectades pels corresponents Plans 
Especials de Reforma Interior (PERI). Per això aquestes densitats que es presenten poden no ser vàlides, ja 
que una cosa és el planejament i una altra de ben diferent és la realitat del desordre que suposen aquests 
creixements “orgànics”. 
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Densitats d’habitatges 
Subzones Densitat neta  

màxima habitatge/ha
% de sòl per a vials i 
estacionaments 

% de sòl per a espais 
verds i dotacions 

Unifamiliars    
VI 25 22 11 
VII 16 20 10 
VIII 10 18 10 
IX 5 18 10 

      Font: PGM 
 

Radis dels entorns – velocitat dels vianants 
 
L’elecció dels radis a estudiar pot ser discutible. En principi, el mode ferroviari es farà més atractiu pel possible 
usuari del mode “a peu” si l’origen del possible trajecte caminant és més “a prop” de l’estació. La distància 
acceptable per accedir a l’estació dependrà del tipus de vianant: si està en bones condicions físiques o no, si 
està motivat per utilitzar aquest mode, en funció de les alternatives que tingui, etc. L’elecció pot dependre de 
múltiples factors, ens limitarem a estudiar el que sembla més decisiu, la distància fins a l’estació. Segons les 
fonts consultades, es sol suposar que la velocitat d’un vianant mig és d’uns 4 - 5 km/h. A la taula següent, les 
distàncies que es poden recórrer a aquestes velocitats. També per a velocitats de 3km/h, els que passegen 
molt tranquil·lament, i per 6 km/h, ja pas d’excursionista, intens.  
 

Distàncies (en metres) recorregudes pels vianants: 
Velocitat  
(km/h) 

metres 
en 1’ 

metres 
en 3’ 

metres 
en 5’ 

metres 
en 8’ 

metres 
en 10’ 

metres 
en 15’ 

metres 
en 20’ 

3 50 150 250 400 500 750 1000 
4 67 200 333 533 667 1000 1333 
5 83 250 417 667 833 1250 1667 
6 100 300 500 800 1000 1500 2000 

Font: Elaboració pròpia 
Segons estudis pràctics de la universitat de San Diego (1970), aquestes velocitats de 4 i 5 m/s són 
perfectament assolibles per un bon tram de la població, i fins i tot la de 6 m/s no és cap bogeria. Els percentils 
obtinguts en aquests estudis: 
 

Distribució estadística de la velocitat de vianants de diferents edats 
Edat Mostra Velocitat en km/h  Velocitat en m/s 

(anys) (nº persones) 15% 50% 85% 15% 50% 85% 
5 a 9 26 4,97 6,48 8,53 1,38 1,8 2,37 

10 a 14 37 4,86 5,94 7,45 1,35 1,65 2,07 
15 a 19 47 5,18 5,83 7,34 1,44 1,62 2,04 
20 a 24 65 4,97 5,72 6,59 1,38 1,59 1,83 
24 a 34 70 5,18 5,72 7,02 1,44 1,59 1,95 
35 a 44 67 4,75 5,72 6,91 1,32 1,59 1,92 
45 a 54 73 4,64 5,40 6,16 1,29 1,5 1,71 
55 a 64 90 4,54 5,18 5,94 1,26 1,44 1,65 

+65 67 3,78 4,54 5,18 1,05 1,26 1,44 
Mitja  4,89 5,75 6,99 1,36 1,60 1,94

           Font: Bruce F. Herms. Pedestrian Cronwalk Study. (San Diego 1970 
 

Segons això, el 50 % de la població de 5 a 64 anys camina a una velocitat superior o igual a 1,5975 m/s, que 
són 5,75 km/h. El ritme dit d’excursionista (6km/h) és d’allò més comú. Fins i tot més de un 15 % de la població 
entre 5 i 64 anys camina a 1,94 m/s, gairebé 7 km/h. 
Pel que fa a la durada del trajecte, es solen prendre 10’ com un temps bastant acceptat, que a 4 km/h dóna 
667 m, a 5 km/h dóna 833, i amb pas intens, el de persones en bones condicions físiques cap a la feina o amb 
pressa, a 6 km/h porta fins als 1000 m. Està clar que depèn del tipus d'usuari: per exemple, els joves corren 
més i són més captius (sovint no tenen l’opció del vehicle privat). 
Un altre factor a tenir en compte és que les distàncies recorregudes pels vianants no són en línia recta (que és 
com hem mesurat les distàncies fins ara). Es sòl considerar que la distància realment recorreguda sol ser un 
20-30 % superior a la distància real entre els punts de sortida i d’arribada (Pla Director de infraestructures 
2001-2010, de l'ATM). 
Per decidir quina és la zona d’influència d’una estació, s’haurien de tenir en compte les distàncies entre 
aquestes estacions, i també que el més lògic és que un vianant utilitzi l’estació que té més a prop. Segons 
aquestes dades, i ja que l’objectiu no és aquí de investigar en el camp de la velocitat dels vianants, es decideix 
fixar arbitràriament els entorns a estudiar: a 100, 300 i 1000 m de les estacions. 
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 ANNEX 2: BAIX LLOBREGAT: SITUACIÓ, HISTÒRIA, EVOLUCIÓ, ACTIVITATS, 
POBLACIÓ, PLANEJAMENT 
 
La comarca del Baix Llobregat és una de les set que conformen l’Àmbit Metropolità de Barcelona, ocupant el 
15% de la seva superfície total amb 48.574 ha. La major part de la població està assentada als marges del riu 
Llobregat i també en les petites i estretes valls fluvials. Des de principis del segle XX és la tercera comarca de 
Catalunya en població i densitat, després del Barcelonès i en competència amb el Vallès Occidental. El 
municipi més extens és Begues (5.062 ha), i el més petit, Esplugues de Llobregat (460 ha). 
 
Morfologia 
La comarca comprèn la vall mitjana i baixa del riu Llobregat. Té una forma allargassada i alhora triangular, amb 
base a la línia de costa. Travessa diverses unitats de relleu: la Serralada Pre-litoral, on destaca la muntanya de 
Montserrat (St. Jeroni, 1.236 m), la serra de Sant Salvador de les Espases (516 m) i el Cairat (396 m); la 
Depressió Pre-litoral, que uneix les terres del Vallès amb les del Penedès; la Serralada Litoral, travessada pel 
riu, el curs del qual segueix una falla entre el massís del Garraf (la Morella, 592 m) i la Serra de Collserola 
(Puig Madrona, 336 m) i la plana litoral, on el delta s’eixampla fins al mar. 
Esquemàticament: 

Massís de Garraf

Massís de Collserola

El Cairat

Depressió Pre-litoral

Montserrat

Delta

Serralada Pre-litoral

Serralada Litoral

Muntanyes de l'Ordal

Font: PTMB 
Pel nord, la Serralada Pre-litoral separa el Baix Llobregat del Bages i, per l’oest, de l’Anoia. Més avall, el Baix 
Llobregat, amb l’ajuda de la Serra de Collserola, es separa del Vallès Occidental i, a la part més meridional, es 
separa del Garraf i l’Alt Penedès amb el massís del Garraf i les muntanyes de l’Ordal.  
 
El Baix Llobregat presenta un 48% del sòl amb pendents superiors al 20% (23.694 ha). Aquests pendents 
estan situats a les dues serralades: Litoral i Pre-Litoral. Es sol considerar que aquests terrenys són 
inedificables, fan inviable la urbanització, per tal de reduir els impactes i els riscos ambientals (de tota manera, 
es poden fer excepcions per tal de mantenir certes explotacions agrícoles). 
 
Clima 
 
El clima és mediterrani amb influència marítima. Es caracteritza per un estiu sec i calent i un hivern suau, 
encara que els hiverns són més freds al nord de Martorell. Les precipitacions màximes es registren a principi 
de tardor i alguna vegada a la primavera. La pluviositat mitjana anual és de 500 a 600 mm, excepte als cims de 
Montserrat, on es superen els 800 mm. Al ser una comarca molt heterogènia, existeixen zones amb un clima 
més fresc i humit (valls interiors). Les temperatures mitjanes anuals superen lleugerament els 15ºC a les planes 
de la meitat meridional de la comarca. Als mesos d’hivern s’arriba a sota zero, mentre que les mitjanes anuals 
a l’estiu es situen per sobre dels 23ºC. Hi predominen els vents de N-NW.  
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Hidrologia i cicle de l’aigua: 
L’element fonamental de la comarca és el riu Llobregat, que ha modelat una vall estreta, amb una amplada 
aproximada de 2 km per 20 de llargada des de Sant Andreu de la Barca fins la desembocadura.  
Com tots els rius mediterranis, té un cabal escàs i irregular a causa del variable règim pluviomètric. Un dels 
problemes més greus que afecta a les terres del delta és la salinització dels aqüífers a causa de l’excessiu 
nombre de pous; d’extraccions d’àrids en els llits del riu, i així com per intrusió marina en l’aqüífer subterrani. 
Tradicionalment, el riu Llobregat, en el seu últim tram, ha estat senyal d’identitat d’una comarca, el Baix 
Llobregat, que ha desenvolupat gran part de les activitats tradicionals al seu voltant. Així, el riu no actuava 
només com a corredor biològic sinó que era la base d’una agricultura pròspera que feia de la Vall Baixa i el 
Delta una de les hortes més importants de l’Estat. 
A mida que va anar creixent el desenvolupament industrial, el Llobregat es va convertir en una font 
subministradora d’aigua per una banda i, per l’altre, en un medi receptor d’abocaments incontrolats de tota 
mena. 
 
Els cursos fluvials més importants són el riu Llobregat, eix central i estructurador, i el riu Anoia, al marge dret, 
que desemboca al Llobregat a l’alçada de Martorell. Els altres afluents són menys importants. Pel marge dret, 
de nord a sud, hi ha les rieres de la Magarola, de Corbera, de Cervelló i de Torrelles; i, pel marge esquerre, 
trobem el torrent de Gaià i les rieres de Rubí i de Vallvidrera. Trobem també dos canals fets per l’home: el 
“Canal de la Dreta del Llobregat” i el “Canal de la Infanta”. 
El Canal de la Dreta del Llobregat, que recorre uns 14 km, entre Sant Vicenç dels horts i El Prat, rega la major 
part de la plana agrícola (evidentment, la del marge dret del riu).  
Al marge esquerre, ho feia el Canal de la Infanta. La concessió d’aquest canal és d’uns 3200 l/s, però ara 
només n’hi caben uns 1200 a causa de la brutícia que s’hi ha acumulat. Però, per regar, només en necessiten 
uns 200 l/s. Aquest canal regava 3000 ha a principis de segle, incloent-hi el que ara és la Zona Franca, també 
a Can Tunis, La Bordeta, Sants,... ara només en rega 300, com a màxim. Aquesta diferència es deu a que, 
actualment, la seva funció real és “by-passar” les contaminades aigües de la riera de Rubí, perquè aquestes no 
vagin al Llobregat abans de la potabilitzadora de Agbar.  Tot això es fa per que les aigües del Llobregat que 
arriben a Sant Joan Despí puguin seguir essent potabilitzades. Avui en dia, la transformació del líquid que 
arriba a aquesta planta en un aigua que pugui considerar-se potable requereix un procés molt intens; si s’hi 
afegissin les aigües de la Riera de Rubí, la tasca de potabilització sembla que seria inabastable. La 
contaminació de la Riera de Rubí prové de les nombroses indústries i activitats agràries situades a la conca de 
aquesta riera. El seu cabal es desvia mitjançant un assut (situat just a la desembocadura de la riera al riu) que 
facilita el desviament de l’aigua pel Canal de La Infanta, que porta aigua a la planta d’Agbar (Sant Joan Despí). 
Així doncs, ja fa anys que no es permet que desemboqui directament al Llobregat el cabal de la Riera de Rubí. 
Però tampoc el cabal del riu (o riera, segons alguns) Anoia. El seu cabal també s’endega, amb el mateix 
objectiu, abans de que desemboqui al Llobregat, a Martorell. L’Anoia recull la contaminació generada sobretot 
per la indústria tèxtil de l’entorn de Igualada i la seva comarca.    
A causa d’aquests desviaments dels cabals que haurien d’acabar al Llobregat i també de la utilització intensa 
de la resta de l’aigua, el cabal del riu per la comarca és molt baix. Porta 2,7 m3/s, en contrast amb el cabal 
abans d’entrar-hi: 19,3 m3/s. Alguns anys, la sequera ha estat tan important que el volum d’abocaments 
contaminants ha superat les aportacions pròpies del riu.  
Les salmorres (els residus de la mineria d’aigües amunt) també són conduïdes al mar mitjançant una 
canonada, coneguda com el “Tub de les Salmorres” (que circula pel marge esquerre fins la potabilitzadora de 
Sant Joan Despí i després canvia de marge). 
 
Demografia: 
El Baix Llobregat és la tercera comarca de Catalunya en població i densitat, després del Barcelonès. Ocupa 
una posició central dins d’aquest àmbit. Al sud d'aquest, inserides en la primera corona metropolitana entorn a 
Barcelona es troben les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del riu Llobregat 
Està format per 29 municipis, cinc dels quals queden inclosos en el continu urbà de Barcelona: Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. 
El pes poblacional del Baix Llobregat a l’àmbit metropolità, però també en el context general de Catalunya, no 
ha deixat de créixer durant tot el segle amb un salt quantitatiu molt important a la dècada dels seixanta. 
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Evolució de la població al Baix Llobregat 
ANY POBLACIÓ %AMB %CATALUNYA
1900 48348 5,7 2,5 
1920 58561 5,3 2,5 
1950 103874 5,3 3,2 
1960 169669 6,9 4,3 
1970 387609 12,3 7,6 
1975 511971 12,7 9,0 
1981 573461 13,5 9,6 
1986 583354 13,8 9,8 
1991 610192 14,3 10,1 
1996 643419 15,2 10,6 
2001 692892 15.8 10.9 

Font: Elaboració pròpia 
 

Evolució històrica 
Fins el segle X no es troben documentats la majoria de pobles i parròquies del Baix Llobregat. És a partir 
d'aquest segle quan es troba en diverses documentacions la menció "plana del Llobregat", que constitueix la 
referència més antiga sobre la comarca. A partir del segle XIII comencen a desenvolupar-se els mercats i les 
fires. 
L'efecte de la proximitat de Barcelona va tenir com a conseqüència el desenvolupament d'activitats 
econòmiques relacionades amb el comerç i l'intercanvi. La seva posició prop de les vies de comunicació i la 
progressiva aparició d'una certa infraestructura viària (ponts, barques) faciliten enormement el creixement de 
Sant Boi, Martorell, Esparraguera o el Papiol. 
Fins a la meitat del segle XVIII a la zona de la Vall Baixa i del Delta, només Sant Boi tenia una població entorn 
del miler d'habitants, la resta de viles tenien uns pocs centenars d'habitants. És a partir díaquests moments que 
el panorama demogràfic varia; totes les localitats creixen, algunes d'elles multiplicant per tres o per quatre els 
seus habitants. 
Durant aquesta época s'arranja i millora la xarxa viària, que en general no era apte per a carruatges, i un sol 
pont , el del Diable, unia les dues ribes. Al segon terç del segle XVIII s'inauguren dues carreteres al seu pas per 
la comarca: Madrid-França per Saragossa i Barcelona entrant per Martorell i la Madrid-Barcelona per València 
entrant per l'Ordal. Ambdues conflueixen a Molins de Rei, on el 1763 s'inaugurà el segon pont a la comarca 
sobre el Llobregat. El tram comarcal d'ambdues carreteres es va acabar a final, de segle i fins a 1868 fou de 
peatge. 
 

L'época de les grans transformacions 
A partir de la segona meitat del segle XIX començà a produir-se una pèrdua de pes relatiu de les poblacions 
del nord de la comarca i un creixement dels municipis de la Vall Baixa i del Delta. Aquesta zona tenia totes les 
condicions perquè la seva població tingués un fort creixement. Els municipis de la vall baixa i del delta del 
Llobregat tenien el necessari per afavorir el desenvolupament d’activitats: bones terres de regadiu per a fruiters 
i hortalisses, i terreny pla, ben comunicat i proper a Barcelona, per a la instal·lació de la indústria.  
El desenvolupament d'una agricultura intensiva que demanava mà d'obra per conreus difícilment 
mecanitzables i el procés d'industrialització de la zona sud-est de la comarca, juntament amb l'arribada del 
ferrocarril en alguns municipis, provocà un creixement demogràfic que va fer expandir els nuclis urbans al segle 
XIX fins a les vies de comunicació, i al segle XX, va envair les planes agrícoles juntament amb les zones 
industrials. 
A partir d'aquest moment els municipis d'aquests sectors de la comarca van augmentar la seva població molt 
per sobre dels municipis del nord i dels de l'interior de la comarca. Així, com a exemple, tenim que entre 1900 i 
1936, abans de la Guerra Civil, Sant Boi de Llobregat va passar de tenir 5.311 habitants a tenir-ne 9.909, 
mentre que Begues va passar de 1.077 a 1.041 habitants, i Sant Esteve Sesrovires, de 839 a 909 habitants.  
L'impacte de la Guerra Civil de 1936-1939 i els primers anys de postguerra van suposar una interrupció del 
creixement demogràfic i fins i tot una petita davallada en el total de població. Després de la Guerra Civil, la 
comarca va recuperar ràpidament la seva població, com es pot comprovar amb els 103.874 habitants que tenia 
el 1950, especialment amb el creixement dels municipis més propers a Barcelona de les zones del delta i de la 
vall baixa.  
Els canvis econòmics que es van iniciar a l'Estat a partir dels 50 van ser molt importants per al creixement 
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industrial de la comarca i això va repercutir directament en el creixement de la població. De 1960 a 1975 el 
creixement demogràfic va ser molt gran (en alguns municipis es podria dir que explosiu) però fonamentalment 
dels municipis més propers a Barcelona i els situats en els eixos de comunicació. La demanda de mà d'obra 
per a la indústria, per al sector de la construcció i una agricultura que també en necessitava, va accelerar el 
creixement de la població. Tot això va generar unes altíssimes taxes d'immigrants provinents d’altres zones de 
l’Estat espanyol. Fugien d'una situació de pobresa en els seus llocs d'origen i cercaven els llocs de treball que 
oferia la comarca. 
Per exemple, Cornellà va passar de 24.714 habitants l'any 1960 a 91.739 l'any 1975, i Viladecans va passar de 
7.508 a 36.574 habitants. El creixement de població es va anar estenent en forma de taca d'oli cap al nord de 
la comarca. En aquest procés de creixement es van crear molts barris d'autoconstrucció i grans polígons 
d'habitatges per allotjar-hi les allaus d'immigrants, que eren molt majoritàriament d’un nivell socio-econòmic 
baix. Només es van quedar al marge d'aquest intens creixement, malgrat que també van créixer, els municipis 
de l'interior de la comarca, com ara Begues, Sant Climent o Castellví de Rosanes. 
En aquests moments, hi havia una absència de planejament urbanístic, i no diguem ja d’un planejament que 
pensés en afavorir l’ús del ferrocarril per part dels nous habitants. Ja en l’etapa democràtica, els ajuntaments 
es van trobar amb una realitat difícilment modificable pel que feia a la distribució espacial dels assentaments.  I 
l’objectiu prioritari era llavors dotar aquests nous barris dels serveis bàsics, tasca de la qual es van encarregar 
en gran part els “Plans Especials de Reforma Interior” (PERI). 
Al voltant de 1975, arran de l'estancament de les migracions cap a la comarca, es va començar a alentir el 
creixement de població en els municipis més industrialitzats. Un altre canvi que s'ha donat en aquests 
municipis és l'emigració de població cap als municipis del nord i de l'interior de la comarca, en alguns casos 
provocats pel trasllat de les indústries a on treballaven. Així, a partir de 1980, podem trobar que els municipis 
que abans havien crescut més ràpidament, ara pràcticament no ho fan, fins i tot alguns perden població, com el 
cas de Cornellà. Comparativament, els municipis més petits i menys industrialitzats són els que estan creixent 
més. 
 
Les dades de l’any 2001 presenten una comarca que concentra gairebé el 16% de la població de l’AMB i el 
10,9% de la població total de Catalunya. 
El creixement absolut de la població va mantenir un ritme estable durant la primera meitat de segle: a 1950 la 
població de la comarca era dues vegades la de 1900. A partir d’aquell moment el ritme es va accelerar i a 1960 
la comarca tenia prop de 170.000 hab. Amb tot, el creixement més espectacular es va enregistrar als seixanta: 
en deu anys es va més que doblar la població comarcal. 
 
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ AL BAIX LLOBREGAT: 
Des d’aleshores, el ritme de creixement poblacional es va alentir progressivament: el període 1981-1986 va ser 
quasi d’estancament, amb ritmes de creixement més semblants als de principis de segle. Entre els anys 86 i 
96, la població comarcal tornava a créixer a un ritme de 5.000-6.000 habitants anuals, i, en els darrers anys, el 
creixement torna a accelerar-se. 
 
Evolució de la població (valors absoluts i percentatges) al Baix Llobregat 

ANY POBLACIÓ VARIACIÓ TOTAL VARIACIÓ MITJANA 
ANUAL (HAB./ANY) 

1900 48.348 ⎯ ⎯
1920 58.561 10.213 511
1950 103.874 45.313 1.510
1960 169.669 65.795 6.580
1970 387.609 217.940 21.794
1975 511.971 124.362 24.872
1981 573.461 61.490 10.248
1986 583.354 9.893 1.979
1991 610.192 26.838 5.368
1996 643.419 33.227 6.645
2001 692.892 49.473 9.895

A la major part dels municipis de la comarca, la població no ha deixat de créixer en els últims vint anys. 
Cornellà de Llobregat, el municipi més gran de la comarca, és un cas certament atípic: va experimentar un 
creixement demogràfic espectacular a la dècada dels seixanta, passant de poc més de 21.000 a 76.000 
habitants i al 1976 en tenia més de 91.000; des d’aleshores ha anat perdent població i a l’últim cens ja havia 
baixat lleugerament de la frontera dels 80.000 habitants (2001). 
Molins de Rei és un cas molt menys extrem: va arribar a un màxim de població al 1976 amb 20.000 habitants i, 
des de llavors, pèrdues moderades; als dos últims censos ja recupera població. Un altre municipi que estava 
perdent població des de principis dels vuitanta i ara sembla recuperar-ne és Sant Feliu de Llobregat que 
comptabilitzà menys de 36.000 habitants a l’any 1996. 
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VARIACIÓ DEMOGRÀFICA DEL BAIX LLOBREGAT PER MUNICIPIS               (Font: IDESCAT) 
MUNICIPI 1975 1981 1986 1991 1996 2001 

ABRERA 2.857 4.221 4.404 5.464 7.003 8.624
BEGUES 1.222 1.330 1.534 2.029 3.105 4.697
CASTELLDEFELS 20.141 24.697 27.932 33.017 38.509 46.428
CASTELLVÍ DE ROSANES 307 350 442 661 933 1.195
CERVELLÓ 2.665 3.547 4.072 5.389 7.069 6.200
COLLBATÓ 471 592 728 1.074 1.566 2.429
CORBERA DE LLOBREGAT 2.212 2.967 3.593 5.327 7.600 9.610
CORNELLA DE LLOBREGAT 91.739 91.563 86.928 84.927 82.490 79.979
ESPARREGUERA 9.587 11.079 11.335 12.612 14.501 18.290
ESPLUGUES DE LLOBREGAT 38.318 46.079 47.670 48.310 46.810 45.127
GAVÀ 30.474 33.624 32.351 35.204 37.985 39.815
LA PALMA DE CERVELLÓ * 1.285 2.696
MARTORELL 14.715 15.948 16.170 16.653 17.822 23.023
MOLINS DE REI 20.058 18.308 18.160 17.840 18.752 20.639
OLESA DE MONTSERRAT 12.506 13.914 14.456 14.962 15.797 17.987
PALLEJÀ 5.080 5.728 5.919 6.599 6.846 8.399
PAPIOL, EL 2.964 3.187 3.080 3.327 3.434 3.314
PRAT DE LLOBREGAT, EL 51.058 60.419 63.052 64.321 63.255 61.818
SANT ANDREU DE LA BARCA 8.295 13.196 14.298 14.475 18.332 21.933
SANT BOI DE LLOBREGAT 65.064 72.926 75.789 77.932 78.005 78.738
SANT CLIMENT DE LLOBREGAT 2.002 2.083 2.111 2.289 2.476 3.140
SANT ESTEVE SESROVIRES 1.187 1.456 1.708 2.642 4.486 5.410
SANT FELIU DE LLOBREGAT 33.959 38.004 37.394 36.608 35.797 40.042
SANT JOAN DESPÍ 23.862 25.309 23.867 24.977 26.805 28.772
SANT JUST DESVERN 9.688 11.022 11.379 12.471 13.306 13.870
SANT VICENÇ DELS HORTS 18.344 20.182 20.397 20.836 22.621 24.694
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 2.105 2.520 2.662 3.030 3.358 5.557
TORRELLES DE LLOBREGAT 1.084 1.475 1.827 2.352 3.114 3.759
VALLIRANA 3.433 4.377 5.025 6.570 8.407 9.866
VILADECANS 36.574 43.358 45.071 48.294 53.235 56.841
 (*): Des del 1937 fins a la fi de la guerra civil, La palma de Cervelló fou municipi independent. Després 
s'agregà a Cervelló i se'n segregà de nou el 1998. 

Més de la meitat dels municipis de la comarca superen els 10.000 habitants i tots superen els 1.000 habitants. 
Segons les últimes dades disponibles (2001), hi ha quatre municipis amb més de 50.000 habitants: Cornellà de 
Llobregat, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat i Viladecans. Aquest últim és l’únic municipi dels quatre 
que enregistra un creixement significatiu en els darrers anys superant així, en pes demogràfic, a Esplugues de 
Llobregat. L’evolució de l’índex de població municipal, tornant a adoptar com a referent la població 1975, 
assenyala que els municipis amb els creixements relatius més forts pertanyent al grup de municipis petits de la 
comarca (Sant Esteve de Sesrovires, Collbató, Castellví de Rosanes,...) o són municipis decididament 
residencials com Corbera de Llobregat, Cervelló o Vallirana. El gràfic adjunt inclou, junt a exemples de 
l’evolució de l’índex en un municipi petit i altre residencial, el cas de Sant Andreu de la Barca, perquè dins la 
comarca ha tingut una evolució atípica: en el període 1975-1981 va registrar el creixement relatiu més 
important entre tots els municipis de la comarca (159%), durant la dècada següent va estabilitzar la seva 
població i en els noranta ha tornat a registrar una pujada important en percentatge, passant de catorze a divuit 
mil habitants. 
EVOLUCIÓ DE L’ÍNDEX MUNICIPAL DE POBLACIÓ 

ÌNDEX = POBLACIÓ *100 / POBLACIÓ 1975 

0

100

200

300

400

1975 1981 1986 1991 1996

SANT ESTEVE SESROVIRES CORBERA DE LLOBREGAT
SANT ANDREU DE LA BARCA

 



 179

Ocupació del sòl 
La comarca està poblada de manera molt desigual. La plana al·luvial situada al sud de Martorell és l’àrea més 
urbanitzada, amb nombroses indústries i una densa xarxa de comunicacions. En canvi, als sectors de 
muntanya només hi viu aproximadament el 5% de la població comarcal.  
El gruix de la població està assentat a la plana deltaica i a la vall del Llobregat. Aquesta estreta vall ha exercit 
durant segles la funció de corredor de pas. Els usos del sòl es distribueixen de forma paral·lela a banda i banda 
del riu. Es distingeixen primer dues franges agrícoles, després dues d’urbanes (residencials i industrials), i 
finalment les dues zones forestals (Collserola i Garraf-Ordal). A la plana, els usos són sobretot agrícoles, 
rivalitzant amb els industrials i amb els grans serveis tècnics: el port i l’aeroport. La línia de Ferrocarrils de la 
Generalitat es situa al marge dret, entre la franja de sòl agrícola i la de sòl urbà.   

Urbà

Urbà

Agrícola

Forestal

Forestal

Agrícola

 
                 Riu Llobregat 
 
Usos del sòl 
 

Els sòls forestals representaven al 1999 el 65% del sòl comarcal aproximadament, per sobre de la mitjana de 
l'àmbit metropolità (60%). Els sòls forestals corresponents a bosquines (estrat arbustiu) i prats són majoritaris 
en el 31% del total comarcal; en segon lloc hi ha l'estrat arbori, amb una majoria de aciculifolis (pinedes), amb 
10.705 ha, quasi el 22% de la comarca. La migradesa actual de la massa arbòria es deu al gran nombre 
d'incendis dels últims decennis que han deixat la massa arbrada molt pobre. 
 
La superfície de terrenys agrícoles és de 8.498 ha i suposa el 17,4% de la superfície total de la comarca, per 
sota de la mitjana de l'àmbit territorial (26,2%). Els tipus de conreus majoritaris són els fruiters de regadiu i 
l'horta, amb 5.592 ha, un 11,4% del total comarcal. La vinya tan sols comptabilitza 871 ha, quasi com a la 
comarca del Maresme (877 ha). Existeix Denominació de Qualitat "Cireres del Llobregat", amb un total de 
1.075 ha (Ordre de 16 de gener de 1985). És la comarca de Catalunya que cultiva més cirerers, el 32% del 
total de la producció catalana. 
 
Les superfícies urbanitzades sumen 8.580 ha (el 17,6%) per sobre de la mitjana de l'àmbit metropolità, (el 
13%). 
 
Evolució dels creixements urbans 
 
Les dades adjuntes provenen dels treballs de l’equip del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, extretes de 
l’anàlisi de cartografia històrica. La metodologia emprada va condicionar decisivament els talls cronològics 
escollits. 
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Evolució del sòl ocupat (valors absoluts i percentatges) al Baix LLobregat 

ANY (1) 
SÒL OCUPAT 

(ha) 

INCREMENT 
D’OCUPACIÓ 

(ha) 

(3) 
 TAXA ANUAL 
D’INCREMENT

(2) 
POBLACIÓ

INCREMENT 
DE 

POBLACIÓ 

(3) 
TAXA ANUAL 
D’INCREMENT 

1880 461 ⎯ ⎯ 43.935 ⎯ ⎯ 
1920 596 135 0,006 58.561 14.626 0,007 

1956 1.319 723 0,022 143.351 84.790 0,025 

1972 3.869 2.550 0,070 437.354 294.003 0,072 

1986 7.494 3.625 0,048 583.354 146.000 0,021 

1992 8.670 1.176 0,025 616.837 33.483 0,009 
 (1) Dades de l’Estudi de Creixements Urbans (PTMB) 
(2) Població estimada per als anys sense dades censals 
(3) Taxa anual d’increment: i;  Y = X (1+i)n  , sent  n  el període de temps en anys. 
 

Històricament, els nuclis més importants es concentraven en la meitat nord de la comarca (Martorell, Olesa de 
Montserrat, Esparreguera i Molins de Rei). A finals del segle XIX, amb la dessecació de les terres del delta i 
l’aparició de les primeres línies de ferrocarril, canvia la distribució del poblament amb l’ocupació de la vall 
baixa. L’ocupació urbana estimada al Baix Llobregat, segons el tall de 1880, era de 461 ha per una població 
propera als 45.000 habitants. 
 
Ja quaranta anys després, cap al 1920, el sòl urbà va arribar fins a les 596 ha, amb un ritme d’ocupació de 3 
ha/any. La població aproximada era inferior als 60.000 habitants. Els municipis demogràficament més dinàmics 
eren els més propers a Barcelona, en especial els situats al delta,i especialment Cornellà de Llobregat, 
Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Gavà; més al nord de la comarca, la població augmentava més lentament. 
 
Al 1956, un vol americà va permetre fer la fotogrametria de tot l’Estat espanyol. La superfície ocupada al Baix 
Llobregat era de 1.319 ha. L’ocupació, a un ritme de 20 ha/any, es va doblar per una població dues vegades i 
mitja la de 36 anys endarrere. Els creixements es van concentrar principalment en el sud de la comarca, 
perquè, a la proximitat de Barcelona, s’afegia la disponibilitat de sòl i aigua per a la indústria. 
 
En el període 1957-1972, el ritme és ja de 160 ha/any. El sòl ocupat es triplicà, fins arribar a les 3.869 ha. La 
població comarcal augmentà en quasi 295.000 persones, essencialment com a conseqüència de la forta 
immigració i els canvis estructurals que va generar. Comença el procés d’ocupació fragmentada del territori 
mentre es segueixen consolidant els municipis del sud de la comarca; criden l’atenció els creixements 
espectaculars de Castelldefels, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat. 
 
L’etapa 1973-1986 va suposar un fort canvi de ritme d’ocupació del sòl. Les 7.494 ha de sòl urbà 
comptabilitzades al final del període, responen a una dinàmica d’ocupació de sòl molt accelerada, amb una 
mitjana de 259 ha/any, malgrat la davallada del creixement demogràfic. És la conseqüència de la fugida de 
molts barcelonins des de la ciutat cap a la resta de l’Àrea metropolitana. És llavors quan es crea el gruix de les 
àrees d’habitatge unifamiliar de la comarca, conformant-se tot un sector residencial de baixa densitat en els 
municipis de Corbera de Llobregat, Cervelló i Vallirana. La carretera N-340 encara ara en pateix les 
conseqüències, en forma d’embussos i llargues cues per accedir cada matí a la ciutat central. Tot és fruit del 
creixement orfe de planificació d’àmbit territorial, que hagués pogut avançar-se als problemes, donant-hi 
resposta en al camp del transport.  
 
L’ocupació del sòl va arribar a les 8.670 ha en el període 1987-1992, amb un ritme de 196 ha/any. Una variació 
poblacional per sota del 6% no va ésser òbviament l’element determinant per l’augment d’hectàrees urbanes. 
La indústria i els usos periurbans es revelen com els nous consumidors de sòl de forma dispersa, mentre els 
creixements residencials semblen buscar una major continuïtat amb l’ocupació preexistent.  
 
Al 1992, el Baix Llobregat ja era la tercera comarca pel que fa a hectàrees ocupades a l’AMB, després del 
Barcelonès i el Vallès Occidental. Un 18% de la superfície comarcal és urbana, un grau d’ocupació similar al 
del Vallès Occidental i per sobre de la mitjana de l’AMB, situada en el 14%. 
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OCUPACIÓ DE SÒL AL BAIX LLOBREGAT 
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Tipologies urbanes 
Ens basarem en l’exhaustiu reconeixement dels teixits urbans de l’AMB propiciat pel treball de camp que es va 
tancar a principis de 1992 dins de l’equip del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) (i en el que vaig 
participar, en el treball de camp) 
Cal remarcar que les dades per tipologies que apareixen són estimatives. 
I tot i ser dades tancades al 1992, creiem que segueixen essent valuoses perquè indiquen tendències que 
encara es mantenen gairebé amb tota seguretat. 
 
Tipologies urbanes al Baix Llobregat (al 1992) 

TIPOLOGIES SUPERFÍCIE (HA) HABITATGES HABITANTS 

Nucli antic (C) 549 33.211 92.327 

Densificació urbana (D) 1.147 89.593 255.008 

Eixample (E) 0 0 0 

Polígon d’habitatges (P) 356 31.207 90.574 

Habitatges unifamiliars aïllats (A) 4.458 65.294 142.281 

Edificacions plurifamiliars aïllades (N) 324 13.876 30.002 

Zones industrials (I) 1.996   

Equipaments (Q) 650   

TOTAL OCUPAT 9.480 233.180 610.192 
El 19% del sòl urbà de la AMB pertanyia a la comarca del Baix Llobregat, incloent el 17% del sòl residencial 
total i fins al 23% de l’industrial. Les xifres absolutes poden haver canviat, però, probablement, els percentatges 
s’hauran mantingut força. 
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Ocupació del sòl (1992) al Baix Llobregat en relació a l’AMB 
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El repartiment per usos del sòl dins la comarca assignava un 72% de la superfície ocupada a residència i fins a 
un 21% a ús industrial, percentatge una mica superior a la mitjana de l’AMB, que es situa en el 17%. 
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La tipologia residencial més significativa en superfície era la corresponent a àrees d’habitatge unifamiliar (A), 
de baixa densitat. Representa el 65% del sòl residencial de la comarca, bastant per sobre de la mitjana de 
l’àmbit metropolità (59%), i s’estima que acull el 23-28% d’habitants i habitatges. 
Cap nucli de la comarca va tenir un projecte d’eixample en el segle XIX i, per tant, la tipologia d’Eixample no 
apareix aquesta tipologia. 
Els municipis litorals de la comarca, i molt significativament Castelldefels, són els principals responsables del 
5% de sòl residencial comarcal pertanyent a la tipologia d’edificacions plurifamiliars en parcel·la (N). Igual que 
en el Maresme i el Garraf, corresponen bàsicament a zones d’apartaments de platja. 
La grandària dels 29 municipis que conformen la comarca (1992) és força heterogènia: des de les 460 ha 
d’Esplugues de Llobregat fins a les 5.042 ha de Begues. Per aquest motiu, el grau d’ocupació urbana també és 
molt variable. Sant Climent de Llobregat i Begues són els municipis més buits de la comarca amb menys del 
5% del territori ocupat; mentre, a l’altre extrem, es situa Cornellà de Llobregat, amb el 61% d’ocupació urbana. 
El segueixen Esplugues de Llobregat i Castelldefels, amb més del 50% del municipi ocupat. 
En nombre d’hectàrees ocupades, els quatre municipis més contributius al còmput total de la comarca eren 
Vallirana (754 ha), el Prat de Llobregat (695 ha), Castelldefels (645 ha) i Corbera de Llobregat (619 ha). 
Excepte el Prat de Llobregat, molt més industrial i amb un equipament com l’aeroport de Barcelona, els altres 
tres municipis són purament residencials amb predomini d’àrees de baixa densitat. 
El sòl destinat a ús industrial representava més del 50% del sòl ocupat als municipis de Martorell i Sant Andreu 
de la Barca. La meitat dels municipis de l’AMB on el sòl industrial representa entre el 25-50% del total ocupat, 



 183

pertanyen al Baix Llobregat: són tots els municipis del marge dret del riu o litorals a excepció de Castelldefels i 
Esplugues de Llobregat. Per contra, a uns altres deu municipis de la comarca no hi ha cap peça d’ús industrial. 
En valors absoluts, el Prat de Llobregat era el municipi amb més hectàrees de sòl industrial (246 ha) dins la 
comarca, seguit de lluny de Martorell (186 ha), Cornellà de Llobregat (178 ha) i Sant Andreu de la Barca (143 
ha). 
Les àrees d’habitatge unifamiliar aïllat representaven més del 90% del sòl ocupat als municipis de Collbató, 
Corbera de Llobregat i Vallirana; i encara més del 80% a altres quatre municipis: Castellví de Rosanes, Sant 
Climent de Llobregat, Begues i Cervelló. Excepte Collbató, aïllat en el nord de la comarca, la resta d’aquests 
municipis conformen una mena de subcomarca quasi exclusivament residencial i amb ocupació de baixa 
densitat. 
Després de Sant Cugat del Vallès i Rubí (Vallès Occidental), els dos municipis de l’àmbit metropolità amb 
major nombre d’hectàrees ocupades per habitatges unifamiliars, eren Vallirana (680 ha) i Corbera de Llobregat 
(576 ha). 
 
PERCENTATGE DE SÒL OCUPAT SOBRE SÒL TOTAL AL BAIX LLOBREGAT 

< = 5%
( 5,  15]
(15, 30]
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Font: Pla Territorial Metropolità de Barcelona (1998) 
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ANNEX 3: FERROCARRIL I TERRITORI 
 
El paper del ferrocarril a la història 
Quan s’explica la transició de la “regió homogènia” (en la que cada poble o nucli produïa per sí mateix tot el 
que li calia per a la seva subsistència) a la “regió funcional”, amb l’aparició de la fàbrica i el desenvolupament 
de concentracions urbanes, es sol estar d’acord en que el ferrocarril va constituir el fil conductor clau de la 
“reducció de l’espai” que la regió funcional va introduir com a una de les seves característiques fonamentals. 
El ferrocarril va aportar doncs: 
un canvi d’escala 
la connexió dels diferents nuclis urbans amb estació  
Però el ferrocarril també va modificar molt el paisatge dels municipis o, més aviat, dels nuclis, amb estació; i no 
només en la seva morfologia sinó també en les possibilitats de desenvolupament que s’afegien.  
Darwin deia que, en l’evolució de les espècies, “la funció crea la forma”. Aquesta idea es podria aplicar també 
als entorns de les noves estacions ferroviàries: aquests entorns eren nodes d’una xarxa on apareixien 
oportunitats industrials que acabaven per generar serveis i espais residencials. Eren els coneguts i repetits 
arreu “barris d’estació”. 
I el ferrocarril, a més a més de les estacions de mercaderies i de viatgers, també demanava sòl per a 
maniobrar, per a magatzems, tallers de reparació,... i, sobretot, tenia un fort impacte territorial. 
Les vies creaven (i creen) barreres que dificultaven el creixement urbà més enllà d’elles. En el cas de la línia de 
Catalans, aquesta barrera clara s’afegia a la barrera natural constituïda pel riu Llobregat (i també per alguna 
riera). També va exercir de barrera l’antiga carretera Nacional-II, tot i que sovint  aquesta va ser incorporada 
per la ciutat com un nou carrer després de que el sòl urbà creixés a ambdós costats d’ella. Aquesta 
incorporació i les limitacions que això comportava van fer que es construís la nova carretera nacional, que ara 
torna a exercir de barrera. De tota manera, aquesta carretera sovint s’acosta tant al riu en el seu traçat, que no 
limita gaire l’expansió del sòl urbà. Malgrat això, sí que la nova N-II actua de barrera clara des del punt de vista 
hidrològic, i també pel pas de la possible fauna, i per a la relació dels habitants del marge dret amb l’entorn i la 
llera del riu. 
Però situem-nos en el passat, en el temps de l’expansió de les línies del ferrocarril, quan molts dels nuclis 
urbans que tractem (els que ara són els nuclis antics, és clar) s’estaven configurant. Sembla que en aquells 
temps, enlloc d’alguna reglamentació o planejament, es deixava que el ferrocarril definís el caràcter i dibuixés 
els límits de la ciutat (segons Lewis Mumford, “La ciutat a la història”, 1966). 
El ferrocarril primitiu modificava i creava doncs el paisatge segons els seus requeriments: això generava 
barreres, passos a nivell, passarel·les, etc. Però, en aquells temps, tot això no tenia gaire importància, ja que 
els traçats ferroviaris no solien arribar fins als centres urbans: si ho feien, era amb estacions en cul-de-sac 
(com en el cas de l'Estació de França de Barcelona); però, en general, en quedaven a un costat. 
Així doncs, la majoria d'estacions es situaven fora del casc urbà; les línies no s'introduïen en el teixit 
residencial. Les raons, apart de les evidents dificultats constructives que això hauria tingut, cal buscar-les en 
que llavors el ferrocarril no tenia la competència d'un mitjà de transport com l'automòbil (la "locomotora que 
llegará hasta las puertas de las casas", com havia aventurat Ildefons Cerdà). Per això al ferrocarril no li calia 
tant d'esforç per atraure els seus clients. 
Però llavors van arribar els temps de l'explosió urbana, que les pròpies línies de ferrocarril havien contribuit a 
provocar, gràcies a l'impuls que havien suposat per la indústria, que havia reclamat llavors molts treballadors 
visquent al seu voltant... i la trama urbana va engullir els traçats ferroviaris i les estacions.  
Sovint les vies van crear llavors separacions clares entre barris, i fins i tot entre les classes socials que els van 
habitar: la ciutat històrica tradicional solia quedar confinada i separada dels nus eixamples. Es va crear 
l'habitual asimetria urbana a un costat i altre de les vies.  
L'evolució urbana posterior va tenir tres fases:  
La primera va ser la fase de generació de plusvàlues, a la zona propera a la ciutat tradicional 
La segona fase fou la del desbordament urbà de l'estació i del teixit ferroviari, que va acabar amb el 
desenvolupament i consolidació, a l'altra banda de les vies, d'un nou teixit urbà, caracteritzat en origen per una 
menor qualificació econòmica i de vegades amb certs trets de marginalitat. 
La tercera fase va ser la de l’intent de resoldre el problema de la relació ferrocarril-ciutat, en la que el propi 
ferrocarril acaba per percebre’s com a causa del problema. 
Analitzem aquestes tres etapes amb més detall: 
 
Primera fase: 
Ja hem esmentat que ,en ella, es generaven plusvàlues a l’entorn de l’estació de ferrocarril, gràcies als valors 
positius que s’associaven a aquesta proximitat. L’arribada i la sortida de trens generaven una centralitat 
d’aquest entorn pel que fa a activitats, però era difícil que això coincidís amb una centralitat geogràfica, perquè 
les ciutats ja tenien els seus centres històrics. 
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Alguna ciutat, sobretot pel Regne Unit, va plantejar-se la ubicació central de l’estació a base de modificar el 
primitiu traçat del plànol. Però la majoria van optar per les solucions en cul-de-sac.  
A Espanya, la solució habitual va ser contornejar la ciutat existent, a certa distància prudent del que ja estava 
consolidat, establint passeigs arbrats d’accés i reservant per la indústria els terrenys situats a l’altre costat de 
l’estació. Més aviat es tendia a mantenir allunyat el ferrocarril, per causa dels problemes que generava: 
brutícia, sorolls, perill, etc. Era l’època de les primeres industrialitzacions i sovint el ferrocarril arribava a 
penetrar a l’interior de les fàbriques; a l’entorn de les estacions hi trobàvem grans dipòsits de combustible i 
magatzems de matèries primeres, tot plegat poc compatible amb un entorn residencial agradable. Però qui més 
promovia les noves línies de ferrocarril eren les indústries, i era, evidentment, per treure’n profit amb el 
moviment de les mercaderies. La compatibilitat amb un entorn residencial no els preocupava gaire. 
On sí que es generaven plusvàlues era a l’espai del que ja hem parlat, comprès entre l’estació i la ciutat 
consolidada. Fins i tot això ja formava part de estratègies especulatives: es portava el ferrocarril per zones on 
prèviament els especuladors en qüestió ja se n’havien assegurat la propietat.  
 
Segona fase: 
El creixement de la ciutat acaba portant a saltar de l’altre costat de les vies i a consolidar-hi un nou teixit urbà. 
Així que, tot i els seus efectes negatius, la ciutat acaba “abraçant” el ferrocarril i aprofitant-se de la centralitat 
que aquest aporta a la zona que l’envolta. 
Les indústries es van anar llavors situant al voltant de les línies d’accés a la ciutat, ben a prop de la via i fins i 
tot amb accessos de vagons fins a l’interior de les fàbriques. Aquests espais industrials, amb la requalificació 
residencial posterior, van dur més tard a grans operacions immobiliàries dels centres de les ciutats. 
Al territori espanyol, el desenvolupament industrial que es va produir als entorns de les estacions va tenir el seu 
punt àlgid  a finals del segle XIX i principis del XX, amb les fàbriques sucreres aparegudes per la crisi (guerra) 
del 1898, però també amb les farineres (quants noms d’operacions immobiliàries o rehabilitacions per a 
equipaments no en recorden aquest origen!), les conserveres, les del metall, magatzems de carbó, de fusta, i 
totes les que demanaven grans volums de transport. Totes elles van veure una oportunitat de localització a 
l’altre costat de l’estació. També els serveis pels viatgers, com fondes, etc., s’hi van situar. I les opcions de 
intermodalitat: parades de diligències i, més tard, d’autobusos i tramvies. I petits magatzems es situaven ja 
entre l’estació i la ciutat tradicional. En aquesta ciutat apareixen habitatges de més nivell que els que ho feien a 
l’entorn de l’estació. 
Però les ciutats van créixer més i més, i els transports urbans van fer augmentar les direccions de creixement 
de la ciutat. Per això, el desenvolupament residencial i l’industrial exercien més i més pressió sobre les 
estacions i les línies del ferrocarril, fins que l’antic motor de desenvolupament es va percebre ja com una 
barrera; sobretot quan les antigues indústries que havien nascut al voltant de l’estació van veure en la 
requalificació del seu sòl com a sòl residencial una gran oportunitat per a gestionar amb l’ajuntament la seva 
sortida del casc urbà i l’oportunitat de finançar el trasllat mitjançant la promoció immobiliària. Llavors l’antiga 
estació ja semblava sentenciada a desaparèixer. 
 
Tercera fase: 
A moltes ciutats es va demanar la supressió del ferrocarril o la modificació del seu impacte. Sovint la solució va 
ser tancar traçats i estacions per obtenir grans conjunts residencials o altres usos; en definitiva, aquests espais 
sempre plantejaven múltiples possibilitats per la reordenació de la ciutat (o d’un barri). I queda clar que molt 
sovint no es va evitar l’especulació en ells. 
A part de les operacions residencials, en d’altres ocasions les reconversions dels antics terrenys ferroviaris han 
portat a centres comercials, a centres de intercanvi modal, a noves estacions per trens d’alta velocitat... fins i 
tot a museus, com el “Quai d’Orsay”, beneficiat d’una localització privilegiada al costat del Sena, al centre de 
París.  
Però no sempre aquests espais es troben en situacions tan privilegiades, i per això d’altres, sense atractiu, han 
estat senzillament abandonades  o subhastades, quan no era factible la promoció immobiliària. 
De vegades es plantejava tornar a treure l’estació i les vies fora del nucli, o bé tancar la cicatriu amb el 
cobriment de les vies. 
 
La nova fase: 
Al darrer terç del segle XX, als països més desenvolupats trobem un increment de la demanda de ferrocarril i 
metro (tant urbà com de rodalies). És la conseqüència lògica de la tendència de les àrees metropolitanes cap a 
la polinuclearitat; la població tendeix a concentrar-se a les illes urbanes i a desplaçar-se entre elles. No ens cal 
anar gaire lluny per trobar un exemple d’aquest fet: l’àrea metropolitana de Barcelona, entesa com el conjunt 
de les set comarques, tendeix vers aquesta polinuclearitat. També cal remarcar que es concentra, es densifica, 
seguint les línies de ferrocarril de rodalies: Maresme, Vallès Occidental i Oriental, Garraf, i, òbviament, el Baix 
Llobregat que tractem.  
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En els nuclis de l’àrea metropolitana de Barcelona que encara disposen de sòl residencial no ocupat, és lògic 
que la nova població que hi arriba vulgui situar-se prop d’una estació que la comuniqui amb la resta de àrees 
urbanes de la manera més ràpida possible. És lògic perquè l’àrea metropolitana es va comportant cada cop 
més com a tal i, per això va creixent la demanda de transport dins d’aquesta àrea. Les localitzacions properes 
a aquestes estacions seran doncs força apreciades i això portarà a la concentració al voltant de les estacions. 
Aquesta concentració indica que caldrà estudiar on col·locar les estacions per a cobrir el màxim de territori pel 
qual passa la línia del ferrocarril. L’excessiva separació entre dues estacions consecutives pot deixar sòl urbà o 
urbanitzable residencial sense accés fàcil a aquest transport col·lectiu. I l’excessiva proximitat entre estacions 
provoca el solapament de dues àrees d’influència, el que porta a pèrdues de temps, a no optimitzar l’explotació 
de la línia. 
En territoris densos i ja construïts la construcció de metro s’ha de guiar fonamentalment per criteris de 
rendibilitat econòmica - social. És a dir, quanta gent agafarà el metro. Les prioritats s’han d’executar per un 
ordre rigorós de rendibilitat segons l’anàlisi multicriteri. Però quan es tracta de territoris per urbanitzar o poc 
ocupats, en aquest cas entra en vigor un altre criteri com és el de la política territorial. El ferrocarril, en 
superfície, subterrani, lleuger o pesant, estructura el territori perquè cada 500 o 1.000 m hi ha un accés (les 
parades) a un sistema ràpid i barat de transport. És en aquests casos quan la decisió de la construcció d’un 
tipus de ferrocarril no s’ha de subordinar a anàlisi multicriteri econòmica - social.  Però totes les al·legacions per 
prolongar el metro formen part del primer grup. 
 
El cas de l’alta velocitat: 
Pel que fa a l’alta velocitat, desapareixen les parades rurals intermitges i moltes de les situades a nuclis urbans 
mitjans o petits. Això hauria de provocar concentracions més grans als entorns de les estacions, però també 
constituiria un element important per ajudar a buidar demogràficament els espais intersticials. Aquests espais 
seran creuats per l’alta velocitat, però sense deixar-hi sentir els seus efectes beneficiosos. 
Una línia d’alta velocitat necessita, per treballar dins d’uns marges de rentabilitat, volums de població 
importants. Per això les línies de rodalies (com la de Catalans que tractem) seran complementàries del tren 
d’alta velocitat, ajudaran a no aïllar les concentracions de població que no arribin al llindar que les faria 
mereixedores de una estació d’alta velocitat. 
Ja anem veient clarament que la posició de les estacions influeix en la distribució de la població, afavorint 
concentracions i potser agreujant certs buits poblacionals. 
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ANNEX 4: EL FERROCARRIL: HISTÒRIA I ACTUALITAT 
 

4.1- Evolució històrica del transport ferroviari al món 
 

A principis del segle XVII es van començar a utilitzar els carrils; primer eren taulons de fusta, més tard 
de ferro. En realitat, ja els antics grecs, i també els romans, els van fer servir per transportar càrregues que 
eren arrossegades per homes o animals. Però aquest sistema es va deixar de utilitzar durant tota l’Edat 
Mitjana. A les mines d’Anglaterra, a l’any 1755 ja s’utilitzen rodes de ferro per les vagonetes d’hulla, ja que 
d’aquesta manera es reduïa la fricció. Però els carrils per les vagonetes només servien encara per a traslladar 
els productes fins a la via fluvial més propera, que, en aquella època, era el principal mitjà de transport de 
grans volums. 
 
Els inicis de la revolució industrial a l’Europa de principis del segle XIX exigien modes de transport més 
eficaços per a transportar les matèries primeres fins a les fàbriques, i els productes acabats des d’aquestes. Es 
coneixien els carrils i la màquina de vapor, però fins llavors no s’havien combinat. 
 
La màquina de vapor ja s’utilitzava des de principis del segle XVIII per a bombejar aigua però, fins a arribar a la 
locomotora de vapor, hi va haver tot una sèrie de intuïcions i aplicacions no reeixides. El primer que va 
construir una locomotora de vapor realment eficient fou el també anglès George Stephenson, a l’any 1813. A 
partir d’aquest moment, la història del tren s’enllaça amb la de la via fèrria. 
El ferrocarril té doncs els seus inicis a la Gran Bretanya. La primera concessió de “camí de ferro” l’obtingué Mr. 
Pease a la relació de Stockton a Darlington, l’any 1825. La primera línia on s’estableix un servei ràpid de trens 
de viatgers és Liverpool-Manchester, inaugurada al 1830, en la qual la velocitat comercial del viatge era de 24 
km/h. El seu èxit comercial va transformar el concepte de via fèrria, i no només a la Gran Bretanya. El que 
només es veia com un mode per cobrir recorreguts curts, sobretot a la mineria, ara es considerava capaç de 
revolucionar el transport de llarg recorregut, tant de passatgers com de mercaderies. 
 
La invenció de l’acer va augmentar la fortalesa dels carrils i va permetre el pas de locomotores més pesades i 
ràpides. La marxa màxima a la línia del nord de França  era, a l’any 1882, de 70 km/h. A la via de Paris a 
Calais era l’any 1895 de 82 km/h. En el North-Western-Company (EEUU), s’assolia a principis del segle XX els 
120 km/h. 
 
A Espanya, la primera línia fou implantada en una colònia: trajecte La Havana-Güines (Cuba), l’any 1837. 
 
L’inici del ferrocarril fou degut, en gran mesura, a la iniciativa privada. L’experiència de la construcció de 
ferrocarrils a Gran Bretanya a través de concessions privades (sovint amb subvencions públiques) va ser el 
model seguit per molts altres països. Però, entrats ja en el segle XX (abans, en alguns casos), problemes 
financers conduïren l’Estat a fer-se’n càrrec creant les companyies ferroviàries estatals (SNCF a França, BR al 
Regne Unit, FS a Itàlia, RENFE a Espanya,...). 
 
Així es va establir a Europa (excepte a la Gran Bretanya) la tradició del ferrocarril com a empresa pública i 
l’obligació del govern de finançar, al menys en part, el manteniment i l’ampliació de la infraestructura nacional 
de vies fèrries. La participació del govern estava orientada a impedir la duplicació innecessària de la 
competència a les rutes més lucratives (com sí que va passar a la Gran Bretanya) i a garantir que els 
ferrocarrils s’expandissin de la millor manera pel desenvolupament social i econòmic de l’Estat o del país en 
qüestió.  
 
Un cas significatiu de política ferroviària d’Estat el constitueix el Pla Freycinet (1883) de desenvolupament dels 
ferrocarrils francesos, que era un intent d’integrar totes les sub-prefectures administratives en la xarxa 
ferroviària d’interès estatal, evitant que el ferrocarril servís solament les grans aglomeracions urbanes o de 
consum. 
 
Des del primer terç del segle XX, la tendència als països europeus s’ha encaminat cap a la creació d’empreses 
estatals (RENFE, SNCF, BR, FGC,...) que es facin càrrec d’un ferrocarril cada vegada més deficitari. 
 
A principis dels anys vuitanta, amb els inicis de les línies d’Alta Velocitat (París-Lió, 1981, és la primera que 
entra en servei), el ferrocarril pren una nova dimensió, recuperant-se el concepte de rendibilitat de l’explotació 
ferroviària. 
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4.2 Evolució del transport ferroviari a Espanya 
 

El transport públic interurbà a Espanya abans del ferrocarril 
 
En els primers anys del segle XIX, l’únic mode de transport públic que existia a Espanya era la diligència. És 
significatiu que les primeres companyies de diligències espanyoles estiguessin radicades a la perifèria: a Cádiz 
i a Barcelona, primer, i més tard a València, Gijón i Bilbao. 
L’any 1815 va fundar-se a Catalunya la “Compañía de Reales Diligencias”, que establia el servei setmanal 
València - Barcelona. L’any 1826 s’estableix la Barcelona - Reus. També l’any 1826 es crearen dues altres 
companyies amb relacions exclusives amb Madrid i Perpinyà.  
El servei Barcelona-Madrid per València s’efectuava els dimarts i els dijous, sortia a les 4.00 h i tardava 7 dies i 
12 hores en fer el recorregut; la velocitat comercial era d’entre 4 i 5 quilòmetres per hora. Cal tenir en compte 
que, en aquesta època, la majoria de camins són poc transitables, sobretot a l’hivern. L’any 1829 es crea la 
diligència Saragossa-Barcelona. Aviat va crear-se una companyia similar a Madrid. 
 
A part d’aquests serveis de llarg recorregut, també hi havia diligències que feien serveis diaris de curta 
distància entre Barcelona i Arenys, Mataró, Masnou, Granollers, Caldes, Tàrrega, Manresa, Igualada, 
Vilafranca, Tarragona,...   
L’establiment arreu del món del ferrocarril va suposar en la segona meitat del segle XIX una important revolució 
qualitativa en la mobilitat. Les millores van ser substancials tant en els temps com en la comoditat dels viatges. 
 
Malgrat això, durant els primers temps, les companyies explotadores ferroviàries tenien una competència 
important de les diligències, com es pot llegir en les Memòries dels primers anys de l’explotació del ferrocarril a 
Granollers: tal com recull Pau Vila, la petita valoració del temps de viatge en relació al cost del transport propi 
d’aquella època era la causa de que les diligències (que tardaven set hores de Terrassa a Barcelona, per una 
el ferrocarril) compartissin mercat amb el ferrocarril. En els seus inicis, el ferrocarril era exclusiu de les classes 
acomodades degut a l’alt preu del bitllet (a tercera, es pagava, l’any 1857, 6 pessetes per anar de Barcelona a 
Granollers, 5 fins a Sabadell i 7 fins a Terrassa. En canvi, la companyia de diligències "en Petit de la Galera" 
cobrava 3 pessetes a l’anada i 11 rals a la tornada per fer el viatge Barcelona-Terrassa). 
 
 

Formació de la xarxa espanyola 
 

Les primeres línies: concessions a promotors privats 
A Espanya van començar a donar-se concessions l’any 1830, però faltaven els capitals per a constituir 
empreses tan importants, i després de vàries pròrrogues, caducaven les concessions anys després 
(Tarragona-Reus, atorgada el 1833). La Guerra Civil va paralitzar la qüestió, i fins el 1843 no va donar-se la 
primera concessió que arribaria a executar-se: el ferrocarril de Barcelona a Mataró. 
 
La primera legislació espanyola en matèria ferroviària es redacta l’any 1844, fixant-se un ample de via de sis 
peus castellans (1.672 mm), diferent a l’europeu. La raó d’aquesta decisió, que ha creat molta controvèrsia al 
llarg dels anys, era que sense augmentar gaire els costos d’implantació del camí, podien utilitzar-se 
locomotores més grosses que produïen en un temps donat la quantitat de vapor necessària per a obtenir, amb 
la mateixa càrrega, una velocitat més gran. Des de la implantació de l’electrificació, aquest presumpte 
avantatge tecnològic ha quedat eliminat. De tota manera, mai se n'havia tret partit. 
 
L’any 1846 havien arribat a atorgar-se concessions per un total de 6.700 quilòmetres, que la majoria de 
vegades no arribaven a portar-se a terme per falta de capital. 
 
La “Ley Ferroviaria” de 1855 va intentar resoldre el tema, garantint un mínim interès al capital invertit en 
companyies ferroviàries, al mateix temps que s’establia que les concessions per a la construcció i explotació de 
línies fèrries s’atorgarien amb el límit de 99 anys, al termini dels quals revertirien a l’Estat, que es reservava el 
dret a recuperar les concessions en qualsevol moment. Aquesta llei afavorí que es constituïssin les principals 
companyies ferroviàries. 
 
L’any 1877 va dictar-se una altra llei, la qual manté el sistema de subvencions però suprimeix la garantia 
d’interès. 
Cap a l’any 1900, a Catalunya s’havien construït prop de 1.000 km, i 13.000 km a Espanya (prop del 80% de 
l’actual longitud). Des d’aquest any, les construccions ferroviàries es realitzaren a un ritme més lent i es van 
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paralitzar pràcticament al final de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Després de 1936 s’han 
construït menys de 500 quilòmetres de línies a tot Espanya fins l’any 1992 (menys de 10 quilòmetres anuals). 
 
Primo de Rivera va promoure un edicte pel qual proposava l’interès del canvi d’ample. El canvi de situació 
política, la inestabilitat dels anys trenta i la ruptura que va suposar la guerra i la postguerra van impedir que 
aquesta política es posés en marxa. En el context dels anys seixanta i setanta (creixement de la motorització i 
reducció de la quota de mercat del ferrocarril), tampoc foren considerades convenients noves inversions en 
ferrocarril. Després de cinquanta anys, amb la irrupció a Europa de l’Alta Velocitat, torna a prendre cos la 
discussió sobre el canvi d’ample. 
 
Nacionalització del ferrocarril: creació de RENFE 

 
Al començament de la Primera Guerra Mundial, la situació de les companyies era ja força precària per tres 
raons fonamentals: escassa inversió, rigidesa de les tarifes i baixa densitat de trànsit. En acabar la Guerra Civil 
espanyola, la situació econòmica del ferrocarril era insostenible. A partir de maig de 1939, la intervenció de 
l’Estat va fer-se absoluta a través dels Consells Directius de les empreses, anomenats pel Govern. Pocs mesos 
després, el 24 de gener de l’any 1941, l’Estat va rescatar les concessions constituint una empresa estatal que 
es feia càrrec del ferrocarril: RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles). Sota el seu control es van 
posar 12 401 km. Els seus objectius prioritaris eren la reconstrucció de les infraestructures malmeses al 
conflicte i establir el model de gestió. En aquesta època, el 50% de passatgers i mercaderies interurbans 
encara es mobilitzaven a Espanya per ferrocarril. 
 
Els plans que tenien per objectiu la modernització de la xarxa s’inicien a partir de 1945: 
 
• “Plan Quinquenal” (1946-1950), que no va arribar a materialitzar-se.  
• “Plan General de Reconstrucción” de 1949 permeté completar el pla anterior. 

• “Plan Decenal de Modernización” (1964-1973) va quedar també incomplet l’any 1966, i el seu programa de 
sanejament de l’empresa va quedar sense realitzar-se.  

• “Plan RENFE” (1972-1975), amb objectius optimistes: assolir un nivell de 140 km/h a la xarxa bàsica, entre 
altres. Tampoc es va desenvolupar. 

• L’any 1979 s’aprova un Contracte-Programa amb l’Administració, amb la fixació dels nivells de crèdit anuals 
destinats a l’explotació i a la nova inversió. 

• L’any 1981 s’aprova el “Plan General de Ferrocarriles” (1982-1993), fixant-se una xifra d’inversions de 100.000 
milions anuals (de 1980). Els objectius eren ajudar al transport en els grans centres urbans i augmentar del 9,6 
%  al 25.5% la quota del ferrocarril en els transports de mercaderies, percentatge del que actualment s’està 
molt lluny. 

• Un canvi de govern i un nou Contracte-Programa (1984-1986) abandona                         l’anterior pla i el 
substitueix per una política d’austeritat que intenta sanejar financerament l’empresa. 

• El “Plan de Transporte Ferroviario” (PTF, 1987), pretenia una millora   global de la xarxa i introdueix criteris de 
rendibilitat i eficiència, i rebutja tant la construcció de noves línies d’Alta Velocitat com l’inici d’un procés de 
canvi d’ample. 

 
Introducció de l’alta velocitat a Espanya 

 
La construcció i entrada en servei de la primera línia d’Alta Velocitat entre Madrid i Sevilla va suposar un canvi 
radical en el procés de modernització de la xarxa ferroviària a Espanya.  
 
La Generalitat de Catalunya va fer el projecte de la línia d'Alta Velocitat de Barcelona a la frontera francesa 
l'any 1986. Aquest fet va influir decisivament perquè a finals de 1988, el govern espanyol decidís construir la 
línia d'Alta Velocitat Madrid-Sevilla. 
 
L’evolució d’aquesta cap a la coexistència de dues xarxes d’amples diferents tendirà a facilitar la introducció de 
noves lògiques d’explotació i de gestió. La més significativa pot ser la consideració de la companyia ferroviària 
estatal com companyia explotadora no exclusiva de la xarxa i la introducció de criteris de rendibilitat financera 
en el seu funcionament. Podrien aparèixer noves companyies explotadores de serveis de rodalies a les grans 
ciutats i poden augmentar la participació de les instàncies locals i regionals en la subvenció de línies d’explo-
tació deficitària. Per tant, el desenvolupament d’oportunitats de negoci lligades al ferrocarril com a transport 
massiu pot afavorir l’entrada de capital privat en el mode i propiciar la coexistència de tecnologies ferroviàries 
diferents (com passa al Japó, on les empreses de transport, lligades en molts casos a interessos comercials, 
gestionen els seus serveis independentment). 
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4.3- Formació de la xarxa ferroviària a Catalunya 
 

a) Formació de la xarxa 
 

El desenvolupament d’aquest apartat s’ha fet en base al llibre “El Transport ferroviari a Catalunya”, de 
Lluís Batlle (Institut Català per al Desenvolupament del Transport, 1989).  

 
Primeres línies construïdes i explotades en règim de concessió per companyies privades a Catalunya 
 
La primera línia fou la Barcelona-Mataró, inaugurada l’any 1848 i propietat de la “Gran Companyia Espanyola 
del Camí de Ferro de Barcelona a Mataró i viceversa”. L’ample de via adoptat fou el de 1.672 mm, d’acord amb 
la Llei de desembre de 1844. L’estació era on hi ha hagut fins fa poc el grup de vies de la Barceloneta. Fou la 
primera línia implantada a la Península. 
 
La segona línia construïda fou la de Barcelona a Molins de Rei, a càrrec de la “Companyia dels Camins de 
Ferro del Centre de Catalunya”, inaugurada l’any 1853. Tenia l’estació on comença ara la Rambla de 
Catalunya amb ample 1.672 mm. 
 
L’any 1854, la “Companyia dels Camins de Ferro del Nord de Catalunya” inaugura la línia Barcelona-
Granollers, amb l’estació origen a Terme (l’actual Estació de França). Va plantejar-se el dilema de construir-la 
en ample 1.435 mm, que era l’existent a Europa, però ni el govern ni la companyia van decidir-s’hi, finalment.  
 
L’any 1856 s’obre el tram Tarragona-Reus, per la Societat General de Crèdit d’Espanya. 
 
La Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Sarrià inaugura l’any 1863 la línia del seu nom, directament en via 
doble. L’ample continua essent de 1.672 mm. L’edifici de l’estació estava situat a la Plaça Catalunya, 
cantonada carrer Pelai. La línia donà lloc al carrer Balmes primer i a la Via Augusta després. 
 
L’any 1865 s’inaugura entre Tarragona i l’Aldea un tram de la línia de València a Barcelona, a càrrec de la 
Societat dels ferrocarrils d’Almansa a València i a Tarragona. L’any 1892, passa a mans de la Companyia dels 
Camins de Ferro del Nord d’Espanya. La Companyia dels Ferrocarrils de Valls a Vilanova i a Barcelona 
inaugura l’any 1881 el tram de Barcelona a Vilanova i la Geltrú. El seu traçat pels penyassegats del Garraf té 
un interès singular. L’estació terminal era on ara hi ha la del Morrot. Els anys 1882 i 1883 s’inauguren els trams 
de Vilanova a Calafell i de Calafell a Valls, amb la companyia canviada de nom: Companyia dels Ferrocarrils 
directes de Barcelona a Saragossa. 
 
L’any 1912 es construeix a càrrec de la Companyia del camí de Ferro del Nord-est d’Espanya el tram de 
Barcelona a Martorell de la línia de Barcelona a Manresa seguint el curs del Llobregat. L’estació origen era la 
de Magòria. 
 
Les continuacions de les línies 
 
Les diverses línies iniciades tenen una topologia radial amb centre a Barcelona. Durant la segona meitat del 
segle XIX, es van estenent.  
 
La de Mataró ho fa cap a França per Girona; la de Granollers tenia el mateix propòsit però el corredor hàbil era 
només un, la riera de Santa Coloma i Caldes i el riu Onyar, per la qual cosa  van obtenir una concessió 
d’explotació conjunta fins a Girona. Finalment, les dues companyies es fusionen i demanen la concessió de 
l’enllaç fins a la frontera. L’any 1864, els governs de Madrid i Paris acorden enllaçar els ferrocarrils sota el coll 
dels Belitres en lloc dels de Portús o Panissars, que oferien menys dificultats. La raó fou que les autoritats 
franceses volien donar servei al Port de Portvendres, que és el que tenien més a prop de les possessions 
d’Africa.  
 
La Companyia passa a anomenar-se Companyia dels Camins de Ferro de Barcelona a França per Figueres. 
Les obres avancen lentament i els problemes econòmics fan que s’associï amb la de Barcelona a Molins de 
Rei, passant-se a anomenar Companyia dels ferrocarrils de Tarragona a Barcelona i França. El ferrocarril de 
Barcelona a Molins de Rei es perllonga cap a Martorell l’any 1859 i cap a Tarragona l’any 1865, enllaçant amb 
la línia de Tarragona a València. 
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La línia de Tarragona a Reus també es perllonga fins a Montblanc (1863), Vimbodí (1865), Vinaixa (1872), 
Borges Blanques (1874), Juneda (1878), i Lleida (1879). 
 
La Companyia dels Ferrocarrils Directes de Madrid i Saragossa a Barcelona, propietària de la línia de Valls a 
Tarragona, perllonga els sis quilòmetres que separaven Valls de la línia de Reus a Lleida i arriba a 
Picamoixons el mateix any que a Valls, el 1883. L’any 1885 s’enllacen les dues línies. 
 
Línies planejades sobre altres d’existents 
 
La primera és la que enllaça Montcada amb Sabadell, l’any 1855, voltant el turó de Montcada. Amb un altre 
nom, Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Saragossa, la línia arriba a Terrassa (1856), Manresa (1859), 
Lleida (1860) i Saragossa (1861). Després d’alguns canvis, cau en mans de la Companyia dels Camins de 
Ferro del Nord d’Espanya l’any 1878. L’any 1932, buscant més mercat, la línia arriba fins la Plaça de 
Catalunya, d’acord amb el Ferrocarril Metropolità de Barcelona. L’any 1979, ja sota la jurisdicció de RENFE, 
s’allarga la línia entre Plaça Catalunya i Sants. 
 
L’any 1876 la Societat del Ferrocarril i Mines de Sant Joan de les Abadesses inaugura el tram Granollers-Vic 
d’una línia pensada per transportar el carbó de les mines de Surroca i Ogassa. Es perllonga fins a Sant Quirze 
de Besora (1879) i Sant Joan de les Abadesses (1880). L’any 1886 es perllonga fins a Montcada. La societat 
fou absorbida per la Companyia dels Camins de Ferro del Nord d’Espanya. L’any 1980 es clausura el tram 
entre Ripoll i Sant Joan. 
 
L’any 1886 va acabar-se el tram Roda de Barà-Reus de la línia de Saragossa, i el 1892, la línia arriba fins a 
Faió. 
 
L’any 1891 s’enllaça (a Martorell) la línia de Saragossa amb la línia del ferrocarril econòmic de Manresa a 
Berga (d’ample mètric). 
 
El tram Igualada-Martorell, també d’ample 1.000 mm, s’inaugura l’any 1891. 
 
El ferrocarril de Sarrià a Barcelona, en un període d’expansió, canvia l’ample a 1.435 mm, electrifica la línia i 
construeix més instal.lacions. L’any 1912 es crea la societat Ferrocarrils de Catalunya, que es fa càrrec de la 
línia. El 1919 arriba a Terrassa i el 1925, a Sabadell. L’any 1977, el dèficit fa lliurar les línies a l’Estat i el 1979 
entren a formar part de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
Una nova companyia (Companyia General dels Ferrocarrils Catalans), es fa càrrec de totes les línies d’ample 
mètric i perllonga el tren entre Martorell i Manresa (Manresa-Alta, 1924). L’any 1926 posa en servei les línies 
de la Bordeta a Plaça Espanya (traçat canviat l’any 1987) i de la Bordeta al Port de Barcelona. A partir de 1979 
entren a formar part de Ferrocarrils de la Generalitat.  
 
Els eixos transpirinencs s’inauguren a la primera meitat del segle XX: Puigcerdà (1922), enllaç amb França 
(1929), Núria (1931); Balaguer (1924), i ja formant part de RENFE: Céllers (1949), Tremp (1950), La Pobla de 
Segur (1951). Ambdues línies són d’ample 1.672 mm.    
 
L’any 1979 s’inaugura la línia d’ample 1.668 mm entre l’estació de Barcelona-Sants i l’aeroport del Prat. 
 
Més tard es construïren: 

- la branca Bellaterra-Universitat Autònoma, a la branca de Sabadell de la línia Catalunya de FGC 
- a Martorell,un ramal de mercaderies que dóna servei a la factoria de SEAT. 
-  

Els enllaços entre les línies 
Les companyies van anar-se fusionant o absorbint i s’anaren construint enllaços entre les línies, que fins 
aleshores havien estat independents.  
  
L’any 1881 s’accepta enllaçar les línies de Granollers i la de Tarragona a través del carrer Aragó enlloc de fer-
ho pel sud de Monjuic i el Port. S’inaugura el 1882, en rasa. Part del traçat ha donat lloc posteriorment a 
l’Avinguda de Roma. La rasa del carrer Aragó va començar a cobrir-se a partir de l’electrificació feta l’any 1956. 
 
L’any 1887 s’enllacen les línies de Saragossa i Tarragona i s’inaugura l’estació comuna de Sant Vicenç de 
Calders. 
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L’enllaç entre l’antiga estació de Mataró (Barceloneta) i la de Granollers (Terme) no té data coneguda. 
 
La gran majoria de les línies van acabar a mans de MZA (Madrid-Zaragoza-Alacant) i de la Companyia del 
Nord. 
 
Fins la fusió de MZA i la Companyia del Nord que dóna lloc a RENFE no va poder-se fer una política global 
d’enllaços superant visions parcials de les companyies. Així, l’any 1952 ja és possible que els expressos 
Barcelona-Madrid passin per Tarragona. L’any 1970 s’inaugura la línia directa des de La Sagrera fins al 
baixador de Passeig de Gràcia. L’any 1974 entra en servei l’enllaç entre Montcada-Bifurcació i Sagrera-Sant 
Andreu Comtal i Barcelona-Poblenou. 
 
L’any 1982 entra en servei la ronda exterior de Barcelona per a mercaderies unint les estacions de Mollet-
St.Fost-Martorelles, de la línia de Granollers, amb la de Castellbisbal, a la línia de Vilafranca del Penedès. 
També hi ha un enllaç entre Rubí i el Papiol, obert igualment el 1982. Abans, l’any 1981, s’havia inaugurat 
l’enllaç entre Can Tunis i l’Hospitalet, des de la Bifurcació-Gornal.  
 
Els enllaços del carrer Aragó-Avda.de Roma i de Plaça Catalunya han fet que Barcelona tingui una situació 
privilegiada respecte d’altres ciutats europees. Els dos túnels passants permeten creuar la ciutat en tren, 
establint estacions centrals en punts d’alta accessibilitat (Pça.Catalunya, Passeig de Gràcia, Sants,...) 
 
La regeneració del front marítim del Poblenou provocà l’any 1991 el desmantellament del tram litoral St. Adrià-
Terme. 
 

4.4- Formació de la xarxa de metro a Barcelona 
 

L’actual xarxa de metro de Barcelona prové de la unió de dues antigues companyies privades que varen operar 
per separat fins als anys 60, quan es van unir en una de sola per raons polítiques i econòmiques.  
 
L’any 1924 s’inaugura, amb un ample de via de 1.435 mm (l’ample europeu), la primera línia de metro de 
Barcelona, de la “Compañía del Gran Metro de Barcelona” (GMB), que unia la Plaça Lesseps amb la Plaça 
Catalunya pel Passeig de Gràcia. Aquesta línia es prolongaria fins a La Rambla (prop de l’actual Liceu, L3) per 
un costat, i fins a Correus (prop de l’actual Barceloneta, L4) per l’altre, apareixent així una xarxa en forma de Y 
que es bifurcava a l’estació d’Aragó (actualment Passeig de Gràcia, L3). Al 1926, la línia va arribar fins a Liceu.  
 
L’any 1927, una altra societat, el “Ferrocarril Metropolità Transversal de Barcelona”, inaugurà la línia Bordeta - 
Plaça Catalunya. Es tractava d’unir, mitjançant el ferrocarril subterrani, les principals estacions de ferrocarril 
existents en aquell moment a Barcelona. Per això es va decidir que es construiria amb un ample de via de 
1672 mm, el mateix que el de la xarxa ferroviària convencional espanyola. Això la converteix en una de les 
línies de ferrocarril metropolità més amples (tant de caixes com de via) del món. Aquesta línia va anar creixent 
poc a poc, de tal manera que al 1933 ja arribava fins a Marina i el 1954 fins a Fabra i Puig. La mateixa 
companyia va construir, als anys cinquanta, el tram de la nova línia 2 (llavors es deia així) comprès entre 
Sagrera i Horta, actualment integrat a la línia 5. Aquest tram es va construir en ample de via internacional 
(1435 mm). 
 
L’any 1952, l’Ajuntament municipalitza les línies i crea el Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A., societat 
privada municipal. 
 
L’any 1957, el Govern dicta la “Ley de Ordenación del transporte de Barcelona”, en la qual es disposa que la 
construcció de les infrastructures de les línies metropolitanes i suburbanes de Barcelona serà a càrrec de 
l’Estat, el qual les lliurarà a l’Ajuntament de la ciutat, que haurà d’aportar la superestructura i el material mòbil. 
 
L’any 1962, es redacta l’anomenat “Plan de Urgencia”, per a construir noves línies. S'aprova a principis de 
1963. 
 
El 4 de març de 1966 es constitueix una Ponència que ha de projectar una xarxa “per a servir tota la ciutat de 
Barcelona”. L’execució del projecte va lligar-se al “II Plan de Desarollo”. 
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En el moment d’iniciar-se l’ampliació, l’any 1966, la xarxa integrava tres línies: 
 

•  Línia I: Entre Sta.Eulàlia i Fabra i Puig, per Plaça Catalunya. 10,1 km i 18 estacions. 
•  Línia II: Entre Vilapiscina i Sagrera. 2,7 km i 5 estacions. 
•  Línia III: Línia amb origen a Lesseps que, a Plaça Catalunya es bifurca fins al carrer Ferran i Jaume I. 5,1 km 
i 10 estacions. 
 

En total, l’any 1966 hi ha 17,9 km de línies i 33 estacions. Es proposen 7 línies de metro que representen 78.8 
km i 108 estacions. 
 

El 1969 s’inaugura el primer tram de la línia 5, comprès entre Diagonal i Collblanc, que s’aniria prolongant 
successivament fins a absorbir la antiga línia 2. 
 

El 1973 entra en servei la línia 4, amb un primer tram entre Joanic i Jaume I. Aquesta línia no era més que la 
separació del ramal de Correus de la línia 3, prolongat cap a la part alta de Barcelona.  
 

L’any 1971 es va fer una revisió de l’ampliació de 1966 amb l’objectiu de portar el metro fora dels límits 
municipals de Barcelona. El pla de 1971 suposava una longitud de 111,5 km (sense comptar el Ferrocarril de 
Sarrià) en 6 línies, amb 141 estacions. Esmentava la necessitat de considerar aparcaments d’intercanvi.  
 

L’any 1974 hi havia, en explotació, 35.7 km de línies i 55 estacions. En període de construcció hi havia 30.3 km 
de línies i 38 estacions. No va arribar a entrar en servei el tram Paral.lel-Sagrada Família de la línia II, tot i estar 
construït un tram del seu túnel. 
 

El metro de Barcelona va transportar, durant l’any 1973, 230 milions de viatgers, i un promig de 650 autobusos 
transportaven 299 milions de viatgers. 
 

El Pla de Metros de 1974 proposa bàsicament un perllongament de les sis línies i insisteix en la importància 
dels aparcaments d’intercanvi. Concretament, proposa 6 línies, 121 km i 155 estacions. 
 

El Pla de Metros de 1984 fa una planificació austera que reflecteix la crisi econòmica i el dèficit financer 
acumulat de les empreses explotadores en el moment de redacció del pla. Proposa 5 línies, 76.5 km i 108 
estacions. 
 

L’any 1993, la xarxa de metro estava formada per 4 línies que representaven una longitud de 72 km i 99 
estacions. 
 

 L’any 1996 va posar-se en servei el primer tram (Sant Antoni - Sagrada Família) d’una cinquena línia (Línia 2), 
ampliada després fins a La Pau, i que ha acabat incorporant el tram final (de La Pau a Pep Ventura) de la línia 
4, que sovint patia problemes en el tram que circula adjacent al front marítim. La línia 3 es perllonga al 
setembre del 2001 amb tres estacions a partir de Montbau: Mundet, Valldaura i Canyelles. En aquests 
moments s’està construint la línia 9, que a ambdós extrems es dividirà en dos ramals, que donaran peu a la 
línia 10. La línia 6 es considera que és la de FGC que va de l’estació de Catalunya a Reina Elisenda, i la línia 7 
és la de Catalunya a Tibidabo. La línia 8 seria el tram de la línia de FGC que va de Plaça Espanya a Molí Nou. 
La línia 11 serà un tram de “metro lleuger“ (un tramvia) a Nou Barris, que unirà Trinitat Nova amb Can Cuiàs. 
La futura línia 12 unirà Sarrià amb Castelldefels. La línia 13 serà un altre metro lleuger de Morera a Can Ruti. 
Les cinc línies que ara estan en serveis tenen una longitud de 84 quilòmetres. 
 
Un esquema de la xarxa del futur proposat per l’Autoritat del Transport Metropolità era el següent: 

  
Font: ATM 

En aquest esquema, la línia de Catalans es considera com un metro (amb el que això suposa a nivell de 
freqüències de pas) pel que fa al tram de Plaça Espanya a Molí Nou. En el tram que va de Molí Nou a 
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Martorell, es considera com un servei de rodalies d’alta freqüència (igual que l’anomenat “Metro del Vallès” de 
FGC), en el que s’assoleixen també altes freqüències de pas. 
 

4.5.- Xarxa ferroviària a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
 
Aquesta àrea metropolitana disposa d’una infraestructura, que, tant en dimensions com en implantació 
territorial (situació i nombre de línies i estacions) pot considerar-se d’un nivell d’oferta infraestructural 
comparable a la d’altres metròpolis europees. 
 
A l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha tres xarxes independents explotades per operadors diferents: el 
Metro, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i RENFE. Ja hem parlat de la xarxa de Metro a 
l’apartat anterior. FGC i RENFE són xarxes que procedeixen de conceptes diferents i que tenen també 
objectius diferents. La xarxa de RENFE és d’àmbit estatal i superposa serveis metropolitans i de rodalies, 
regionals, estatals i internacionals, tant de viatgers com de mercaderies. FGC no constitueix una xarxa 
pròpiament dita; es tracta de línies independents. Circulen serveis de viatgers en totes les línies i de 
mercaderies en una de sola. 
 
Metro: 
El Metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona) només serveix pràcticament la  conurbació  de  Barcelona, 
limitant-se a set municipis: Barcelona, Badalona, Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i 
Santa Coloma de Gramenet. Quan entrin en servei les línies 9 i 10, ja en construcció, El Prat de Llobregat 
(61818 habitants al 2001, segons l’Institut Estadístic de Catalunya) s’afegirà a aquesta reduïda llista. En total 
seran unes 2.280.000 persones. Constitueix per ara una xarxa de 5 línies que sumen 84 km amb 116 esta-
cions. La línia 9 (i la 10) hi afegirà 41,4 quilòmetres i 43 estacions. 
La línia L1 té una ample de via de 1.668 mm i la resta de línies disposen d’ample 1.435 mm (europeu, o U.I.C.). 
Les preses de corrent, sistemes de senyalització i control i característiques del material mòbil presenten també 
condicions d’heterogeneitat.  
El metro va servir al 2002 uns 512 milions de viatges aproximadament. 
 
RENFE: 
La xarxa de RENFE a l’àmbit metropolità té una extensió de 378 km i un ample de via únic de 1.668 mm. Com 
a element característic de la xarxa cal destacar en primer lloc l’anomenat “vuit català”: de Sant Vicenç de 
Calders, al sud, surten dues línies: una per la costa, per Vilanova, i l’altra per l’interior, per Vilafranca. Des de 
Massanet, al nord, hi ha la línia de la costa per Mataró i la de l’interior per Granollers. Les línies del nord 
conflueixen a Barcelona  a l’estació de Sagrera, mentre que les del sud ho fan a l’estació de Sants. Entre 
ambdues estacions es pot travessar la ciutat per dos túnels: el del carrer Aragó (estació del Passeig de Gràcia) 
i el que passa per la Plaça de Catalunya. 
Als anys setanta va completar-se aquest esquema mitjançant la línia El Papiol - Mollet que té un traçat paral·lel 
a la B-30 i que evita la penetració al centre de Barcelona. 
En conseqüència, l’àrea metropolitana de Barcelona és travessada longitudinalment per tres línies ferroviàries. 
No hi ha gaire metròpolis al món que disposin d’una situació tan favorable com aquesta. En àrees 
metropolitanes significatives com les de Paris, Londres o Milà, un dels principals problemes que presenta la 
seva xarxa ferroviària és que les línies desenvolupades durant el segle passat no penetren al centre de la ciutat 
sinó que moren en estacions terminals situades fora del centre, amb la qual cosa la seva operativitat minva 
considerablement perquè obliga els usuaris a transbordar sempre; és el cas de l’estació de Barcelona - Terme 
(Estació de França). 
 A més d’aquestes línies que segueixen l’eix costaner, n'existeixen dues altres, que són la de Vic - Puigcerdà i 
la de Manresa - Lleida. Ambdues arriben fins el pla de Barcelona pel nord pel marge esquerre del riu Besòs. 
Finalment, existeix una branca ferroviària, la línia de l’Aeroport (Sants - Aeroport, inaugurat l’any 1975). 
La xarxa de rodalies de RENFE actualment en explotació té un radi d’acció d’uns 60 km des de la Plaça 
Catalunya i arriba fins a les estacions de Maçanet - Massanes, Vic, Manresa, i Sant Vicenç de Calders 
(Comarruga). La línia el Papiol - Mollet no s’explota de moment (sembla que això canviarà aviat) per a trens de 
viatgers. 
 
La xarxa de rodalies estava formada per quatre línies: 
• C-1: Aeroport/L’Hospitalet – Mataró - Maçanet/Massanes. 
• C-2: Sant Vicenç – Vilanova – Granollers - Maçanet/Massanes. 
• C-3: L’Hospitalet - Vic. 
• C-4: Sant Vicenç de Calders – Vilafranca - Manresa. 
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També es posarà ben aviat en marxa la nova línia de rodalies C-5 entre el Baix Llobregat i el Vallès. Aquesta 
línia va ser inaugurada per a mercaderies el 26 de setembre de 1982 entre Castellbisbal/El Papiol i Mollet-
St.Fost. De moment, RENFE l’obrirà com a línia de passatgers en el tram Cerdanyola Universitat - Castellbisbal 
al setembre del 2003. 
. 
Respecte la situació actual, s'obren dues noves estacions de la línia per a viatgers, ja que la de Cerdanyola- 
Universitat presta servei des de 1996. Les noves parades, Sant Cugat i Rubí, s'ubiquen als barris de Coll Favà i 
l'Hospital General respectivament. La resta d'estacions estan actualment servides per la línia C4. La C5 naixerà 
a partir de la segregació com a línia nova del ramal a Cerdanyola - Universitat de l'actual C4 (línia taronja), i la 
prolongació dels seus  trens fins a Martorell. 
Les freqüències de pas seran de 30 minuts en cada sentit durant tot el dia. 
Segons es preveu al Plà de Serveis de l'ATM (també es negocia amb Renfe) la línia s'obriria sencera creant-se 
una sisena línia de rodalies entre Granollers - Centre i Martorell, passant per totes les estacions del ramal 
Castellbisbal / El Papiol - Mollet. Encara no hi ha data per a aquesta realització, així com per a les obres 
infrastructurals que resten per fer al nus d'enllaç amb la línia Barcelona-Girona-França per a l'òptim 
funcionament de l'eix en qüestió. 
Aquest ramal permetria una connexió molt important entre el Vallès Occidental i l'Oriental amb el Baix 
Llobregat, sense la necessitat de fer revolts per Barcelona i optimitzant el temps de desplaçament entre nuclis 
mitjans de la regió metropolitana. 
 
En els darrers anys, Barcelona ha funcionat amb una gran estació de viatgers per a trens de llarg recorregut, 
que és la de Sants. Al 1992 va tornar a entrar en servei l’estació Barcelona - Terme (anomenada popularment 
Estació de França) que encamina també alguns serveis de llarg recorregut, però ara té una activitat molt 
reduïda. 
Pel que fa als trens de rodalies, les estacions principals són les de Sants i Plaça Catalunya, pel que fa al 
nombre de viatgers i connexions a la resta del transport públic, i l’Hospitalet com a capçalera de línies annexa a 
l’estació de Sants. 
Pel que fa a estacions de mercaderies, hi ha Can Tunis (estació de classificació), el Morrot (contenidors), 
Sagrera (vagó complet i paqueteria) i La Llagosta (en construcció, amb funcions similars a Can Tunis i La 
Sagrera, i que entrarà en servei quan aquesta darrera esdevingui estació de viatgers). 
 
FGC: 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya explota dues línies: 
La línia Catalans, que parteix de la Plaça Espanya i a Martorell es bifurca en direcció cap a 
Manresa/Súria/Sallent per una banda i Igualada per l'altra. Té una longitud de vies de 153 km (110 km dins 
l’àmbit metropolità) i ample mètric. Des de Sant Boi de Llobregat hi ha una branca d’accés al port d'ús exclusiu 
per a mercaderies. 
El servei anomenat “suburbà” efectua el recorregut Pl. Espanya - St. Boi - St. Andreu - Olesa. El servei de 
rodalia fa Pl. Espanya - Igualada / Manresa.  
La línia Catalunya i Sarrià, que surt de la Plaça Catalunya i a Sant Cugat es bifurca cap a Terrassa i Sabadell. 
Té una longitud de 43 km i ample de via  de 1.435 mm. 
La línia s’explota també amb dos serveis de diferents característiques: servei urbà (Pl. Catalunya - Reina 
Elisenda - Av. Tibidabo) i servei suburbà (Pl. Catalunya - Terrassa - Sabadell). 
 

Futur: 
 
S’espera (i ja s’ha estat produint) un fort creixement de la mobilitat interurbana provocat per la intensificació del 
procés de metropolinització, és a dir del procés d’extensió del caràcter metropolità en funció de les noves 
infraestructures i serveis de transport. 
 
La xarxa ferroviària és, en general, correcta (en dimensions, implantació territorial, les línies són passants i no 
en cul-de-sac, etc), però el percentage de participació del ferrocarril en el repartiment modal és massa baix. Al 
1986 era del 5,2 %, al 1991 del 6,0 %. 
 
Les raons de aquest augment cal buscar-les en la millora notable dels serveis prestats per RENFE (renovació 
del material, millora de les estacions de rodalies, modificació del sistema tarifari primer i després la integració 
tarifària) i per FGC (tant a la línia Catalunya, que es mou en nivells de qualitat europeus, com a la línia de 
Catalans). 
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Aquesta metropolinització es veu reforçada pels canvis en la localització d’activitats econòmiques o de 
residència. Els moviments interiors de la població consoliden a Catalunya una tendència que ja s’esdevé fa 
anys a Europa i a Amèrica del Nord: la població abandona les grans ciutats. 
Aquesta tendència proporciona al ferrocarril un increment significatiu del mercat potencial de viatges d’entrada i 
sortida a Barcelona, en el qual pot ser especialment competitiu, tal com pot veure’s a altres àrees 
metropolitanes. Dos dels principals obstacles eren l’heterogeneïtat tècnica (sobretot pel que fa als amples de 
via)  de les diferents línies de la xarxa de ferrocarril i la no integració tarifària. Aquest darrer obstacle ja ha estat 
superat. 
 

4.6.- Línia de Catalans (història - situació actual - evolució futura) 
 

a) F.G.C. 

Pel Reial Decret 2115/78, de 26 de juliol (de 1978), es van transferir a la Generalitat de Catalunya les 
competències sobre l’establiment, l’organització, l’explotació i inspecció dels ferrocarrils, que no tinguessin 
àmbit estatal, circulessin íntegrament pel territori de Catalunya i no estiguessin integrats a RENFE. A la 
pràctica, l’esmentada disposició establia que els serveis ferroviaris explotats en aquell moment per FEVE 
(Ferrocarriles Españoles de Via Estrecha) al territori de Catalunya passessin a ésser explotats per la 
Generalitat. Es tractava de les línies: 

Barcelona - Sarrià i ramals Reina Elisenda i Tibidabo 
Sarrià - Terrassa, Ramal Sant Cugat - Sabadell i Funicular de Vallvidrera  
Barcelona - Manresa, Barcelona - Igualada i ramals  

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és l’empresa pública que es va crear el dia 5 de setembre de 
1979 amb la finalitat de gestionar, explotar i coordinar aquestes línies ferroviàries situades en el marc geogràfic 
de Catalunya i llavors no integrades a la xarxa de RENFE.  
Amb l’arribada de la democràcia, la restaurada Generalitat va voler garantir la continuïtat de les línies 
“Ferrocarrils de Catalunya” (iniciada el 1863) i “Ferrocarrils Catalans” (iniciada el 1919). FGC va haver de 
modernitzar les infraestructures obsoletes i els vells combois, fins a convertir la primera línia en el ‘Metro del 
Vallès’, amb freqüències de pas entre trens de fins a dos minuts en el tram urbà, i convertir la segona línia en 
un altre metropolità interurbà, el ‘Metro del Baix Llobregat’. 
Aquell origen ha portat a que, pel que fa a l'àmbit d'operació, la xarxa de FGC s'articuli en dues línies principals 
que, partint de la ciutat de Barcelona, arriben a diverses comarques (a més a més del Barcelonès, ho fan al 
Vallès Occidental, el Baix Llobregat, L’Anoia i el Bages). La tercera línia presta servei urbà dins de la ciutat de 
Barcelona. Les tres línies tenen orígens i evolucions diferents, a més d'ample de vies i sistemes de tracció 
específics. L’ample de via és de 1435 mm a la línia del Vallès i l’ample és mètric a la de Catalans (Baix 
Llobregat, Anoia i Bages). 
La línia Llobregat – Anoia, la que interessa en aquest estudi, connecta Barcelona amb Martorell, Manresa i 
Igualada, i disposa també de ramals per al transport de mercaderies entre les mines de Súria i Sallent i el Port 
de Barcelona. 
La línia Barcelona - Vallès uneix Barcelona amb Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Sabadell. També ofereix un 
servei de transport urbà a Barcelona, de Plaça Catalunya fins a Reina Elisenda.  
La línia de Balmes ofereix un servei de transport urbà, des de Pl. Catalunya fins a Av. Tibidabo.  
L'empresa explota, a més, la línia de cremallera de Ribes de Freser a Núria i quatre funiculars: els de la Santa 
Cova i Sant Joan, a la muntanya de Montserrat, i els de Vallvidrera i Gelida (aquests dos darrers integrats en 
les línies abans esmentades).  
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya gestiona també les estacions de muntanya de La Molina i Vall de 
Núria, al Pirineu gironí. 
 

b) Evolució de F.G.C. 

 
La situació econòmica, tecnològica i funcional de les línies que avui integren Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya es trobava en un estat de total descapitalització quan aquestes van ser traspassades al Govern de 
la Generalitat (al 1978). Atesa la importància social del servei, es va optar per engegar un projecte de 
modernització de totes les línies. Així, es va elaborar el Pla general 1981-1990, en què s'establiren les bases 
del procés de modernització de la xarxa. Actualment ja s’han assolit uns nivells de qualitat molt acceptables 
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Des de la seva constitució com a empresa, s'han construït els ramals de Bellaterra fins al campus de la 
Universitat Autònoma (posteriorment integrat a la línia del Vallès) i s'han soterrat els trams entre Barcelona i 
Cornellà, l'urbà de Terrassa i parcialment a Manresa. També cal destacar el desdoblament de la via a la línia 
Barcelona - Vallès.  
S’ha renovat el material rodant adquirint nous trens. També s'han construït noves estacions i baixadors, 
desdoblaments de la via en alguns trams en via única (procés encara en curs), una variant entre Santpedor i 
Sallent, i el nou ramal de Sant Boi de Llobregat al port de Barcelona. Igualment, s'han instal·lat nous sistemes 
de seguretat i de protecció automàtica dels trens, i s'han adequat aparcaments a moltes estacions.  
Durant aquest període s'han suprimit tots els passos a nivell de la línia Barcelona - Vallès, 45 en total, i el 75 
per cent dels 320 existents a la línia Llobregat - Anoia (incloent-hi també els ramals de mercaderies). A més, 
s'han renovat més de 300 km de via a tota la xarxa. 
 

c) Orígen de les línies dels Catalans (o Llobregat-Anoia) de FGC. 

La línia Llobregat - Anoia té els seus orígens en el transport de productes tèxtils i de minerals durant els últims 
anys del segle XIX i primers del segle XX, en els trams de Martorell - Igualada, Barcelona - Martorell i Manresa 
- Guardiola de Berguedà. Es van construir diferents línies al llarg d’aquells anys, que al final van acabar 
constituint una sola xarxa. 
Immediatament ho veurem amb més detall. Per això, incloem un esquema de l’antiga xarxa d’aquestes línies 
que van acabar formant part de la xarxa dels Ferrocarrils Catalans, amb les corresponents dates de 
inauguració de cada tram. A l’apartat d) ens endinsarem una mica més en les diferents històries de les línies. 

 

El “Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga”: 

El primer dels carrilets de la conca del Llobregat, el “Tranvía o Ferrocarril Económico de Manresa a Berga” 
(T.F.E.M.B.) (després F.C. de Manresa a Berga i Guardiola), va néixer al 1881, amb la constitució de la 
companyia d’aquest nom. Va posar en servei un tren de via estreta (1000 mm) entre Manresa i Puig - Reig el 
1885. Els anys següents, el traçat es va ampliar fins a Olvan i Manresa.  Més endavant, al 1904, el creixement 
de la mineria al Berguedà provocaria l’ampliació de la xarxa fins a Guardiola. Fou la primera línia de ferrocarrils 
de via estreta de Catalunya. L’origen en va ser doncs l’esmentat procés de industrialització protagonitzat per 
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les colònies tèxtils al llarg del Llobregat, impensable sense una bona xarxa de comunicacions. Aquest 
ferrocarril es coneixia com a ‘carrilet’ per l’estretor de la via, d’ample mètric a causa de l’excessiva despesa que 
hagués suposat l’ample ibèric. 

El Ferrocarril Central Catalán: 
 
El 1893 va néixer el “Ferrocarril Central Catalán” (F.C. de Igualada a Martorell) enllaçava amb via estreta 
Igualada i Martorell. Es va construir per comunicar les indústries igualadines amb la resta del país mitjançant 
l’enllaç amb els ferrocarrils de via ampla a l’estació de Martorell. Encara que els primers projectes daten del 
1852, no seria fins quatre dècades més tard que la industriosa capital de l’Anoia veuria el primer tren que li 
permetria sortir del marasme en què es trobava a causa de la inexistència d’un bon sistema de transports. 
 
El Camino de Hierro del Nordeste de España: 
 
El creixement demogràfic de la zona va motivar la construcció d’un tram entre Barcelona i Martorell, anomenat 
“Camino de Hierro del Nordeste de España (F.C. de Barcelona a Martorell)”. La societat es va fundar el 1908 i 
la línia va arrencar el 1912. Els trens sortien des de l’estació de Magòria. 
Es va inaugurar (1912) com una línia suburbana, però molt aviat assoliria un caràcter regional, en produir-se la 
seva unió amb el F.C. Martorell Igualada, ja que constituirien la comunicació directa entre unes comarques 
estretament lligades en el camp econòmic i social.   
 
Compañía General de Ferrocarriles Catalanes: 
 
La dispersió d’esforços que representava l’existència de tres sistemes diferents d’explotació als ferrocarrils de 
via estreta de la Vall del Llobregat, va determinar que s’iniciessin les gestions per unir-los sota una sola 
autoritat. Això no es va aconseguir fins el 14 de juliol del 1919, quan es va constituir la “Compañía General de 
Ferrocarriles Catalanes”. Poc després, aquesta companyia assumiria la construcció i l’explotació de la línia 
entre Martorell i Manresa, que seria a partir de llavors el nexe de unió de la xarxa. També va construir dos 
ramals d’interès industrial: Manresa - Súria i Bordeta - Port de Barcelona (1924).  
 
A partir d’aquell moment, l’existència dels Ferrocarrils Catalans va seguir en certa manera l’evolució de la 
societat catalana, amb diverses etapes. La de màxima expansió fou la dels anys 1920-1930 que, 
malauradament, va trencar la greu recessió econòmica a partir de 1929 i després la guerra civil espanyola. 
Després d’una experiència col·lectivista, en acabar la guerra el panorama que oferien les línies era desolador, 
ja que tant el material com les instal·lacions amb prou feines podien prestar servei. La lenta reconstrucció va 
topar amb els problemes de la llarga postguerra, durant la qual es va obligar el ferrocarril a assumir un volum 
de tràfic pel qual no estava preparat. 
 
No va ser fins a finals dels anys cinquanta quan es va iniciar una lleugera modernització, amb la introducció de 
les primeres unitats diesel. Però fins al “Plan de Modernización” (1963) no es va començar una renovació a 
fons de la xarxa.   
Amb més o menys penúries la línia va anar renovant-se (per exemple, arribant a les locomotores elèctriques), 
fins que l’any 1977, per la també precària situació econòmica, va ser traspassada a FEVE i posteriorment 
assumida per FGC (1979). 
Com ja s’ha dit, amb l’arribada de la democràcia, la restaurada Generalitat de Catalunya va crear l’empresa 
pública Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (1979), amb la finalitat d'explotar i garantir la continuïtat de 
les línies ferroviàries situades en el marc geogràfic de Catalunya i no integrades en la xarxa de RENFE. Entre 
aquestes estaven les de la “Compañía General de Ferrocarriles Catalanes”. 
 
A partir de llavors, la modernització i la millora dels serveis han estat constants, però sempre condicionades a 
les limitacions d’una xarxa construïda amb objectius diferents dels que avui la poden fer fonamental per 
l’ordenació territorial d’una part del nostre país. 
 
d) Història de la línia de Catalans – Causes de les línies 
 
Com s’ha dit abans, al llarg del Llobregat, al segle XIX, es van estendre diverses línies de ferrocarrils de via 
estreta. Van acabar formant una xarxa que unia Barcelona amb Manresa, Manresa amb Berga i Guardiola, 
Martorell amb Igualada, amb ramals que portaven de Manresa fins a Súria i des de Sant Boi de Llobregat fins 
al port de Barcelona.  
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Abans de la construcció definitiva de la primera línia, hi havia hagut diversos intents frustrats de construir un 
ferrocarril a la comarca. Com ja hem esmentat, a la segona meitat del segle XIX, l’Alt Llobregat coneixia la 
prosperitat econòmica, gràcies a les colònies tèxtils i a la incipient mineria a la conca carbonífera de Berga. El 
principal fre al desenvolupament era la manca de comunicacions amb la resta del país.  Tot i que s’havia 
inaugurat la carretera Manresa - Berga al 1840, connectada al 1950 amb la Manresa - Cardona i al 1855 amb 
la Manresa – Vic, els sistemes de transport tan rudimentaris feien que el producte final s’encarís fins a la 
pèrdua de competitivitat. Per exemple, al 1859 el Sr. Marià Pontó estudiava un ferrocarril de tracció a sang de 
Manresa a Sallent, amb previsió de ampliació remuntant el curs del Llobregat. No va prosperar, i al 1862 el Sr. 
Joan Baptista Perera estudiava un tramvia de tracció animal de Manresa a Berga, passant per Súria i Cardona. 
Al 1866 ja es pensa a promoure un ferrocarril de vapor des de les empreses mineres del Berguedà 
(concretament, des de Guardiola) fins a Manresa (on, recordem-ho, hi havia de passar la línia de FF.CC. 
Barcelona - Zaragoza). En veure que el preu d’una línia d’ample ibèric (1667 mm) serà excessiu, es decideixen 
per un ferrocarril econòmic (és a dir, de via estreta) basat en uns ferrocarrils noruegs, amb un ample de via de 
1067 mm. El projecte encara patiria nombrosos canvis, tant de traçat com fins i tot d’ample, ja que finalment es 
va realitzar amb un ample de via de 1000 mm. 
 
Per comprendre la seva història, cal conèixer les circumstàncies que en van permetre la creació. Hi van jugar 
un paper fonamental les colònies tèxtils del Llobregat, que van ser motor de la industrialització a Catalunya. 
Com anem veient en aquest estudi, el ferrocarril sempre buscava densificar el territori al qual arribava (per una 
qüestió òbvia de mercat). En aquest cas la densificació al voltant de les indústries ja existia, però aquelles 
poblacions encara no havien descobert la mobilitat, eren totalment estàtiques. En els seus primers temps, 
l’origen i la causa de les línies era el transport de les mercaderies. Les estacions es van situar per anar a 
buscar en aquests punts, tot i que densos, els productes a transportar.  Parlem una mica d’aquestes colònies. 
 

e) Les colònies tèxtils. 

A mitjans del segle, a causa dels elevats preus del carbó i a la manca d'aquest mineral a Catalunya, els rius 
catalans, principalment el Llobregat i el Ter, es van omplir de fàbriques tèxtils que aprofitaven l’energia 
proporcionada per l'aigua. Aquestes fàbriques es beneficiaven també d'uns terrenys barats i d'una mà d'obra 
dòcil a la qual es podien pagar uns sous més baixos que a la de les ciutats. A més de l'estalvi que suposava 
l'energia hidràulica, i més tard la hidroelèctrica, les relacions socials que s'establien a les colònies garantien la 
pau social, a diferència del que succeïa als nuclis urbans, on els moviments obrers estaven en plena activitat. 
 
Aquestes colònies tenien doncs la virtut de concentrar la font d’energia i la força de treball. L’energia hidràulica, 
proporcionada pel riu Llobregat: cada colònia tenia el seu canal i el seu corresponent salt d’aigua per a fer 
moure les turbines, és a dir que l’aigua tornava al riu un cop utilitzada la seva energia. Consistien en uns nuclis 
formats per edificis fabrils, on es desenvolupava l'activitat tèxtil, però també per un gran nombre d'edificis d'ús 

social per tal d'allotjar els treballadors i  
proveir-los de tots els serveis necessaris, com eren les botigues, l'escola, les instal·lacions d'higiene i lleure, 
d'entre els quals sempre sobresortien l'església i la torre dels amos. La vida dels treballadors es produïa dins 
dels límits de la colònia, sota la protecció/opressió de l’ ”Amo”, com anomenaven al propietari de la fàbrica, que 
conduïa una mena de règim patriarcal, sovint amb mà de ferro.  
 
Com a exemples d’aquests nuclis industrials, només als municipis de Puig-Reig i Casserres hi trobem encara 
L’Ametlla de Merola, Cal Riera, Cal Vidal, Cal Marçal, Cal Pons, Cal Prat, Cal Cases, Cal Manent, Cal Bassacs, 
Cal Rosal, Viladomiu Nou i Viladomiu Vell, L’Ametlla de Casserres... Al Berguedà, al llarg del riu, trobem una 
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de les principals concentracions de colònies industrials del món, que han estat l'eix vertebrador de la 
industrialització de Catalunya.  
 
Era una època de prosperitat a la zona de l’Alt Llobregat. Però el desenvolupament d’aquestes colònies era 
impensable sense una bona xarxa de comunicacions; aquesta xarxa la van proporcionar els carrilets, que van 
ser impulsats (en general com a principals accionistes) pels mateixos propietaris de les colònies.  
 
Arran de la crisi industrial dels anys setanta del segle XX, la majoria d’aquestes colònies van entrar en 
decadència, tant pel que fa a població com pel que fa a l’activitat industrial (les empreses tèxtils fa ja molts 
anys que en van desaparèixer). Darrerament, alguns ciutadans hi han trobat pisos vells bé de preu, i els han 
dedicat tant a primera com a segona residència (eren una solució per qui volia tenir una propietat lluny del 
brogit de la ciutat però no podia permetre’s preus més elevats). També alguna indústria s’hi instal·la, perquè hi 
troba naus a bon preu. 

f) La mineria. 

Però tornem a finals del segle XIX i principis del XX.  Després de les colònies tèxtils, el creixement de la 
mineria a la comarca del Berguedà va implicar l’ampliació del ferrocarril fins a Guardiola de Berguedà, on 
també enllaçaria amb el petit ferrocarril que Asland va construir per a transportar el ciment produït a la fàbrica 
del Clot del Moro (veure la foto següent), al terme de Castellar de n'Hug. Al final d’aquest apartat en parlem 
una mica, el Comte de Güell va encarregar-ne el projecte a Antoni Gaudí. 
 

g) La fàbrica del Clot del Moro. 

Aquesta fàbrica fou la primera de Catalunya que va fabricar ciment portland, era propietat d’en Eusebi Güell 
Bacigalupi, Comte Güell, que en va encarregar el projecte a Antoni Gaudí. És una Construcció modernista de 
l'any 1904 pertanyent a l'empresa "Compañía General de Asfaltos y Portlant" (Asland), com ja em dit, fundada 
pel Comte de Güell i dedicada a la fabricació de ciment, aprofitant la roca calcària de la zona i l’energia 
proporcionada pel riu Llobregat. Fem un petit incís per parlar-ne una mica.  
 
FÀBRICA DEL CLOT DEL MORO 

 
 
És molt interessant la teulada construïda amb volta catalana, inclinada seguint el desnivell del terreny. La 
fàbrica va funcionar fins a la dècada dels seixanta, quan fou tancada, principalment, a causa dels elevats 
costos de producció que suposaven la llunyania i les dificultats del transport. Va ser abandonada l’any 1975. 
Altres edificis interessants dels voltants són les cases dels treballadors, el xalet Güell o casa dels convidats (o 
dels enginyers), molt proper a la fàbrica i també d'estil modernista. Actualment la fàbrica s'ha convertit en 
museu i pertany a la xarxa del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.  
 
Mentre Gaudí es trobava a la zona fent el projecte de la fàbrica, vivia a casa de l’industrial Joan Artigas, a la 
Pobla de Lillet. Aquest li va demanar que fes un projecte per un tram del seu jardí, que era a la vora del 
Llobregat. Sembla que Gaudí va fer uns esbossos i, quan va tornar a Barcelona, hi va enviar alguns dels 
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treballadors que estaven fent el Parc Güell. Les similituds entre les dues obres, malgrat les seves diferents 
magnituds, es fan evidents pel visitant una mica observador: una glorieta cilíndrica, una gruta feta de pedres 
sense tallar i amb voltes de claus pènsils, baranes, parterres de flors amb alicatats de trencadís, etc., però amb 
abundor d'aigua. És l’únic jardí humit de l’obra de l’arquitecte. La restauració fou dirigida per la Càtedra Gaudí.  
 

Una part dels Jardins Artigas 

Font: web 

h) Les altres línies de FGC. 

La línia pionera: Barcelona-Vallès 
La història de la primera línia, la Barcelona-Vallès, es remunta a l’any 1863, quan va començar a circular el 
primer tren de la Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Sarrià, que va aprofitar l’eliminació de les muralles 
de la ciutat per estendre una línia que connectés les dues viles, així com les de Gràcia i Sant Gervasi. La línia 
sortia de Plaça Catalunya, amb locomotores de vapor i a cel descobert. Malgrat l’èxit de la línia, la companyia 
explotadora s’havia endeutat tant que va fer fallida el 1874 i va ser absorbida per la nova societat Ferrocarril de 
Sarrià a Barcelona. El 18 d’agost de 1882, les reiterades demandes dels veïns de l’Eixample van aconseguir la 
construcció i posta en servei d’una segona estació a Barcelona, la de Provença. 
 

El 1907 el ferrocarril arribava al peu de la muntanya de Vallvidrera, on enllaçava amb el funicular que des de 
1906 pujava al cim d’aquesta. Durant aquell mateix any l’enginyer Carles Emili Montañés va realitzar amb èxit 
un enllaç ferroviari elèctric entre Sarrià i el Vallès a través de la muntanya, aprofitant un col·lector d’aigües del 
pantà de Vallvidrera. La gran quantitat de viatgers que va transportar el carrilet va demostrar la rendibilitat que 
se’n derivaria d’integrar-lo en una gran línia de passatgers. Així, Montañés va plantejar al financer nord-americà 
Frank S. Pearson, la compra i electrificació del ferrocarril de Barcelona a Sarrià i el seu perllongament, en una 
primera etapa, fins a Sant Cugat del Vallès. El 1912 es va constituir la societat Ferrocarrils de Catalunya, que 
va adoptar l’ample de via 1.435 mm. 
El 1917 es va inaugurar el tram de doble via fins a Sant Cugat i el 1919 la línia va arribar a Terrassa, mentre 
que el 1922 arribava a Sabadell. El 1929 s’iniciava la cobertura de les vies des de Plaça Catalunya fins a 
Montaner, cobertura que va continuar els anys 50 i 60 estenent-se a la resta de la línia a Barcelona. Als anys 
50 es va inaugurar el ramal entre Plaça Molina i Avinguda Tibidabo. Des de la fi de la guerra civil i durant 
gairebé 40 anys, l’empresa arrossegava una precària situació econòmica va fer fallida el 1977, un any després 
de la inauguració del ramal de Sarrià a Reina Elisenda. Des d’aleshores i fins a la creació de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, la companyia estatal FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) es va fer 
càrrec de la línia. 
 

Funiculars i cremalleres 
L’any 1881 es va crear la societat de capital suís i català Ferrocarrils de Muntanya a Grans Pendents (FMGP), 
que va posar en servei el cremallera de Montserrat l’any 1892 i el de Vall de Núria el 1931. El primer, que es va 
clausurar el 1957 per manca d’inversions, s’està recuperant perquè torni a entrar en servei a partir de la 
pròxima primavera. El de Núria, per la seva banda, ha continuat funcionant fins avui. FGC n’explota la línia des 
de 1986, i des d’aleshores s’ha renovat tant el material rodant, com bona part de les vies i la catenària de l’únic 
mitjà de transport amb que es pot accedir al Santuari i a l’estació d’esquí de la Vall, aquesta última gestionada 
també per FGC justament amb l’estació d’esquí de La Molina. 
FGC, a més, disposa de quatre funiculars: el de Vallvidrera (línia del Vallès), el de Gelida (línia del Llobregat); i 
dos més a Montserrat: el de Sant Joan, construït el 1917, i el de Santa Cova, construït el 1929. 
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ANNEX 5: ROLS DELS ELEMENTS FONAMENTALS 
 
 Rol del riu  
 

1 Rols històrics 
 
L’element fonamental i característic de la comarca del Baix Llobregat és el propi riu Llobregat, que ha modelat 
una vall estreta, amb una amplada aproximada de 2 km per 25 de llargada des de Martorell fins la 
desembocadura.  
Tradicionalment, el riu ha estat senyal de identitat de la comarca, que va desenvolupar les activitats tradicionals 
al seu voltant. Fins el segle XIX, el riu no actuava només com a corredor biològic, sinó que era la base d’una 
agricultura pròspera, que feia de la Vall Baixa i del Delta una de les hortes més importants de l’Estat. 
En els temps del desenvolupament industrial, el riu Llobregat va passar a ser una font subministradora d’aigua i 
energia, però també en un medi receptor de tota mena d’abocaments incontrolats. 
La crisi industrial dels anys setanta i l’augment del sector terciari a finals dels 80 i 90 va fer que la indústria 
deixés de tenir una influència tan gran sobre el riu i les seves riberes. 
 

2 Situació actual 
 
En els darrers decenis, el riu ha vist potenciada una funció que sempre havia desenvolupat (ja des dels temps 
dels romans), però no pas de manera tan intensa: la de corredor de infraestructures. L’autopista del marge dret 
i la línia del ferrocarril d’alta velocitat en són els dos darrers exemples. Pel que fa a la carretera, se li va criticar 
molt la degradació que va deixar a l’àmbit fluvial: es deia que es van destruir els pocs fragments de bosc de 
ribera que quedaven, que hi va haver abocaments de runes, que es van deixar talussos sense revegetar, i les 
poques plantacions que es van realitzar van acabar amb la mort dels plançons per plantar-los fora d’època.  
 
Com durant tota la història, el riu, la seva llera i les activitats que s’hi duen a terme, segueixen exercint de 
barrera entre els dos marges. Creiem que a la nostra època ja es podria haver millorat aquest aspecte, que fa 
que les poblacions de ambdós marges segueixin amb ben poques relacions. Ara mateix sembla que l’únic lloc 
on hi ha un pas de vianants entre ambdós marges és a l’alçada de Sant Andreu de la Barca. Aquesta situació 
recorda a l’època que va anar des de l’imperi romà fins a la meitat del segle XVIII, en la que l’únic pont que 
unia les dues ribes era el Pont del Diable de Martorell. Actualment gairebé segueix essent així pels vianants 
que no vulguin cedir en el seu afany d’anar caminant (és a dir, sense vehicle motoritzat) d’un a l’altre marge. 
 
En les estacions que es troben entre Barcelona i Sant Vicenç dels Horts, al estar la via tan a prop de la llera del 
riu, ens trobem amb que, del costat del riu, els usos agrícoles són predominants en els entorns de les 
estacions. Per això no s’arriva a aprofitar del tot la potencialitat de l’entorn de l’estació; aquest sòl no pot arribar 
a la densitat (en habitants/hectàrea) que seria desitjable per maximitzar l’ús del transport col·lectiu. Aquest és 
un problema de difícil solució. Traslladar la via cap a una posició més propera (més interior) als nuclis urbans 
seria car i difícil, perquè aquests nuclis ja estan ben consolidats. Potser la solució per guanyar densitat (i, per 
tant, clientela potencial del ferrocarril) al voltant de les estacions seria soterrar la línia i fer-la passar en túnel 
per zones interiors als nuclis. Per què no tocar de peus al cel? 
 
Una idea ja perseguida des de fa temps per diversos col·lectius i administracions és la d’aprofitar, o recuperar, 
l’espai fluvial com a espai públic. Es vol aconseguir que els ciutadans tornin a descobrir el riu i el seu entorn, 
que deixin de viure-hi d’esquenes. Què entenem per “espai fluvial? Doncs la llera del riu en la seva accepció 
més ampla, és a dir, la superfície que arriba a estar coberta per les aigües en les avingudes més importants.  
Abocaments de residus 
 
Un inconvenient important a l’hora de mirar de recuperar la vida de l’ecosistema fluvial és la històrica existència 
d’abocaments de tot tipus al riu i a la seva llera, que contaminen el sòl i l’aqüífer subterrani del Llobregat, que 
és un recurs hídric de primer ordre.  
Durant els anys seixanta, setanta i vuitanta, es van produïr molts abocaments incontrolats als municipis de la 
Vall Baixa, sovint per reomplir les extraccions d’àrids il·legals que s’hi feien. El Ministerio de Fomento reconeix 
25 379 900 m3 d’abocaments als municipis que la composen. 
 
Segons estudis del Ministeri, hi ha uns 3 127 500 m3 de residus industrials diversos ja dipositats a abocadors 
en general. il·legals. A més a més, hi ha uns 8 519 500 m3 d’abocaments de tipologia desconeguda, sempre 
segons dades del Ministeri, que preveu que en els anteriors als anys vuitanta s’hi puguin trobar residus 
industrials de qualsevol tipus. 
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3 Viabilitat futura 
 
Creiem que, per no acabar convertint aquest espai fluvial en residual, en un espai encaixonat entre 
infraestructures com n’hi ha tants, la seva viabilitat passa per: potenciar el seu ús com a espai verd de la 
comarca, la recuperació i el manteniment de la llera com a corredor biològic, la depuració de les aigües que 
s’aboquen en origen (si l’única solució als abocaments és la macro-depuradora del Prat, estarem eternitzant el 
paper del riu com a col·lector d’aigües residuals, la potenciació d’una agricultura respectuosa amb l’entorn (i, 
per tant, que no abusi de plaguicides i fertilitzants) i la preservació dels aqüífers com a reserves estratègiques 
d’aigua. 
 
 
 Rol del ferrocarril  
 
El ferrocarril s'estén arreu de la comarca durant el segle XIX. L’any 1881, la comarca ja disposava de totes les 
línies de ample ibèric de que disposa avui. A la darreria del segle XIX i principi del XX es construeixen les línies 
de via estreta, com hem vist al punt 5.2.6. 
 

1 Posició de la línia 
 

Pel fet de ser una línia d’origen industrial, el seu traçat no buscava afavorir-ne l’ús per part de viatgers. La seva 
posició va ser definida quan els nuclis urbans no eren, de cap manera, tal com els coneixem ara. Per això, 
sovint aquesta posició no coincideix amb la idea que tenim del que caldria que fos. Una posició centrada en el 
nucli, amb força densitat al seu voltant. 
Però aquesta situació és difícilment modificable, és inviable (econòmica i socialment) modificar traçats. Potser 
sí, com ja s’ha fet, es pot variar la posició de les estacions, i fins i tot construir-ne de noves. Com ja hem citat 
algun cop, només alguna estació (com Sant Vicenç del Horts) no es troba en una vora del nucli urbà; d’altres 
coincideixen a tenir gran part de l’entorn ocupat per activitats agrícoles o no aportadores de densitat urbana.  
 

2 Futur de la línia 
 

Està clar que el futur d’aquesta línia passava per apostar per la transformació en una línia de rodalies d’alta 
freqüència. El tren és clau per la mobilitat entre les ciutats o petits nuclis urbans d’una àrea metropolitana 
plurinuclear com la que tenim a Barcelona, si és que es vol evitar la saturació de la xarxa viària. L’èxit és 
possible, com ho demostren els resultats a la línia de FGC del Vallès i les de Rodalies de RENFE. Si se’ls hi 
ofereix un transport col·lectiu de qualitat, els ciutadans responen.  
I si el model de creixement escollit és el d’una àrea metropolitana plurinuclear, cal potenciar l’habitatge en els 
entorns de les estacions de ferrocarril, per possibilitar-ne l’ús. 
 
 
 Rol de la carretera Nacional II  
 
L’actual traçat de la carretera Nacional II (N-II), també conegut com a Autopista del Marge Dret del Llobregat 
(sovint mal anomenada autovia) substitueix des de la seva inauguració (les obres van començar a finals del 
1995 i inaugurada al desembre del 98) i l’antic traçat de la carretera, que actualment passa per l’interior de 
molts nuclis urbans. Fa anys, la carretera els hi era externa, però els nuclis han anat creixent, en un típic 
procés de desenvolupament urbà, fins acabar integrant la carretera al nucli, sovint com a carrer principal de les 
poblacions. 
A més a més, ara és la via natural de connexió entre els diferents nuclis urbans de aquest marge dret del riu. 
Aquesta situació de plurifuncionalitat sempre implica la barreja de trànsits: el trànsit urbà (intern als municipis), 
l’interurbà de curt recorregut (dins de la comarca), i, no l’oblidem, el de llarg recorregut, perquè aquesta seguia 
essent la “Carretera Nacional de Madrid a Francia por La Junquera” ! 
Aquesta barreja de trànsits de curt i llarg recorregut a una mateixa carretera és una de les principals causes 
d’accidents viaris. A més a més, la infraestructura havia quedat obsoleta, amb els seus dos únics carrils de 
circulació a molts trams.  
L’obsolescència de la carretera va quedar superada per la citada inauguració de la mal anomenada autovia al 
desembre del 98. Està ben clar que és una autopista, això sí, lliure de peatge. Apart de la millora que suposa 
separar els diferents trànsits i descarregar l’antiga carretera, té algunes conseqüències no tan positives. A més 
a més dels citats problemes que va provocar la seva construcció (veure el punt 5.3.2), és una nova barrera 
entre els nuclis del marge dret i el riu (que podria i hauria de ser un gran parc de la comarca), augmenta la 
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separació entre ambdós marges amb una gran barrera de formigó, suposa una nova ocupació de la llera 
inundable del riu (artificialitza, redueix la secció del riu per avingudes,...). 
 
 Espais agrícoles protegits  
 

1 El Parc Agrari del Baix Llobregat 
 
Una realitat innegable amb la que ha de conviure la línia de ferrocarril que estudiem són els usos agrícoles que 
es troben del costat de la llera del riu Llobregat.  
Algunes estacions veuen limitat el possible creixement del sòl urbà en el seu entorn per l’existència del Parc 
Agrari. Per tant, troben limitada la superfície que podria aportar usuaris potencials al ferrocarril. 
 

Font: PTMB 1998 
El Parc Agrari del Llobregat és una zona protegida d’activitats agràries ubicada a la Vall Baixa i al delta del riu 
Llobregat, on es desenvolupa l'activitat agrària més important de l'àrea metropolitana de Barcelona. 
 
Es va crear per “fer viables els usos agrícoles previstos en el planejament urbanístic amb un model de territori 
convenient per al conjunt dels ciutadans”. Es tractava de tenir un instrument que fes viables tècnica i 
econòmicament les activitats agrícoles, i que els altres usos no interferissin amb elles (o que ho fessin el 
menys possible); també de “possibilitar la preservació dels valors ambientals que, tradicionalment i encara ara, 
són presents i consubstancials a les zones agrícoles del delta i la Vall Baixa”. 
Resumint, els objectius eren: 
Fer viables els usos agrícoles (per motius tant econòmics, com socials o d’esbarjo de ciutadans en espais 
naturals) 
Preservar valors ambientals i paisatgístics de la zona 
I així, tot i el desconeixement per part de molts altres ciutadans, aquest usos agraris conviuen amb els usos 
que sí són aportadors de densitat urbana, és a dir, aportadors d’usuaris potencials del ferrocarril. Sí, la vida 
pagesa encara subsisteix al Baix Llobregat! 
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Aquest territori té una tradicional riquesa agrícola, estem a les planes al·luvials del delta i de la vall baixa del riu 
Llobregat. Però l'espai agrari, integrat per les zones agrícoles, el riu i els espais naturals, es veu obligat a 
cohabitar amb una extensa superfície urbanitzada, amb la pressió humana i els efectes ambientals que 
comporta. I és que aquest espai forma part de 14 municipis que sumen uns 730 000 habitants dels més de 4 
milions de la regió metropolitana, amb a pressió antròpica que això implica. Són els municipis de Castelldefels, 
Cornellà de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, El Papiol, El Prat de Llobregat, Pallejà, 
Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de 
Cervelló, i Viladecans 
I l'eix del Llobregat és una de les poques vies naturals d'accés a Barcelona, això comporta que tingui una gran 
importància en la xarxa de comunicacions viàries, ferroviàries, en les plataformes logístiques (port, aeroport) i 
en les moltes xarxes de serveis que hi passen (xarxa d’abastament d’aigua, d’aigües residuals, xarxa elèctrica, 
gasoductes, oleoductes, etc.). 
 
I les d'actuacions recollides al Pla d'Infraestructures del Delta del Llobregat (Pla Delta), concertades per 
diferents administracions públiques, encara augmentaran més aquesta pressió sobre l’espai agrari i els 
ecosistemes naturals de la vall baixa i el delta (ampliació de l'aeroport, desviament del riu Llobregat, tren d'alta 
velocitat...).   
 
Les àrees actualment cultivades ocupen aproximadament 3.500 Ha. De les quals 2.700 Ha. estan qualificades 
urbanísticament com a agrícoles. Els cultius dominants són les hortalisses (cultivades preferentment al delta) i 
els arbres fruiters (cultivats preferentment a la vall baixa). 
L'àmbit territorial del futur Parc Agrari pren com a punt de partida els terrenys qualificats en el Pla General 
Metropolità com a "rústic protegit de valor agrícola", així com aquells avui cultivats i integrats en el continu 
agrícola que, tot i tenir d'altres qualificacions, no es preveuen desenvolupar per ara. També s'inclouen els 
espais de ribera fluvial annexos a zones agrícoles. 
 

2 Una mica de història 
 
Al segle XIX, les obres de construcció dels canals de la Infanta Carlota per la riba esquerra del riu (1819) i el 
canal de la Dreta del Llobregat (1855) possibilitaren la transformació en regadiu de moltes terres de la 
comarca. Aquest fou un fet molt fonamental en l'economia agrària del Baix Llobregat. 
La riba esquerra comptà des de final del segle XVIII amb una bona comunicació amb Barcelona per la 
carretera que manà construir Carles III (1819), amb la construcció del Canal de la Infanta (1819), que va 
permetre l'expansió del regadiu des de 1860 i amb el primer tren de la comarca (1854). Tot això va provocar 
que les poblacions d’aquesta zona coneguessin importants transformacions en l'estructura agrària. La 
proximitat al mercat barceloní presentava avantatges per a la riba esquerra ben comunicada, i no per a la riba 
dreta i el delta, que havien de circular per camins enllotats i travesar el riu Llobregat. 
L'expansió del regadiu a la riba dreta i al conjunt del Delta es fa a partir del subministrament d'aigua procedent 
del Canal de la Dreta, en ple funcionament l'any 1874, i per la descoberta l'any 1894 de l'aigua artesiana (pous 
artesians). Aquest fet permet la transformació en regadiu i la colonització de bona part del Delta, i ja 
l'agricultura del Pla del Llobregat es converteix en la gran horta proveïdora de verdures i farratges per a la 
ciutat de Barcelona i exportadora de mongetes, fruita, hortalisses i patates primerenques al nord d'Europa. 
Paradoxalment, la descoberta d'aquestes aigües hauria d'empobrir l'agricultura amb l'arribada en massa de la 
indústria. 
La colonització del Delta per l'agricultura va suposar sanejar determinades zones d'aiguamolls i establir 
desguassos que recollissin i canalitzessin les aigües pluvials que inundaven gran part de les zones de conreu. 
Moltes rieres no abocaven les seves aigües directament al mar sinó al Delta o simplement desbordaven, igual 
que el riu Llobregat, les seves aigües en moments de pluges elevades. És molt important l'estructura existent 
de rieres, pluvials i corredores. 
 

3 Situació actual 
 
El panorama ha canviat molt des de que els agricultors de la comarca eren una quarta part de la seva població: 
al 1890, hi havia 12000 pagesos sobre 48000 habitants. Avui, dels 720000 residents a la comarca, només ho 
són unes 2500 persones (dades del 2002). Durant molts anys, la zona es va conèixer com el rebost de 
Barcelona. 
Però encara ara molts d’ells porten a vendre els seus productes als mercats barcelonins o directament a 
Mercabarna, tot i que solen funcionar mitjançant cooperatives. 
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Espècie en extinció 
Els pagesos d’aquesta comarca són doncs una espècie en extinció, i els únics joves que hi treballen són 
immigrants extracomunitaris, com a temporers. Els fills dels pagesos actuals es solen buscar altres feines més 
còmodes. 
Cada cop hi ha menys gent disposada a comprar-hi terrenys i treballar-los. Per això, el Parc agrari, entre 
d’altres coses, intenta evitar moviments especulatius i controla la compra venda de sòl, per què la superfície 
agrícola no es redueixi encara més. Però si ningú la treballa, aquesta superfície es perdrà igualment per a l’ús 
agrícola. 
També trobem al Parc Agrari l’agricultura com a activitat d’oci, amb pagesos que només cultiven per al propi 
consum i, sobretot, perquè els hi agrada fer-ho. El Parc es converteix doncs també en espai d'esbarjo de 
ciutadans en les zones naturalitzades. Aquest és un tipus d’agricultura que també es dóna a altres llocs i que, 
si no està ordenada, pot conduir a paisatges marginals; però, si ho està, és un actiu social, ja que manté viu el 
paisatge agrari, segueix esponjant el territori, i no deixa perdre per a l’agricultura uns terrenys que poden tenir 
una producció d’una importància estratègica.  
Pagesos d’autoconsum i pagesos de subsistència econòmica, activitat personal per uns, activitat familiar per 
altres. Tots són figures per garantir la permanència d’un sector econòmic, però també potser com a fre de la 
“taca d’oli” que representa el sòl urbanitzat. 
 
Espècie protegida 
Sí, els agricultors, a la Vall Baixa i el Delta del Llobregat, són una espècie protegida!  
El Consell Comarcal del Baix Llobregat va aprovar un pla de protecció del Parc Agrari, que afecta a 3200 
hectàrees de sòl, repartides entre 13 municipis. L’objectiu és aconseguir que l’activitat agrícola no cedeixi 
encara més terreny davant de la urbanització o artificialització. Però alguns agricultors veuen les futures 
infraestructures com un premi de loteria que els permetria de retirar-se gràcies a la indemnització que els 
correspondria. 
Les activitats agràries sempre han anat cedint superfície davant de la pressió artificialitzadora de les grans 
infraestructures. Aquestes envaeixen la Vall Baixa, que els és molt apetitosa per ser l’entrada natural des del 
sud cap a la conurbació barcelonina. Ara serà l’AVE (que dividirà en dos els terrenys del Parc Agrari), 
l’ampliació de l’aeroport o el desviament del Llobregat i consegüent augment de superfície del Port de 
Barcelona i de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), però abans van ser dues línies de ferrocarril, dues 
autopistes de gran capacitat, carreteres, polígons industrials, l’explosió dels nuclis urbans... 
 

4 Viabilitat futura 
 

Creiem que, per no acabar convertint aquest espai fluvial en residual, en un espai encaixonat entre 
infraestructures com n’hi ha tants, la seva viabilitat passa per: potenciar el seu ús com a espai verd de la 
comarca, la recuperació i el manteniment de la llera com a corredor biològic, la depuració de les aigües que 
s’aboquen en origen (si l’única solució als abocaments és la macro-depuradora del Prat, estarem eternitzant el 
paper del riu com a col·lector d’aigües residuals, la potenciació d’una agricultura respectuosa amb l’entorn (i, 
per tant, que no abusi de plaguicides i fertilitzants) i la preservació dels aqüífers com a reserves estratègiques 
d’aigua. 
 


