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6. L’estació d’Alta Velocitat de Sagrera 
 

6.1. Les noves estacions d’Alta Velocitat 
 

La construcció de noves estacions per al tren d’Alta Velocitat és una gran 
oportunitat de transformació per a les ciutats, tant perquè transforma els vells 
espais ferroviaris, com perquè introdueix una nova tecnologia que pot servir com a 
pol d’atracció per a grans activitats de vanguardia. La forma i les dimensions 
d’aquestes operacions són molt diverses, i segurament, aquestes estan més 
relacionades amb el tamany i les condicions econòmiques de la ciutat, que amb 
l’arribada del TAV.  
 

Històricament, les estacions estaven situades a un costat de la ciutat, a la 
perifèria, per a que la màquina de foc no l’afectés. El centre urbà i l’estació s’unien 
amb una avinguda en la que es situaven algunes activitats relacionades amb el 
transport i l’hosteleria. Gràcies al creixement de la ciutat, actualment aquestes 
operacions es troben al centre urbà, i les seves platges de vies són una oferta 
molt interessant. És un espai d’oportunitat per atreure rentes urbanes i financiar 
d’aquesta manera part de les obres d’infrastructura que suposa la seva adequació 
als trens d’Alta Velocitat.  
 

Al 1981, quan s’inaugurà la primera línia París-Lyon, l’objectiu principal dels 
promotors del TGV era millorar el servei ferroviari i convèncer a la societat de la 
seva eficàcia. Per aquest motiu, en aquella línia no hi havia cap interès en 
promoure activitats alienes al transport ferroviari, sinó només una preocupació per 
aconseguir una bona centralitat i oferir un bon servei. Per aquesta primera línia es 
varen utilitzar les estacions ferroviàries existents, les centrals, presentant aquesta 
nova tecnologia del transport com un avanç i renovació del sistema ferroviari 
convencional. 
 

A París, el TGV va utilitzar les grans estacions terminals sense introduir en 
elles grans canvis arquitectònics ni urbanístics. La remodelació de la Gare de 
Montparnase es va fer al marge de la seva adequació per al TGV. Atocha, la 
primera estació condicionada per al tren d’Alta Velocitat a Espanya, es va renovar 
espacialment per raons funcionals i de prestigi, sense introduir en ella cap activitat 
aliena a l’explotació. A Sevilla, amb l’estació de Santa Justa es va realitzar 
quelcom semblant. D’aquesta manera les estacions de primera generació van 
preferir aprofitar les condicions de centralitat de les velles estacions terminals, 
abans d’apostar per altres amb pitjor accessibilitat urbana i majors possibilitats de 
desenvolupament urbà. 
 

Quan es produeix el reconeixement social del valor de la nova tecnologia i 
del seu caràcter de procés, les estacions terminals ja no serveixen, perquè és 
impossible adequar-les als nous requisits tècnics, com per exemple andanes de 
400 metres de longitud, sistemes d’alimentació i senyalització propis, etc. La 
segona generació d’estacions del TAV s’emplaça a les velles estacions de 
mercaderies, perquè en elles hi ha suficient espai per a complir els nous requisits 
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tècnics, tot i que són menys cèntrics que les anteriors, tenen una posició urbana 
suficientment bona per a captar clients i desenvolupar un desenvolupament urbà 
associat. Exemples d’aquestes estacions de segona generació serien per 
exemple La Part-Dieu (Lyon), on el 1980 la SNFC va escollir aquesta estació de 
mercaderies com a final del TGV; en aquest lloc, l’arribada del TGV ha revitalitzat 
aquest centre d’activitats que actualment es troba en fase de remodelació. Altres 
exemples serien les propostes de King’s Cross (Londres) i Tolbiac (París). El 
projecte de King’s Cross de Norman Foster es tractava de construir sobre línies 
ferroviàries, deixant un gran espai central el·líptic entorn el qual es 
desenvoluparien les diferents activitats. La lentitud de les negociacions i les 
presses per tenir llesta una estació quan estigues obert el Eurotúnel del Canal de 
la Manxa, va obligar a aplaçar aquest projecte en favor d’una estació terminal, 
construïda de la mateixa manera de les de primera generació, emplaçada a 
l’estació de Waterloo, al centre de la mateixa ciutat. La proposta de l’operació de 
Tolbiac pretén trobar un contrapès a l’est de París que equilibri la ciutat i les seves 
activitats. La gran platja de vies de l’estació de Tolbiac, sobre el marge esquerre 
del riu Sena, ofereix una oportunitat única per a aquest desenvolupament. 
L’objectiu és continuar la trama de l’entorn i emplaçar en ella alguns dels grans 
equipaments, com la Biblioteca de França o el Ministeri de Finances. Aquestes 
estacions s’emplacen en espais ferroviaris obsolets en els que l’arribada del TAV 
és una magnífica oportunitat per la seva transformació com a centres terciaris. 
 
 Des del punt de vista de la Unió Europea respecte les xarxes d’Alta 
Velocitat, es recomana que les noves estacions han de ser un intercanviador 
modal. Aquesta condició, actualment, és la norma que fixa l’ordre arquitectònic 
d’aquestes peces. 
 
 Les estacions ferroviàries han presentat en el transcurs de la història dues 
tipologies bàsiques diferents segons es tractava d’una estació terminal o d’una de 
pas: 
 

• La terminal tenia la forma d’una pinta en la que penetraven les diferents 
línies ferroviàries. El vestíbul es situava a la capçalera i l’accés a cada 
andana es feia pel mànec. Aquesta organització s’ha mantingut fins avui en 
dia i és la mateixa que han pres les estacions de TAV en el cas de que 
siguin terminals. 

 
• Les estacions de pas són les que han patit més canvis al llarg del temps. 

Inicialment la seva organització era simètrica, amb el vestíbul a un costat i 
amb varies andanes, a les que s’accedia travessant les vies a peu. Un 
important canvi es produí quan el vestíbul de l’estació va deixar d’estar al 
mateix nivell que les andanes, per posar-se a sobre o a sota d’aquests, i 
facilitar d’aquesta manera l’entrada des de les parts urbanes, i l’accés a 
aquests sense la necessitat d’utilitzar passarel·les ni túnels. Aquesta 
variació es produí degut a una sèrie de canvis, com per exemple l’augment 
de la intensitat de tràfic, millora de les condicions de seguretat, moment en 
què el traçat i l’estació deixen de ser una infrastructura fronterera i 
necessiten dues cares bones perquè la ciutat s’ha desenvolupat a ambdós 
costats, l’estesa elèctrica es soterra o eleva per no interferir amb la xarxa 
viària de la ciutat, etc. 
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Les estacions del TAV han incorporat aquestes lògiques ferroviàries en tots 

els seus projectes. A les estacions terminals s’ha mantingut la forma de pinta, i en 
el cas d’estacions de pas, el vestíbul s’ha col·locat a sobre o a sota de les vies. 

 
El canvi fonamental que s’introdueix en el projecte d’estació intermodal ve 

des del projecte de recorregut del mode de transport més lent, és a dir, el 
caminar, i des de l’esforç de reduir al màxim els temps de transbordament. 

 
Els primers intercanviadors moderns són els que entenen que la millor 

manera de reduir els transbordaments i els recorreguts de viatgers és 
sobreposant els diferents sistemes, i movent el viatger en vertical. Aquesta 
reflexió, que apareix inicialment en les estacions més centrals per raons d’espai, 
es converteix en la solució prototípica quan es comprèn que és la fórmula més 
eficaç des del punt de vista dels transbordaments. 

 
Les avantatges de l’organització en estrats dels diferents modes de 

transport ve sobretot perquè amb això s’evita el creuament de les diferents 
xarxes, i al mateix temps, es controlen i regulen els fluxos de viatgers a través de 
les escales mecàniques i dels ascensors. 

 
L’estació de Waterloo (Londres) és l’expressió més representativa d’aquest 

model. Es tracta d’un mecanisme de precisió que funciona com un èmbol. Ja que 
no hi havia molt espai i només hi tenien cabuda quatre andanes, l’operació de 
buidar i omplir els diferents combois es realitza de manera consecutiva. Quan 
arriba el tren, les escales mecàniques entren en funcionament descendent, 
traslladant els viatgers que arriben a les plantes inferiors de l’aparcament i del 
metro. Una vegada finalitzada aquesta operació, canvia el sentit de funcionament 
de les escales i es dóna entrada als nous viatgers, que esperen en un vestíbul 
intermig. Aquesta operació es realitza en menys de 10 minuts i el comboi torna a 
estar apunt per marxar. 

 
D’aquesta manera, l’estació intermodal esdevé a partir d’aquestes 

experiències un element de varies plantes en el que les comunicacions i activitats 
s’entrecreuen, dibuixant un espai complex de múltiples relacions.  
 
 

6.2. L’estació de la Sagrera 
 

6.2.1. Criteris de disseny 
 

La futura estació central de La Sagrera és un projecte ferroviari i 
intermodal, la qual esdevindrà per tant un gran intercanviador entre TAV i altres 
modes de transport. Aquesta tret serà el que marcarà clarament la seva estructura 
general (veure annexes) en quan a organització i disseny. 

 
Per la nova estació passaran els serveis d’Alta Velocitat i de mitja i llarga 

distància que circulin per vies d’ample europeu, així com els trens Regionals i de 
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Rodalies convencionals. La nova estació també comptarà amb una estació 
d’autobusos i una estació també de les línies 4 i 9 del metro, així com parades per 
taxi i un aparcament per a vehicles.  

 
 En referència al tema de la seva estructura, no sempre s’ha tingut clar que 
l’estació seria soterrada i s’organitzaria en diferents nivells, han existit diferents 
propostes fins arribar a la solució actual. En el “Pla Especial d’Infrastructures de 
Sagrera-Sant Andreu”  [14] l’estació es distribuïa de la següent manera: 
 

1. Vestíbul: Planta 0 
2. Alta Velocitat: Planta -1 
3. Rodalies: Planta –2 
4. Connexió amb el metro: Planta –3 
5. Estació autobusos: Planta 0 
6. Aparcament de vehicles i taxis: edificis annexes 

  
 Aquesta solució responia però a la idea de Sagrera com una estació 
terminal pel tren d’Alta Velocitat. Els fluxos de viatgers així com les necessitats 
d’andanes per donar serveis als trens, eren molt reduïts.  
 
 Una altre idea prèvia era la proposada en un estudi informatiu realitzat pel 
Ministeri de Foment [15] on es preveia una estació amb 12 vies en el mateix nivell. 
D’aquestes 12, vuit serien d’ample UIC i les altres 4 serien d’ample ibèric per a les 
línies existents de RENFE. Les andanes tindrien una longitud de 240m les 
d’ample ibèric, mentre que les d’ample UIC tindrien una longitud de 400m. 
L’amplada d’andanes seria de 10m en tots els casos. A sobre de les andanes es 
preveia un gran vestíbul, equipaments, aparcaments, zones de taxi i una estació 
d’autobusos. 
 
 La proposta actual [16] presenta una solució en la qual totes les 
instal·lacions de l’estació estaran soterrades en tres plantes, a les quals s’hi 
accedirà des d’un gran vestíbul que estructurarà tot el conjunt.  Aquestes tres 
plantes s’organitzen en dos nivells ferroviaris més un d’intermig per l’aparcament, 
l’estació d’autobusos i altres serveis. Això obliga la presència d’un doble 
distribuïdor, el del vestíbul superior i un altre en el vestíbul de la planta intermitja 
entre plantes ferroviàries.  
 
 Els principis bàsics que s’han seguit per al disseny de l’estació [16] han 
estat bàsicament els següents. 
 

1. Recorreguts: 
 

• Han de ser el més curts i simples possibles. 
• Han de mantenir al màxim la direcció en tot el recorregut, evitant en 

el possible, les inversions del sentit de la marxa. 
 

2. Visibilitat en el vestíbul: 
 

• És recomanable que es puguin veure els trens des del vestíbul. 
• Els serveis bàsics han de ser fàcils de reconèixer: 



Capítol IV  
 

 

La Sagrera, un barri en transformació. L’oportunitat de l’AVE.                                        50 

 
 Expedició de títols 
 Accés a andanes 
 Punt de trobada 
 Zones d’espera 
 Consigna 
 Serveis WC 
 Quiosc 
 Altres 

 
3. Lluminositat 
 

És desitjable que l’arquitectura de l’estació permeti la màxima 
lluminositat natural possible en el vestíbul i les andanes. 

 
 

6.2.2. Organització de l’estació 
 
 Tal com s’ha esmentat anteriorment, l’estació intermodal constarà de tres 
plantes soterrades més un vestíbul a nivell ciutat (veure Figura 13). A continuació 
es descriuen cadascuna de les plantes de l’estació: 
 
1. Planta 0: 
 

Aquesta planta estarà situada al vestíbul de l’edifici que es construirà 
superiorment, és a dir, estarà a nivell ciutat. En aquesta planta s’hi ubicaran les 
següents funcions: 

 
• Accessos a andanes d’Alta Velocitat i nivell superior de Rodalies. 
• Accés al vestíbul inferior. 
• Accés als serveis complementaris com comerços, hotels, sala VIP, sales 

de reunions, oficines, altres. 
• Accessos a l’aparcament. 
• Accessos a les oficines i dependències pròpies de l’estació. 
• Els extrems actuen com àrees especialitzades: 
 

 Nord: arribades, accés a zona per pujar als taxis i aparcament. 
 Sud: sortides/arribades, accessos intermodals i a l’aparcament. 

 
 

Cal destacar que algunes de les ubicacions exactes dels serveis principals 
del viatger encara resten per determinar, aquests serien per exemple informació, 
expedició de títols, punt de trobada, zones d’espera, consigna, bar, restaurant, 
serveis WC, quiosc, agència bancària, lloguer de vehicles, etc. 
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Figura 13: Tall transversal de l'estació intermodal de La Sagrera 

(Font: Pàgina web: www.bcn.es [I]) 
  
 

 
 

2. Planta –1: 
 

En aquest primer nivell soterrat s’acolliran els trens d’Alta Velocitat i els 
trens de llarg recorregut d’ample UIC. Per aquests serveis hi haurà un total de 8 
vies (veure Figura 14, capítol d’intermodalitat) i les andanes tindran 400 m de 
llargada cadascuna, en total hi haurà 4 andanes centrals entre les diferents vies. 
Aquestes vies d’ample UIC estaran situades al costat muntanya. D’aquestes 8 
vies cal fer-ne una diferenciació entre : 

 
• Vies generals: són per als serveis passants de la línia. Corresponen a les 

dues línies exteriors de les 8. 
 

• Vies d’apartat: corresponen als serveis amb origen/destinació Sagrera. 
Serien les altres 6 vies centrals. 

 
En aquest primer nivell soterrat també hi haurà serveis de Rodalies, en 

concret la línia Mataró-Vilanova. En total aquests serveis disposaran de 4 vies i 
estaran en el costat mar de l’estació, les dues andanes previstes per a aquesta 
línia tindran una longitud de 240 m cadascuna. 
 
3. Planta –2: 
 

La segona planta estarà destinada a l’aparcament de cotxes, l’estació 
d’autobusos, així com el vestíbul inferior abans descrit. Des d’aquest vestíbul es 
tindrà accés directe igualment a tots els serveis, ja sigui mitjançant accés vertical 
o horitzontal, depenent on es vulgui accedir. Els altres dos elements ja esmentats 
són: 
 

• L’aparcament: 
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L’aparcament previst tindrà com a clients els usuaris dels serveis de 

transport de l’estació i de tots els seus serveis complementaris (hotels, 
restaurants, comerços, oficines, altres, etc.).  
 

El disseny definitiu està pendent encara d’estudis específics, el 
disseny de l’estació però, fa que les dimensions de l’aparcament siguin les 
que es desitgin, ja que el nombre de plantes en profunditat és lliure. Una 
vegada construïda l’estació però, si es requerissin ampliacions futures de 
l’aparcament, s’haurien de construir  en altres edificis. 

 
Dins de l’aparcament, se’n diferencien dos, l’aparcament principal i el 

secundari, aquest últim no estaria inclòs en aquesta zona intermitja. 
L’aparcament principal es situarà en aquest nivell intermig entre plantes 
ferroviàries, dividit en dues plantes de gàlib vertical lliure de 2,5m més 
tantes plantes com es vulgui per sota d’aquestes. 

 
Les dues plantes superiors ocupen tot l’espai disponible entre els 

murs extrems de l’estació. Per un extrem comuniquen directament amb el 
distribuïdor intermig de l’estació. L’altre extrem és lliure, però no convé 
allunyar-lo excessivament del distribuïdor per evitar recorreguts a peu per 
l’interior de l’aparcament massa llargs.  

 
Les plantes inferiors, encara per decidir si es construiran o no, es 

situen entre els túnels de metro i del carrer Mallorca. La seva dimensió 
seria menor que les plantes inferiors. 

 
La capacitat total seria de: 

    
   - Plantes superiors:  1800 + 1900 places 
   - Plantes inferiors:  720 places per planta 
 

• L’estació d’autobusos: 
 

L’estació d’autobusos estarà situada també en aquest nivell intermig 
entre els dos nivells ferroviaris. D’aquesta manera es dóna al viatger les 
màximes facilitats d’interconnexió amb els altres modes de transport 
existents a l’estació.  

 
La previsió de dàrsenes és de 49 per autobusos interurbans, més 

algunes altres per urbans, aquest nombre exacte de dàrsenes resta encara 
per confirmar, depenent de l’últim dimensionat. 

 
4. Planta –3: 
 

En aquesta última planta s’hi ubicaran l’estació de Metro i l’estació de 
Rodalies inferior. Un aspecte important a destacar és que les dues andanes de les 
dues xarxes estaran col·locades en paral·lel. 
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En el costat del districte de Sant Sandreu s’hi col·locarà l’estació de Metro 
de les línies 4 i 9.  

 
En el costat Sant Martí hi estarà ubicada l’estació de Rodalies inferior, la 

qual tindrà  4 vies i dues andanes de 240 m de longitud cadascuna. Per aquestes 
vies hi passaran les línies Vic-l’Hospitalet, Aeroport-Manresa i Granollers-
Vilafranca. 
 
 

6.2.2.1. Andanes i connexions verticals de l’estació 
 
En una estació a diferents nivells com és el cas de La Sagrera, un dels 

aspectes més importants a resoldre és el tema de moure’s d’un nivell a l’altre, és 
a dir la realització de connexions verticals. En aquest sentit, en el disseny de 
l’estació, s’han resolt de la següent manera: 
 

• De manera general, s’han resolt mitjançant un bloc de doble escala 
mecànica més una fixa intermitja a cada connexió. 

 
• Per a les persones de mobilitat reduïda (PMR), així com també pels 

viatgers carregats amb equipatge, s’han previst blocs d’ascensors 
convenientment dimensionats. 

 
• A les sortides d’emergència es preveuen escales fixes a caixa tancada 

accessibles mitjançant doble porta talla-foc i cambra de compartimentació. 
 
 

La resolució de les andanes també és un tema molt important, ja que la 
nova estació intermodal de La Sagrera tindrà un gran volum de viatgers, i les 
operacions de càrrega i descàrrega de trens s’ha de realitzar amb certa fluïdesa.  
Segons aquestes idees les andanes previstes s’estructuren de la següent 
manera: 

 
• Amplada:  

 
 En Alta Velocitat l’amplada és de 12 m.  
 10 m en Rodalies. 

 
• Llargada: 
 

 Les andanes d’Alta Velocitat són de 400 m, tenen accessos a zones 
intermitges de la seva longitud, ocupant 6,2 m i deixant pas lliure a 
cada costat de 2,9 m.  

 Les andanes de Rodalies tindran una longitud de 240 m. 
 

• Les columnes de suport de forjats superiors es situaran a la meitat de les 
andanes. D’aquesta manera s’aconseguirà un millor aprofitament de la 
secció general de l’estació, enfront a la teoria de col·locar-les entre vies. 
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• Totes les andanes tindran accés rodat, ja sigui per ambulàncies, bombers, 
vehicles de manteniment, etc. 

 
• Les andanes d’Alta Velocitat tindran rampes d’accés a cada extrem amb 

interconnexió entre andanes i possibilitat de gir de vehicles. Les rampes de 
l’extrem nord accediran a l’exterior. 

 
• Les andanes de Rodalies disposaran d’una única rampa a l’extrem nord, 

també amb accés a l’exterior.  
 

• L’espai de les rampes del costat nord de les andanes serà compartit amb 
els accessos rodats i les dependències auxiliars dels tallers. 

 
 

6.2.3. Estructura i construcció 
 
 En aquest apartat només es parlarà del projecte de l’estació, i no es 
tractarà sobre els nivells superiors de l’estació, així com dels edificis previstos 
sobre aquesta, les plantes de serveis i altres activitats complementaries. Només 
es destaca que aquests edificis es disposaran en el sentit longitudinal de les vies 
del tren, i formaran un total de tres fileres paral·leles . 
 
 En els nivells inferiors subterranis, estructuralment calen destacar les 
següents característiques: 
 

• La secció transversal tipus estarà definida per pantalles extremes i vuit 
vanos estructurals separats per set línies intemitges de pilars 

 
• Forjats post-tesats, construïts in-situ sobre les pantalles i pilars. Aquest 

forjats seran de cantell variable segons les zones. 
 

Aquest requeriment constructiu dels forjats ve determinat per la 
coincidència dels forats pel pas de blocs d’escales i ascensors amb les 
línies de recolzament dels diferents pilars. 
 

 
 Un altre tema important a destacar, és que el sòl ferroviari actual sobre el 
qual es construirà la nova estació, està constituït per una àmplia explanada 
ocupada per vies, aquesta plataforma està a cota 16, entre el nivell de La 
Sagrera, a cotes 20-22, i el barri de St. Martí, que ràpidament baixa cap a la cota 
10-11. És evident per tant que les entrades a la nova estació es realitzaran a 
diferent nivell depenent del costat en que ens trobem, ja que la diferència de cota 
entre la banda mar de l’estació i la banda nord és d’aproximadament uns 12 
metres  (veure Figura 13).  
 
 Per la banda Sagrera s’accedirà des de nivell ciutat directament al vestíbul 
superior de l’estació, mentre que des del costat de Sant Martí s’accedirà al 
vestíbul inferior. 
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En referència al tema de la construcció, es desviaran les quatre vies 
generals actuals per la zona del futur canal viari, l’actual Ronda de Sant Martí, 
d’aquesta manera es permetrà la construcció de tota l’estació exempta de serveis 
ferroviaris passants provisionals. 

 
 

6.2.4. Serveis auxiliars  
 
 A l’espai entre plantes ferroviàries, adossat al bloc de rampes d’accés a 
andanes i tallers, es crearà un espai compartimentat per les tres següents 
funcions: 
 

• Zona de recollida de escombraries i residus procedents de la neteja i 
manteniment de trens. 

 
• Una subestació elèctrica, amb transformació 220/25 kV. Aquesta 

subestació elèctrica donarà servei a les infrastructures ferroviàries, a 
l’estació i a l’entorn urbà. 

 
• Un dipòsit de regulació d’avingudes pluvials, que recollirà els col·lectors 

afluents i desaiguarà pel col·lector del carrer Prim. En l’apartat d’impactes 
es tornarà a parlar sobre aquesta funció. 

 
Les noves galeries de serveis que es crearan són les següents: 

 
• Es connectarà l’espai de la subestació elèctrica amb la galeria existent del 

carrer Prim. 
 

• Es donarà continuïtat, transversal a l’estació, a la galeria que actualment 
creua la zona de Prim i conté el cable de 220 kV Badalona-Maragall. 

 
• S’estudiarà la possible extensió de la xarxa de galeries visitables fins a 

Trinitat per Sant Andreu. 
 
 

6.2.5. Sistema viari 
 
 El sistema viari de la pròpia estació i la relació amb el seu entorn és 
fonamental per a l’adequat funcionament de l’estació, els seus serveis i activitats 
complementaries, així com l’estructuració amb tot l’entramat urbà de l’entorn. 
Aquest sistema viari s’estructura en dues categories de vials: 
 

• Vials segregats al nivell de la plataforma ferroviària. 
 
• Vials urbans. 
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 En les connexions del viari segregat s’organitzen les entrades i sortides 
d’aquests vials de tal manera que serveixin de connexió de l’estació i dels sectors 
urbans de Sagrera i Sant Andreu amb les rondes i les Autopistes, així com via de 
pas directe entre aquestes i l’Eixample pels carrers de València i Mallorca. S’evita 
per altre banda també, que puguin ser utilitzats per tràfics locals entre barris 
continus. 
 
1. Viari segregat en direcció sud: 
 

• Sortides de vial: a Sant Andreu, a Sagrera i la connexió fins al final de 
l’Eixample, a part també de les entrades a l’estació d’autobusos i a 
l’aparcament de l’estació. 

 
• Entrades al vial: només la inicial des de Ronda de Dalt i Autopistes i una 

sortida de l’aparcament de l’estació. 
 
2. Viari segregat en direcció nord: 
 

• Entrades al vial: inicial a l’Eixample, a Sagrera, a Sant Andreu, a part 
també de les sortides de l’estació d’autobusos, dels aparcaments de 
l’estació i de l’àrea comercial de la Maquinista. 

 
• Sortides del vial: només la final cap a la Ronda de Dalt i les Autopistes, a 

part també de les entrades als aparcaments de l’estació i de l’àrea 
comercial de la Maquinista. 

 
 

6.2.6. Estacionament i tallers dels trens. 
 
 A la nova estació de La Sagrera es preveu, per a trens d’ample UIC, una 
àrea d’estacionament i dos tallers pels primers nivells d’atenció als trens. L’àrea 
d’estacionament estaria situada a Sagrera, mentre que els dos tallers es situarien 
a l’àrea de Sant Andreu, tal com s’aprecia a la Figura 14. A continuació es 
descriuen els dos serveis: 
 
  
1. Característiques de l’àrea d’estacionament de Sagrera: 
 
• Disposa de 10 vies de 200 m de llarg separades per intereixos no menors de 7 

m (seran majors en els que hi ha pilars).  
 

• Les vies d’accés a l’àrea d’estacionament són accessibles des de les 6 vies 
centrals de l’estació de viatgers (vies per serveis terminals) mitjançant 
Bretelles i canvis per permetre un accés més versàtil. 
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Figura 14: Estacionament i tallers a l'Estació de La Sagrera 

(Font: Bases pel projecte de Sagrera [16]) 
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• Les vies es tanquen totes sobre les dues vies de connexió amb els tallers de 
Sant Andreu, d’aquesta manera es pot portar una unitat a l’estació de viatgers 
encara que estigui ocupat el tram més pròxim a l’estació. 

 
• Les dues vies d’interconnexió entre l’àrea d’estacionament i els tallers 

disposaran de trens de rentat.  
 
• Capacitat: 10 unitats simultànies. 
 
• Capacitat d’estacionament nocturn: 10 (a l’àrea d’estacionament) + 12 (a 

l’andana) = 22 unitats. 
 
 
2. Característiques dels tallers de Sant Andreu: 
 

• El taller 1 disposarà de 4 vies de 400 m. de llarg separades per intereixos 
no menors de 7 m. Totes les vies estaran situades sobre dues fosses 
generals de 200 m de llarg cadascuna. El taller 2 disposarà de 6 vies de 
400 m. cadascuna més un culató de 235 m. per a realitzar maniobres (totes 
les vies del taller 1 es tancaran sobre aquest). Les vies estaran separades 
també per intereixos no menors de 7 m. i situades sobre dues fosses 
generals de 200 m. cadascuna. 

 
• Capacitat: 8 (taller 1) + 12 (taller 2) = 20 unitats 

 
 
 El repartiment de taller o parts de taller entre serveis o companyies es 
decidirà futurament per l’administració ferroviària. 
 
 Els equipaments i característiques dels dos tallers són els següents: 
 

• Fosses de 1,2 m. d’alçada des del cap de carril. 
 

• Equip d’inspecció de paràmetres de roda a cada via. 
 

• Equip d’inspecció de fissura de rodes a cada taller. 
 

• Zona de vestuaris, serveis, oficines, tallers auxiliars, magatzems, escales 
d’emergència, etc. a les franges laterals de les fosses. 

 
• Es preveuen uns gàlibs verticals estrictes i pensats per executar el 

manteniment dels trens bàsicament des de les fosses. 
 

• Zones de descàrrega de camions en els extrems de cada taller. Aquestes 
zones estaran unides per un pas rodat paral·lel a les vies, amb entrada i 
sortida en un extrem mitjançant rampa. 

 
Tots aquests serveis de l’estació s’han dissenyat seguint uns principis 

bàsics relacionats amb l’explotació de les línies:   
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1. Capacitat de les capçaleres: 
 

La capacitat de les vies terminals no ha de ser menor que la de les vies 
generals, tampoc no hi ha d’haver cizallaments; la conclusió per tant, és 
que convé situar les vies generals en posició extrema, és a dir, que envolti 
els serveis terminals. 

 
2. Moviment de trens en inici/final de recorregut: 
 

En aquests punts del recorregut s’ha de mantenir sempre el sentit de 
conducció, evitar maniobres amb canvis de sentit, i evitar que un tren en 
manteniment bloquegi els moviments de cap altre. 

 
3. Manteniment de trens en inici/final de recorregut: 

 
En les operacions de manteniment s’ha de minimitzar les distàncies en els 
desplaçaments en buit en operacions de gran freqüència (neteja, càtering, 
aigües, etc.). També és convenient utilitzar les zones d’andanes i el taller 
per a l’estacionament de regulació horària. Un altre aspecte a tenir en 
compte es evitar les maniobres en el rentat exterior dels trens. 
 

 

6.2.7. Substitució de l’actual taller per a Talgos 
 

L’actual taller per a Talgos de Sant Andreu ha de ser substituït pels ja 
esmentats tallers de Sant Andreu, ja que així ho exigeix la seva completa 
renovació, necessària per diversos motius: 
 

• Hauria de tenir només vies UIC, ja que Barcelona no ha de ser frontera 
entre diferents amples. 

 
• Convé que quedi entre vies generals. 

 
• Haurà de reconstruir-se la coberta per permetre el seu ús com a espai 

públic. 
 

• Hi haurà d’haver accés rodat a les andanes de treball. 
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7. Intermodalitat de la nova Estació de La Sagrera 
 
 La futura estació de La Sagrera esdevindrà el nou centre intermodal més 
important de la ciutat de Barcelona. En aquest gran centre intermodal que 
funcionarà com un sistema general, es connectaran els sistemes ferroviaris (Alta 
velocitat, Regionals i Rodalies), Metro, autobusos, taxis i vehicles privats (veure 
Figura 15). Aquesta intermodalitat també produirà canvis importants en les xarxes 
de transports de la regió metropolitana, especialment en el servei de Rodalies de 
RENFE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Esquema de connexions de la nova estació de Sagrera. 
(Font: elaboració pròpia) 

 
 
 

7.1. Sistemes ferroviaris 
 
 El desenvolupament dels futurs sistemes ferroviaris previstos per als 
pròxims anys segons els estudis informatius del Ministeri de foment [17] són els 
que apareixen a la Taula 8. 
 
 
  

 
Estació intermodal de Sagrera 

 
Distribució de fluxes 

Taxi 

Cotxe 
privat 

AVE Rodalies 

Metro

Autobusos Altres 
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Circulacions per sentit 
  Anys 
  2005 2015 2025 
  Dia Hora 

punta Dia Hora 
punta Dia Hora 

punta 
        

Regionals altes prestacions  
(1) 

21 2 33 4 37 4 

Transversals llarg recorregut  
(2) 

12 2 14 2 16 2 

Relacions Madrid-Barcelona  
(3) 

33 4 42 4 46 4 

Corredor Mediterrani    (4) 15 2 20 2 24 2 

Ample 
UIC 

Internacionals Alta Velocitat 20 2 27 2 30 2 
        
 Total ample UIC 101 12 136 14 1653 14 

       
Rodalies i Regionals   (5)  705 42 750 46 750 46 Ample 

Ibèric        
 Total ample Ibèric 705 42 750 46 750 46 
 
(1) Serveis passants per Barcelona 
(2) Serveis amb origen a Sagrera i que passen per Sants 
(3) Serveis passants o amb origen a Sagrera i que passen per Sants 
(4) Serveis amb origen a Sagrera i que passen per Sants 
(5) Serveis passants per Sants i Sagrera 
 

Taula 8: Previsió oferta de serveis a Barcelona 
(Font: Ministeri de Foment [17]) 

 
 

7.1.1. Alta Velocitat (infrastructura UIC) 
 

7.1.1.1. Serveis Previstos  
 
 Fent un resum dels trens d’alta velocitat que passaran per la nova estació, 
ens trobem amb dos tipus de trens, els passants que passaran per via general i 
efectuaran una parada breu i els terminals: 
 
1. Trens passants: 
 

• Regionals d’alta velocitat: pujaran i baixaran viatgers en ambdós sentits. 
Pel 2025 es preveuen 37 trens per dia i sentit, i 4 trens en hora punt i per 
sentit. 
 

• Internacionals: amb origen a Sants (només pujaran passatgers) i amb destí 
a Sants (només baixaran passatgers). Pel 2025 es preveuen 30 trens al dia 
per sentit, i 2 trens en hora punta per sentit. 
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2. Trens amb origen/final a Sagrera 
 

• AVE: corredor Madrid-Sevilla. 
 

• Rodadura desplaçable (RD): corredors Mediterrani, Nord i Sud-oest.  
 

Pels trens amb origen/final a Sagrera es preveuen pel 2025: 86 trens per 
dia i sentit, i 8 trens en hora punta per sentit. 

 
  
 Una de les decisions més discutides del traçat d’Alta Velocitat dins 
Barcelona ha estat la connexió entre Sants-Sagrera. La proposta inicial del 
Ministerio de Fomento era de fer passar la via d’ample UIC pel túnel del carrer 
Aragó, actualment utilitzada pel servei de Rodalies de RENFE i desviar aquest 
trànsit de Rodalies per un nou túnel pel carrer Mallorca. L’any 2001 la Generalitat 
entrà en els convenis, i una de les seves propostes principals també recolzada per 
l’Ajuntament fou establir la connexió entre Sants-Sagrera pel carrer Mallorca i no 
pel carrer Aragó.  
 

En el pacte firmat per l’Estat, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona el 
12 de juny de 2002, un dels punts acordats fou el pas definitiu de l’Alta Velocitat 
pel carrer Mallorca amb la construcció d’un nou túnel que costarà uns 218 milions 
d’euros. Es calcula que d’aquesta manera s‘acceleraran les obres entre 8 mesos i 
un any. El servei de Rodalies continuarà passant pel carrer Aragó. Amb aquesta 
decisió es contempla també la construcció d’una estació d’ample UIC al vell mig 
de Barcelona, concretament al Passeig de Gràcia. En aquesta estació s’està 
estudiant la possibilitat de connectar-la mitjançant túnels subterranis amb l’estació 
de Provença dels FGC i amb les línies 3 i 5 de Metro. 
 
 

7.1.1.2. Material passant 
 
 Un aspecte molt important a tenir en compte per al disseny dels serveis de 
l’estació (andanes, tallers, zones d’estacionament, etc.) són les característiques 
dels trens que passaran per l’estació. Les característiques fonamentals dels trens 
d’Alta Velocitat seran: 
 

• Unitats de 200 m. de llargada (90-95 % dels serveis previstos). 
 

• Trens en doble, de 400 m. (5-10 % dels serveis previstos). Aquest nombre 
de composicions dobles no es preveu que augmenti molt a mig termini, ja 
que a la saturació de la línia no s’hi arriba fins als 20 trens per hora i sentit. 
Això fa que els increments de demanda s’absorbiran millor augmentant la 
freqüència en comptes de la capacitat dels trens. 

 
Una conseqüència important de la longitud de les composicions dobles és 
la dimensió de les andanes de l’estació, ja que les composicions dobles 
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seran les de major longitud i per tant d’aquí es deriva la llargada d’aquestes 
que serà de 400 m. com ja s’ha esmentat anteriorment. 

 
 

7.1.2. Rodalies 
 

7.1.2.1. Disposició actual 
 
 La xarxa de Rodalies de RENFE serà la xarxa que patirà els majors canvis 
deguts a la nova estació de La Sagrera. En l’actualitat el servei de Rodalies de 
Catalunya està estructurat en quatre  línies (veure Figura 16) totes elles passants 
per Barcelona. Aquestes són: 
 

•  1 Aeroport / L’Hospitalet - Mataró / Maçanet 
•  2 St.Vicenç / Vilanova – Maçanet 
•  3 L’Hospitalet – Vic 
•  4 St.Vicenç / Vilafranca - Manresa 

 
 
   
 

 
Figura 16: Serveis actuals Rodalies RENFE 

(Font : Pàgina web: www.renfe.es [II]) 
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 Tal com s’observa a la Figura 16 les línies 1, 3 i 4 passen pel túnel de 
Plaça Catalunya, mentre que la línia 2 passa pel túnel del Passeig de Gràcia 
(carrer Aragó). S’observa per tant que Barcelona té un sistema de línies radials 
que es connecten entre sí formant línies passants diametrals. Aquesta disposició 
és molt efectiva perquè totes les línies existents travessen la ciutat. De totes 
maneres però, la capacitat està gairebé exhaurida en hores punta, essent molt 
difícil augmentar el nombre de serveis en els moments de major demanda.  
 
 La organització actual de Rodalies és deguda principalment de la disposició 
de la infrastructura, generada per la profunditat dels dos túnels existents que 
travessen Barcelona. 
 
 

7.1.2.2. Xarxa futura de Rodalies 
 
 La nova disposició que es posarà en marxa arran de la nova estació de La 
Sagrera, té la característica que s’adapta millor a la demanda, ja que el que farà 
serà connectar ramals més semblants en quan a demanda total i variacions 
estacionals. Aquest esquema d’explotació s’associa al que s’ha anomenat des de 
fa uns anys el futur “metro regional” de Barcelona.   
 
 La nova xarxa proposada per Rodalies (Figura 17) també s’estructurarà en 
quatre línies bàsiques que són: 
 
 
1. Línies passants per passeig de Gràcia (túnel d’Aragó): 
 

• Granollers – Vilafranca 
• Vic – L’Hospitalet 

 
2. Línies passants per Plaça Catalunya: 
 

• Mataró – Vilanova 
• Aeroport – Manresa 

 
 
Les tendències de futur en l’explotació de Rodalies són per exemple la 

implantació de nous serveis semidirectes des de les principals capçaleres. Una 
altre  proposta és cobrir una major extensió de les línies de Rodalies fora de 
l’actual àmbit, de manera que es cobrissin coordinadament alguns dels actuals 
serveis Regionals. Aquesta adaptació podria implantar-se vinculada a la dels 
serveis semidirectes. 
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Figura 17 : Futurs enllaços ferroviaris i esquemes de Rodalies 
(Font: Bases pel projecte de Sagrera [16]) 
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Les característiques principals del nou esquema de vies previst arran de la 

modificació de les línies són: 
 

1. Estació de dos pisos, corresponents als dos túnels que creuen la ciutat i també 
La Sagrera. 

 
2. Andanes unidireccionals (quan hi hagi més d’una andana). D’aquesta manera 

s’obté una major claredat per als passatgers. 
 
3. Quàdruple via des de Sagrera fins a Vallbona, amb dues vies addicionals pel 

canvi de nivell entre Sagrera i Sant Andreu Comtal: 
 

• Fins a Sagrera: Manresa / Mataró i Vic / Granollers 
 

• Entre Sagrera i Sant Andreu: les línies de Manresa i Mataró es bifurquen a 
l’entrada de Sagrera creuant els col·lectors pluvials per sota. 

 
• A les capçaleres de Sant Andreu: separació de les línies de Vic i Granollers 

i unió de les de Vic i Manresa. 
 

• A Vallbona: separació amb cruïlla a diferent nivell de la línia de Granollers 
de la de Vic / Manresa cap a Montcada bifurcació. 

 
4. A Montcada Bifurcació s’haurà de preveure, en un futur a mig termini, 

l’adequada bifurcació de les línies de Vic i Manresa. Les solucions s’hauran de 
decidir en el context d’altres projectes que afectin a la zona, com per exemple 
la duplicació de la línia de Vic o altres.   

 
Un canvi important és que no hi haurà cap línia de Rodalies que passi pel 

túnel de Meridiana (veure Figura 18), per on actualment transcorren les línies 3 i 
4. Per tant quan entri el nou servei de Rodalies aquest túnel quedarà en desús. 
 

Respecte a l’estació de Sant Andreu, aquesta es manté igual, i només es 
desplacen una mica les andanes cap al nord. Aquesta estació permet el servei 
metropolità del sector Maquinista des del carrer Joan Torres, ja que la futura L9 
del Metro servirà el barri del Bon Pastor però s’aparta dels nous sectors urbans. 
Existeix un entorn de Sant Andreu que usa el ferrocarril tant per a destinacions 
urbanes com altres exteriors a l’àmbit de servei de la xarxa de Metro. 
 
 

7.1.2.3. Material passant 
 
 El material usat per RENFE en el servei de Rodalies és el següent: 
 

• Unitats automotores de 80 m. amb gran predomini de les composicions en 
doble (160 m.) 
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• Existeix la previsió a llarg termini d’usar composicions en triple (240 m.), ja 
que els augments d’oferta en línies amb trams carregats a raó de 20-25 
trens per hora i sentit, obliguen a l’augment de la capacitat dels trens, ja 
sigui incrementant la longitud i/o trens de doble pis. 

 
• La conclusió per tant és que les noves andanes de Rodalies, hauran de  

tenir una longitud de 240 m. tal com ja s’ha esmentat en la descripció de 
l’estació. 

 
 

 
 

 
Figura 18: Pla de Rodalies al voltant de Sagrera. 

(Font: Ministeri de Foment [17]) 
 
 

7.1.3. Regionals 
 

7.1.3.1. Serveis actuals 
 
 Els serveis de Regionals RENFE de pas per Barcelona usen tots el túnel 
del carrer Aragó, les vies existents són: 
 
1. Al sud: tenen la capçalera a Sant Andreu Comtal: 
 

• Tarragona / Tortosa / Caspe / Lleida per Valls / ... 
• Euromed 

 
2. Al Nord: tenen capçalera a Sants o l’Hospitalet: 
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• Girona / Figueres / Portbou 
• Ripoll / Puigcerdà 
• Lleida per Manresa 

 
 

7.1.3.2. Xarxa futura de Regionals 
 
 En el futur no es preveu una augment del servei que actualment existeix. 
Les previsions són que a mig termini el servei tendeixi a disminuir. Molts serveis 
de Regionals s’aniran substituint per altres: 
 

• Serveis Regionals d’altes prestacions en ample UIC, en línies coincidents, 
és a dir Tarragona – Reus – Tortosa / Girona – Figueres. 

 
• Extensió de línies de Rodalies, combinat amb possibles nous serveis 

semidirectes en el nucli metropolità. 
 

• L’actual servei Euromed serà més eficaç servit amb material de rodadura 
desplaçable per la via UIC. 

 
En referència al material, serà similar als automotors de Rodalies. 

 
 

7.2. Connexions amb el Metro 
 
 Tal com ja s’ha dit anteriorment, una de les claus fonamentals per 
assegurar l’èxit de l’estació de La Sagrera és assegurar un bon enllaç intermodal 
amb el altres modes de transport, aquesta intermodalitat afecta evidentment 
també al Metro, ja que és el medi de transport urbà de grans masses, degut a la 
seva alta capacitat i a l’alta independència respecte el transport per superfície, 
que es pot veure influït per exemple pels embussos de trànsit, accidents, etc. 
 
 En el futur, les estacions de Sants i Sagrera seran les dues estacions 
centrals de Rodalies, que és el mode de transport que més s’interrelaciona amb el 
Metro. Per tant, s’ha d’assegurar evitar una polarització a l’estació de Sants 
deguda al seu accés, per tal de tenir un accés a Sagrera eficient (en relació al 
metro) s’han decidit portar les línies 4 i 9 fins a la nova estació intermodal, de 
manera que el metro arribi fins a la pròpia estació. 
 
 En el moment actual, l’estació més pròxima de Metro respecte la nova 
estació seria la de Sagrera (correspondències amb la les línies 1 i 5), que està 
situada a uns 500 metres en línia recta. 
 

7.2.1. Propostes realitzades 
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 Abans d’optar però per la solució de fer arribar les línies 4 i 9 a l’estació,  i 
degut a la proximitat de l’estació de Metro Sagrera, el Pla Especial 
d’Infrastructures de Sagrera-Sant Andreu [14], proposava diferents alternatives 
per la connexió amb el Metro (val a dir però que aquest Pla no contemplava la 
futura línia 9 com a possible connexió): 
 

• A peu per superfície: aquesta opció representa uns 750 metres reals de 
separació entre estació i estació, i un recorregut de 10-12 minuts. És l’opció 
més barata ja que no requereix de cap despesa econòmica, el temps de 
correspondència és excessiu, i a més trenca la percepció de continuïtat de 
la cadena intermodal tren-metro. 

 
• A peu per un corredor en túnel específic: representa caminar uns 10 

minuts, i una distància una mica inferior a l’anterior. El temps de 
correspondència però continua sent excessiu i continua fallant la percepció 
de continuïtat. La inversió tot i no ser molt costosa seria també relativament 
important. 

 
• Amb “tapís roulant” per túnel específic: la velocitat de transport seria de 1,8 

km/h, seria una mica superior a les opcions anteriors, però només aporta 
una reducció del trajecte de 7-8 minuts. Sense caminar el recorregut 
arribaria fins als 25 minuts. El temps d’aquesta opció continua essent 
excessiu, apart també de la inversió, que seria major que en el cas anterior. 

 
• Desviar la línia 5 fins a Sagrera: consistia en construir un nou túnel des del 

carrer Indústria, per on ara transcorre la línia, travessant la Meridiana, i pel 
carrer Josep Estivill accedir en paral·lel prop de la nova estació, per a 
continuar pel carrer Garcilaso, travessar de nou la Meridiana i reintegrar-se 
al traçat actual. Els dos passos per sota la Meridiana es farien per sota les 
línies de RENFE i de la L1 del Metro. 

 
Aquesta opció apropa directament el ferrocarril a una línia de Metro, però 
els forçats radis de curvatura a l’entrada i la sortida l’estació de Metro 
Sagrera-Ferrocarril, no permeten que aquesta es situï plenament sota 
l’estació, sinó en la seva proximitat. La necessitat de passadissos i escales 
de canvi de nivell per accedir a les dues andanes, obligarien a uns 
recorreguts de no menys de 5 minuts i 200 m. de distància. 
 
La inversió que caldria fer en aquest cas representaria construir 1,7 km de 
nou túnel, per carrers estrets i per sota d’altres sistemes ferroviaris, a part 
també de dues noves estacions correspondència a construir sense 
interrompre el trànsit ferroviari de cap línia.  
 

• Unió directa mitjançant un transbordador específic: aquesta alternativa 
consistiria en un sistema automatitzat de tracció per cable, tipus funicular, 
de traçat no recte, i un doble tren desplaçant-se en va-i-vé  amb 
l’encreuament central que actua com a llançadora. La infrastructura seria 
un túnel específic de petit gàlib i amb la possibilitat de radis de gir molt 
petits i pendents només limitats per les condicions de confort dels viatgers. 
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El túnel podria ser via única amb un sobre eixamplament central a doble via 
per a permetre l’encreuament dels vehicles. 

 
El sistema, amb doble tren, i velocitats màximes entorn als 40 km/h i 
acceleracions d’1 m/s podria arribar a un cicle de 1 minut i 48 segons, 
inclosos temps d’espera mitjos de 42 seg. per a l’intercanvi de viatgers.  
 
Aquesta opció plantejava l’avantatge de ser un enllaç ràpid, sense 
discontinuïtat costosa en temps o diners. És un sistema autònom, amb un 
cost molt més baix que qualsevol altre alternativa basada en prolongacions 
de Metro, i amb un baix cost d’explotació, que pot ser automatitzada. 
 
Els inconvenients que presenta aquest sistema és que correspon a un 
sistema autònom que precisa d’una estructura organitzadora de 
manteniment pròpia, i que la sensació de ruptura de continuïtat es fa més 
palès, ja que la gent hauria d’agafar el Metro, utilitzar el transbordador i 
accedir a l’estació de Sagrera, serien per tant masses passes per arribar a 
destí. Aquesta sensació faria que els viatgers empressin altres estacions 
per arribar a Rodalies, connexió que ha d’aportar la major part del flux de 
viatgers metro-Sagrera. 
 

• Prolongació de la línia 4 del Metro des de la Pau: en aquells moments, El 
Pla Especial d’Infrastructures de Sagrera-Sant Andreu ja contemplava la 
futura execució de la línia 2 fins La Pau, i tot seguit connectar-la com a línia 
2 fins a Badalona. A partir d’aquí el que es proposava era una prolongació 
de la línia 4, construïda en mina sota la Verneda per accedir a Sagrera pels 
carrers Menorca i del Pont de Treball.  

 
L’avantatge d’aquesta opció és que fa arribar el Metro a l’estació del 
ferrocarril i permet una connexió indirecta amb les línies 1 i 5, que 
corresponen a les línies de desig dels corredors de mobilitat. Els problemes 
són que ens trobem amb la necessitat de realitzar un transbordament i el 
més important, la línia 4 té un recorregut cap al centre urbà que no respon 
a les línies de mobilitat. 

 
 

7.2.2. Solucions adoptades 
 
 La decisió final que s’adoptà és la de portar el Metro fins a la mateixa nova 
estació, de manera que es compleixin els tres aspectes fonamentals en les 
connexions intermodals: 
 

• Rapidesa en els canvi de mode de transport. Els intercanvis generalment 
es fan a peu, i per aquesta raó s’han de reduir les distàncies el màxim 
possible. 

 
• Baix cost per al viatger 

 
• Alta capacitat, permetent un servei de qualitat. 
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D’aquesta manera a La Sagrera es farà arribar la línia 4 del metro i també 

la futura línia 9, ja que en el disseny del traçat d’aquesta nova línia s’han buscat 
els punts de més demanda de transport públic, i evidentment la nova àrea de 
centralitat de La Sagrera en serà una. La parada de Sagrera-TAV de L9 enllaçarà 
amb Sagrera-Meridiana, de manera que connectarà mitjançant una sola parada la 
nova estació amb les línies 1 i 5 de Metro, és semblant per tant al transbordador 
específic esmentat anterioment, però en aquest cas no es trenca la cadena de 
continuïtat, ja que només s’utilitzarà el servei de Metro, per a realitzar aquestes 
connexions.  
 
 

7.2.3. Prolongació de la línia 4 
 
 L’operació de prolongar la línia 4 des de la Pau fins l’estació intermodal de 
Sagrera està relacionada amb la conversió de la L4 de Pep Ventura a la Pau a L2. 
Aquesta transformació també recollida en el PDI 2001-2010 [18] ja s’ha realitzat, i 
ha tingut un cost de 21,6 milions d’euros. 
 
 La prolongació costarà uns 80,1 milions d’euros, i tindrà una longitud total 
de 0,7 km. Existirà una parada intermitja entre la Pau i Sagrera, concretament 
entre els carrers Can Oliva i Santander. Les vies d’aquest nou tram de línia 
estaran a nivell, no a diferents nivell com passarà a la nova línia 9.  
 
 La parada de la línia 4 dins la Sagrera estarà situada a la banda mar 
respecte la línia 9. En ser una estació terminal disposarà de cua de maniobres 
amb un bretelle (doble diagonal) al final de línia i una diagonal abans d’entrar a 
l’estació (veure Figura 20), de manera que es puguin efectuar tant maniobres per 
davant com per darrera en els corresponents canvis de sentit. L’andana d’aquesta 
estació serà central, tal com es desitja en els terminals, ja que d’aquesta manera 
l’usuari no té dubtes d’on sortirà el tren depenent d’on es facin les maniobres.  
 
 Aquesta estació final de L4 disposarà també d’accés als tallers del Triangle 
Ferroviari, compartit amb la línia 9. 
 
 La prolongació de la línia 4 es preveu des del PDI 2001-2010 amb una 
doble finalitat: 
 

• Donar servei a la població situada a la part inferior del triangle ferroviari, al 
voltant del barri de la Verneda, on es preveuen la futura construcció de 
nous habitatges. 

 
• Dotar a la zona costera de la ciutat, és a dir, la zona d’accés principal a la 

L4, d’una bona accessibilitat a La Sagrera. 
 
 

7.2.4. Nova línia 9 
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7.2.4.1. Introducció a la línia 9 de Metro 
 
 La futura línia 9 de Metro serà la línia més llarga de tot Europa, amb 42,6 
km de recorregut. És la infrastructura més important inclosa al Pla director 
d’infrastructures 2001-2010. La inversió total de tota l’obra és de 2.248 Milions 
d’Euros (374.000 milions de pessetes), i està prevista que estigui construïda el 
2007. Està concebuda com una traça de circumval·lació que funcionarà com una 
línia d’interconnexió i com una línia intermodal. 
 
 La L9 creuarà Barcelona amb la finalitat de connectar barris de la ciutat 
amb una gran demanda de transport públic, com ara l’eix de Carles III, Ronda del 
Mig, Travessera de Dalt, Sagrera, i unirà Badalona i Santa Coloma de Gramenet 
amb la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port, la zona Franca i l’Aeroport de 
Barcelona.  
 
 El seu traçat enllaça estratègicament amb la resta de línies de Metro, de 
ferrocarril (FENFE i FGC), amb el tren d’Alta Velocitat i amb infrastructures tant 
importants com la Fira de Barcelona, l’Aeroport del Prat o la futura Ciutat Judicial 
de l’Hospitalet de Llobregat.  
 
 Aquesta nova línia tindrà el seu inici en la que serà la terminal entre pistes 
de l’Aeroport del Prat, i tindrà dos finals (veure Figura 19): un al barri de Singuerlín 
(Santa Coloma) i un altre a Gorg (Badalona).  El traçat de la línia es divideix en 
quatre trams de característiques uniformes:  
 

• Entre els dos ramals de Gorg i Singuerlín i l’estació de Sagrera (11 km).  
• Entre la Sagrera i Zona Universitària (9,4 km).  
• Entre Zona Universitària i la Zona Franca (12,3 km). 
• Des del Parc logístic (ZAL) fins l’Aeroport (9,8 km).  

 
El nombre total d’estacions de la línia serà de 46, i transcorrerà a una 

profunditat entre 0 i 90 metres.  
 

 Tal com ja s’ha dit anteriorment el pressupost total de la nova línia és de 
2.248 Milions d’euros, que es divideixen de la següent manera: 
 

• Tram Aeroport - Parc Logístic    466,385 M € 
• Tram Parc Logístic - Z. Universitaria   549,205 M € 
• Tram Z. Universitària - Sagrera Meridiana  428,882 M € 
• Tram Sagrera Meridiana - Gorg/Can Zam  503,408 M € 
• Material Mòbil       300,506 M € 

 
 
Es preveu que la nova línia tindrà una demanda de 90 milions de viatgers 

durant els primers 12 mesos de funcionament, i que a l’any 2010 la demanda de 
viatgers en dia laborable serà de 303.800. 
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Figura 19: Tram línia 9 Sanllehy-Can Zam/Gorg 

(Font: PDI 2001-2010 [18]) 
 

 
 
Una de les característiques més importants d’aquesta línia serà la secció 

de túnel que es realitzarà, ja que es col·locaran les vies superposades mitjançant 
una llosa de formigó, excepte però en el tram comprès entre l’Aeroport i 
l’encreuament amb la ronda del Litoral. Per a que les estacions es puguin 
inscriure en el mateix diàmetre de túnel, el diàmetre haurà de ser de 12 metres en 
comptes de 9 com és més habitual. Durant el recorregut els trens circularan pel 
centre del túnel mentre que a l’estació aquests es desviaran cap un lateral, mentre 
que l’altre costat es reservarà a l’andana.  

 
Els nous trens estaran equipats amb el sistema de seguretat ATC o ATS 

(Automatic Train Control/System), és un sistema d’automatisme integral, en el que 
no hi ha conductor i les portes s’obren en funció d’un temps establert des del 
Centre de Control. 

 
Les andanes seran també totalment diferents a les altres línies, ja que 

disposaran de portes per accedir al tren, de manera que quan el tren arribi 
aquestes s’obriran per poder accedir-hi. Aquesta mesura és molt important ja que 
s’evitaran ocupacions de via, es podran climatitzar estacions, etc. Una altre 
característica de la nova línia, és l’accés des de superfície, ja que es realitzarà a 
través de pous amb ascensors, tota aquesta infrastructura d’accés tindrà un 
diàmetre aproximat de 26 metres. Això fa que les estacions siguin relativament 
fàcils de situar en el terreny ja que aquestes dimensions són força reduïdes. 

 
Per a perforar els diferents trams, i atesa la gran diversitat geològica dels 

sòls que hi ha al llarg del recorregut de la línia, s’utilitzaran tres tipus de 
tuneladores: una de més petita per a treballar a l’àrea de l’Aeroport, una de gran 
que permetrà treballar amb subsòl de roca i una altre, també de gran tamany,  per  
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Figura 20: Esquema de vies L9 i L4 de Metro a l'entorn de Sagrera 

(Bases pel projecte de Sagrera [11]) 
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a sòls més tous. La característica principal de les tuneladores és que excaven i 
revesteixen el túnel simultàniament.  

 

7.2.4.2. La línia 9 a la Sagrera 
 
 L’estació de la L9 a la Sagrera estarà situada a la banda muntanya 
respecte la L4, igualment però situada en el nivell –3 de l’estació intermodal. Tal 
com ja s’ha dit anteriorment, les andanes de la línia 9 estaran a diferent nivell per 
a cada sentit, en canvi però a la Sagrera, les dues andanes previstes estaran 
situades al mateix nivell en cada sentit, tal com s’aprecia a la Figura 20.  
 
 Respecte a la línia 9, l’estació de Sagrera estarà situada entre les parades 
de Sagrera-Meridiana i Onze de Setembre. L’estació està dissenyada de manera 
que Sagrera pugui funcionar com una terminal intermitja de la línia 9, és a dir, 
serà una terminal que disposarà de tres vies, igualment passarà amb l’estació de 
Torrassa. Les terminals intermitges es situen en línies molt llargues, ja que 
existeixen trams que tenen una intensitat major que d’altres i requereixen d’un 
major nombre de trens; d’aquesta manera es poden fer circular trens intercalats 
als que realitzin el total de la línia, reforçant d’aquesta manera les zones de més 
intensitat de la línia; és a les terminals intermitges on els trens que realitzen el 
circuit curt fan les maniobres de canvi de sentit. 
 

Des de l’estació de Sagrera, s’executarà també un accés directe als tallers 
de Metro del Triangle Ferroviari. Es construirà també una rampa per a cada sentit 
(veure Figura 20)  en els dos extrems de l’estació de la L9 de Sagrera degut a que 
les dues vies dins l’estació estaran al mateix nivell, i aquestes provenen del túnel 
de vies superposades de les estacions Onze de Setembre i Sagrera-Meridiana 
 

7.3. L’autobús 
 
 La idea d’ubicar una estació d’autobusos de grans dimensions ja es 
contemplava en el planejament inicial de l’estació central de l’AVE a Sagrera. És 
important que en una gran estació intermodal com la de Sagrera s’agrupin tots els 
modes de transports possibles, així s’assegura una millor relació amb tota la 
Regió Metropolitana i el seu entorn.  
 

7.3.1. Autobusos interurbans 
 

Aquest és un servei de gran importància per aquelles poblacions situades a 
l’Àrea Metropolitana i al conjunt de Catalunya que no disposen de xarxa de 
transport de ferroviari. És fonamental per tant que l’estació d’autobusos 
interurbans estigui ben connectada amb l’estació ferroviària. La funcionalitat 
d’aquesta estació és òptima per a les línies que entren i surten pel nord de la 
ciutat i permetrà complementar o substituir en un futur la saturada estació de 
Fabra i Puig. 
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L’estació d’autobusos interurbans es situarà en el nivell del distribuïdor 
intermig entre els dos nivells ferroviaris, aprofitant així les màximes facilitats per al 
viatger d’interconnexió amb els altres modes de transport. En principi es preveuen 
un total de 49 dàrsenes per autobusos interurbans, nombre molt semblant a  la 
proposta del Pla Especial d’Infrastructures de Sagrera–Sant Andreu, que 
plantejava ubicar una estació d’autobusos a la primera planta de l’estació, sobre el 
vestíbul, amb una capacitat per a 41 vehicles.  

 
Les connexions d’entrada i sortida de l’estació amb les Rondes de la ciutat i 

amb les Autopistes es realitzarà pels vials segregats, oferint un accés directe i 
ràpid a l’estació d’Alta Velocitat, especialment a les poblacions no servides per la 
xarxa ferroviària de Rodalies. 
 
 

7.3.2. Autobusos urbans 
 
 No existeix cap dubte que hi ha haurà una presència prou important 
d’autobusos urbans amb parades a l’estació. Les parades de les línies passants 
es situaran en superfície, als carrers del voltant de l’estació, en posició pròxima a 
les portes d’entrada i sortida del vestíbul, i de manera convenient per a les cruïlles 
i semàfors. Per a les línies terminals, s’utilitzaran unes poques dàrsenes de 
l’estació del nivell mig per a la regularització horària dels autobusos.  
 
 La relació de l’estació amb la xarxa viària proposada permet un accés ràpid 
i eficaç dels transports urbans de superfície, bé a través del parell de vies de 
continuació de València i Mallorca, pel que fa a la connexió paral·lela amb el mar; 
bé a través de les vies transversals pel que fa a les vies mar–muntanya. 
 
 

7.4. Aparcament per a vehicles privats 
 
 L’aparcament per a vehicles privats és un servei molt important, no tan sols 
pel seu intercanvi modal en una estació com la de Sagrera, sinó perquè un mal 
dimensionament d’aquest podria afectar a l’estació en conjunt, a causa del nivell 
de complicació que podria generar en el seu entorn directe. La capacitat encara 
no està totalment definida però s’estima al voltant de les 4000 places. 
 
 Tal com s’explica en el capítol de la descripció de l’estació intermodal, 
l’aparcament  tindrà com a clients els usuaris dels serveis de transport de l’estació 
i de tots els seus serveis complementaris i estarà situat en el nivell intermig entre 
les plantes ferroviàries. 
 
 Les condicions de servei de l’aparcament seran les següents: 
 

• Es pagarà el servei, previ a la retirada del vehicle, en caixers o taquilles. 
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• La possible acumulació de vehicles a les entrades es resoldrà a l’interior de 
l’aparcament amb trams d’acumulació a cada planta previs a les de 
barreres de control. 

 
• Totes les entrades i sortides disposaran d’equipament i carrils específics 

pel pagament mitjançant telepeatge. 
 
 

7.4.1. Accessos rodats 
 

Les entrades i sortides de l’aparcament es resoldran mitjançant rampes que 
atendran en el mateix punt a totes les plantes. Les barreres d’expedició de tiquets 
a les entrades i de comprovació a les sortides es col·locaran a cada planta. 
 
1. Entrades: 
 

• Procedent del nord: 1 des de la via segregada i 1 des de la superfície 
(atenent totes les plantes de l’aparcament). 

• Procedent del sud: 1 des de la via segregada (atenent totes les plantes de 
l’aparcament). 

 
2. Sortides: 
 

• Cap al nord: 1 a la via segregada i 1 a la superfície (accessible des de totes 
les plantes de l’aparcament) / 1 a la via segregada i 1 a la superfície 
(accessible des de les dues plantes superiors). 

• Cap al sud: 1 a la via segregada (accessible des de totes les plantes de 
l’aparcament). 

 

7.4.2. Accessos peatonals 
 
 Els accessos peatonals es resolen mitjançant escales i ascensors que 
connecten amb el vestíbul. Les sortides d’emergència es distribueixen per a que 
siguin accessibles a no més de 50 m. des de qualsevol punt. La presencia de 
l’estació d’Alta Velocitat sobre la planta superior de l’aparcament, obliga a una 
distribució molt rígida de les sortides de servei i d’emergència. 
 
 

7.5. Taxi 
 
 El taxi constitueix un mode complementari fonamental per al ferrocarril, 
especialment per al d’Alta Velocitat, tal com també passa en l’avió. En el cas del 
servei de Rodalies, el taxi és substituït pel servei de Metro o autobusos urbans. 
 
 L’organització del servei de taxi està prevista de la següent manera: 
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• Les operacions de pujar i baixar del taxi s’efectuarà separadament, cada 
una en àmbits propis. 

 
• Ambdues operacions es realitzaran sempre sota coberta, sense que el 

viatger hagi tingut que creuar espais descoberts entre el taxi i l’estació o 
viceversa. 

 
• L’operació de pujar al taxi serà sempre per la dreta. En l’operació de baixar 

del taxi, el viatger estarà protegit del perill d’altres vehicles circulant, en 
qualsevol sentits dels que surti. 

 
Per a que els moviments dels taxis siguin àgils i sense entorpir-se els uns 
als altres, es preveu la disposició dels taxis en bateria obliqua, amb 
senyalització informativa pel taxista de les posicions ocupades i lliures. 

 
• Zona de baixar dels taxis: 

 
 Es situarà a les zones del vestíbul de sortides de tren, una al nivell 

superior i una altre a l’inferior. 
 Serà compatible amb el kiss & ride de particulars. 
 El taxi, una vegada estigui desocupat, es podrà incorporar directament a 

la cua d’espera per pujar passatgers, o incorporar-se també directament 
a la xarxa viària urbana. 

 
• Zona d’accés al taxi: 

 
 Es situarà a la zona d’arribades en tren (Alta Velocitat i nivell superior 

de Rodalies). 
 Es preveu també una parada auxiliar de taxis a la porta de sortida dels 

accessos a l’andana inferior de Rodalies. 
 Per a que els taxis respectin sempre el seu torn, la zona d’acumulació 

de taxis serà en cua. 
 La zona d’acumulació estarà prevista d’una àrea de serveis per als 

taxistes. 
 

 
Les dimensions de les zones de taxis són les següents: 

 
• Dàrsenes per baixar dels taxis:     15 taxis 
• Dàrsenes d’accés al taxi:      15 taxis 
• Capacitat d’acumulació en espera:  200 taxis 
 

 

7.6. L’accessibilitat per carretera 
 

L’accessibilitat per ferrocarril i per carretera és un concepte fonamental 
alhora d’avaluar la centralitat d’una estació. El transport per ferrocarril (2000) 
representa només el 6 % de la mobilitat mecanitzada de l’AMB. Per tant, el 94 % 
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dels viatges s’efectuen per carretera (vehicle privat, autobús o taxi). La majoria de 
desplaçaments a la nova estació central per motius de Serveis Regionals i de llarg 
recorregut  a l’AMB es realitzaran per carretera.  

 
 

 
Figura 21: Accessibilitat viària a La Sagrera l'any 2002. 

(Font : Pàgina web: www.mcrit.es [III]) 
 
 

 
Figura 22: Accessibilitat viària a La Sagrera l'any 2026. 

(Font : Pàgina web: www.mcrit.es ) 
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Com es pot observar a la  Figura 21 actualment a menys de 30 minuts de 
l’estació de La Sagrera es troba tot el Barcelonès, la part central del Vallès 
Oriental i Occidental, el corredor del Llobregat fins a Martorell i el litoral nord fins a 
Mataró-Caldetes, mentre que en l’horitzó 2026 (veure Figura 22) s’estén fins el 4t 
cinturó. Es veu per tant que l’accessibilitat viària de La Sagrera és bona, seria 
desitjable i necessari però, potenciar el transport públic per afavorir el canvi modal 
del vehicle privat al transport públic col·lectiu. 
 

7.7. El tramvia 
 
 El 26 de juliol de 1999 el Consell d’Administració de l’ATM va prendre 
l’acord d’aprovar, com a actuació a incorporar al PDI 2001-2010, la implantació 
d’una xarxa de tramvia des del Baix Llobregat fins al Besòs a través de l’Avinguda 
Diagonal, amb la distinció dels següents trams: 
 

• El tram Pl. Francesc Macià – Baix Llobregat. 
• El tram Pl. Francesc Macià – Pl. De les Glòries. 
• El tram Pl. de les Glòries – Sant Adrià de Besòs, amb un traçat que 

permetrà donar cobertura a les necessitats derivades de la celebració del 
Fòrum 2004 i el procés de transformació de la zona de la zona del Poble 
Nou i Diagonal Mar.  

 
El primer i últim tram esmentats estan en fase de construcció, mentre que 

el que els uneix encara no. Evidentment el tram més pròxim a la nova estació és 
el de Pl. de les Glòries – Sant Adrià de Besòs. 

 
La xarxa de tramvia que es construirà en aquest tram té una longitud de 14 

km de doble via, amb dos ramals en forca a cada extrem, i desdoblant-se el tram 
central en dos trams diferents per la Gran via i per la Diagonal. Hi haurà un total 
de 31 parades, de les quals 6 es situen en trams comuns, 4 són terminals i 13 
ofereixen intercanvi amb altres modes ferroviaris del sistema de transport. Les 
dues línies en que es divideix la xarxa seran: 
 

• Línia 1: Badalona gorg – Diagonal – Estació del Nord 
• Línia 2: Rodalies RENFE Sant Adrià – Gran via – Ciutadella Vila Olímpica 

 
  
 L’estació intermodal de La Sagrera no tindrà accés directe al nou tramvia 
Diagonal-Besòs. La distància en superfície entre la nova estació i la parada més 
pròxima de tramvia és de 600 m, resulta per tant un recorregut relativament llarg 
per efectuar-lo a peu. Per no perdre la cadena de transport públic, tot i que el 
temps d’enllaç és semblant al d’anar a peu, existeix una connexió directe entre el 
tramvia i l’estació intermodal, aquesta connexió és la prolongació de la línia 4, ja 
que el tramvia tindrà una parada amb possibilitat d’intercanvi amb Besòs (L4) com 
s’aprecia a la (Figura 23), d’aquesta manera la distància entre tramvia i estació 
intermodal es redueix només a dues parades de Metro L4.  
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 Aquest enllaç entre L4 i tramvia però, satisfarà a molt poca demanda, ja 
que la zona de Badalona estarà connectada amb la futura línia 9, i Sant Adrià de 
Besòs té parada de Rodalies; poden haver-hi però algunes zones de les dues 
poblacions on la connexió amb el tramvia i la nova estació sigui interessant. 
 
 
 

 
Figura 23: Tramvia Diagonal-(Glòries)-Besòs 

(Font: Pàgina web: www.atm-transmet.es [IV]) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


