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Descripció de l’entorn 
 
A continuació es passa a descriure l’entorn de la línia que serà motiu d’estudi, 
en aquest cas la línia C2 del servei de Rodalies RENFE en el seu tram nord i 
sense tenir en compte l’aglomeració central, és a dir, des del municipi de 
Montcada i Reixac fins al de Sant Celoni. 
 
La via aprofita el congost del riu Besòs per sortir de Barcelona per, tot seguit, 
endinsar-se al territori del Vallès Oriental, que és la comarca que més es 
beneficia del sector de Rodalies en estudi. Així, i en un primer tram fins a 
Granollers, la via va passant i tenint estació en tot un seguit de poblacions que 
alhora tenen dins el seu municipi el pas de la carretera C-17 i l’autopista AP-7. 
Aquestes poblacions són Montcada i Reixac, encara al Vallès Occidental, La 
Llagosta, Mollet, Montmeló i la mateixa Granollers. Un cop arribem a la capital 
del Vallès Oriental, la línia abandona el seu paral·lelisme amb la C-17 per 
prendre direcció cap a Girona a través de la Depressió Pre-Litoral. 
 
Així doncs, és a la comarca del Vallès Oriental on la línia té una implantació 
més forta. Dins aquesta comarca existeix un corredor molt potent, el de la 
depressió Pre-Litoral, que a més es veu reforçat perquè les principals 
infraestructures viàries i ferroviàries passen per ell. Dins aquest corredor hi 
trobem la nostra línia d’estudi, la C2 de Rodalies. Per tant, passarem tot seguit 
a definir quines han estat i són en l’actualitat les característiques d’aquest 
territori. 
 
 
El Vallès Oriental: un intens procés d’urbanització 
 
El creixement dins la comarca ha experimentat tres períodes ben diferenciats al 
llarg del segle vint quan a creixement poblacional es refereix. Així, a inicis de 
segle segueix una tendència similar a la resta del territori català, amb un 
important augment demogràfic. És, però, a partir dels anys 60 quan el territori 
experimenta un creixement més gran, degut especialment al gran 
desenvolupament industrial que hi ha a la zona. Així, aquest creixement es 
dona especialment en els corredors de transport de la comarca. La línia 
d’estudi n’és un cas, ja que la Depressió Pre-Litoral, corredor natural pel qual 
passa la línia, es confirma com una de les zones amb una major activitat 
econòmica i industrial de Catalunya. Dins la línia ferroviària destaca per 
aquestes característiques l’eix La Llagosta – Mollet – Montmeló – Granollers. 
Cal dir que aquest desenvolupament demogràfic i industrial es pot produir 
gràcies a la gran quantitat de sòl lliure que hi ha al voltant de les principals 
línies de transport, que fan del Vallès Oriental un territori amb un alt potencial 
de creixement. 
 
D’altra banda, a final dels 70 la Regió Metropolitana de Barcelona comença a 
viure un fenomen de descentralització. Aquest fenomen és provocat per l’alça 
dels preus dins l’aglomeració central, així com la cerca de qualitat de vida per 
part d’aquells que decideixen desplaçar-se cap a les comarques de la  segona 
corona metropolitana, una de les quals és el mateix Vallès Oriental, ja que 
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augmenten les facilitats quan a mobilitat diària es refereix amb l’aparició de 
nous serveis i infraestructures de transport. La descentralització destaca per un 
creixement més dispers en el territori en forma d’urbanització de baixa densitat, 
ocupant així molt més territori a igualtat d’habitants. El principal desavantatge 
d’aquest model de creixement resideix en el fet que dificulta molt l’establiment 
de serveis puntuals o bé que tinguin certa rigidesa infraestructural, com pot ser 
el cas d’una línia de ferrocarril, que donin servei a un gran nombre d’habitants, 
precisament per la mateixa definició de dispersió en el territori. 
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Gràfic 2.1: Evolució de la població dels municipis amb estació a la línia C2. Font: [1] 
 
Finalment, s’ha registrat a finals dels anys 90 una tendència per part de la 
població a canviar els seus hàbits de localització. Sembla ser que la tendència 
en els darrers anys és la de concentrar-se lluny de les infraestructures de 
transport, possiblement degut a l’esgotament de la quantitat de sòl urbanitzable 
en aquests corredors i a l’alt preu dels habitatges degut a la demanda existent.  
Així, el Vallès Oriental pateix la seva pròpia descentralització, registrant els 
creixements més grans quan a habitants es refereix en els municipis allunyats 
dels eixos que marquen les principals vies de comunicació, és a dir, la línia 
ferroviària C2 de Rodalies i l’autopista AP-7. En l’actualitat, el Vallès Oriental 
compta amb uns 320.000 habitants i uns 100.000 llocs de treball localitzats. 
 
 
La influència de les infraestructures del transport 
 
Com ja s’ha comentat, el principal assentament poblacional del Vallès Oriental 
es troba situat al corredor que marca la línia ferroviària i les principals vies de 
transport viari. Val a dir que les actuacions portades a terme en les vies de 
comunicació als anys setanta van millorar en molt la comunicació d’aquesta 
comarca amb la resta del territori, tant amb la Regió Metropolitana mateixa com 
amb Catalunya en general, integrant-lo totalment dins el sistema urbà 
metropolità.  
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Gràfic 2.2: Evolució del creixement en % de la població al Vallès Oriental. Font: [1] 
 
 
En els últims anys, i com a resultat dels processos de metropolitanització, 
augment de població, creixent motorització i millora de les comunicacions, 
també s’ha produït al Vallès Oriental un augment molt important de la mobilitat, 
que ha estat acompanyant d’una major complexitat de les pautes de mobilitat 
pel que fa origen – destí, motiu de viatge i distàncies de viatge. En aquest 
escenari no sorprèn que el vehicle privat s’hagi convertit en el principal mitjà de 
transport en la majoria dels desplaçaments metropolitans en detriment del 
transport públic. 
 

• Entre 1991 i 1996 la mobilitat laboral al Vallès Oriental va augmentar un 
7%, principalment dels fluxos de viatge externs. En aquest període el 
nombre de treballadors que surten a treballar fora de la comarca gairebé 
s’ha duplicat (46%), i també ha augmentat el nombre de persones de 
fora que treballen o estudien al Vallès Oriental (22%). 

 
• La principal relació externa de mobilitat laboral del Vallès Oriental 

s’estableix amb les comarques del Barcelonès (53% dels fluxos externs), 
majoritàriament amb la ciutat de Barcelona, i amb el Vallès Occidental 
(31%). Es a dir, gairebé 4 de cada 5 viatges externs per mobilitat 
obligada s’estableixen amb aquestes dues comarques. Les relacions 
amb la comarca del Maresme i del Baix Llobregat representen de 
manera conjunta el 10% (5% cada comarca). Fora de la regió 
metropolitana destaquen les relacions amb la comarca d’Osona, si bé 
cal remarcar que el nombre de viatges és molt més reduït (3%). 

 
• Les dades més recents pel que fa el repartiment modal posen de relleu 

que la utilització del transport públic a la comarca del Vallès Oriental és 
una de les més baixes a nivell metropolità, amb una participació del 
10%, molt inferior per exemple a la que registra la comarca del Vallès 
Occidental (19%).  
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  1991 1996 Variació  
Viatges generats per residents del 
Vallès Oriental 137.612 133.266 -3% 

Viatges generats cap a fora del 
Vallès Oriental 26.330 38.784 46% 

Viatges atrets per residents de 
fora 27.601 33.018 22% 

Taula 2.1: Evolució de la mobilitat al Vallès Oriental. Font: [4] 
 
A més de la mobilitat generada i atreta per la comarca hi ha un important 
conjunt de fluxos que la travessen degut a la situació física del Vallès Oriental, 
enmig dels corredors de pas entre Espanya i França i de sortida de Barcelona 
en direcció nord. Aquest fet augmenta considerablement la pressió sobre les 
infraestructures, sobretot sobre les viàries. 
 
L’autopista AP-7 (antiga A-7), encara sense els laterals que apareixen a 
Cerdanyola, presenta una Intensitat Mitjana Diària (IMD) d’entre 70.000 i 
115.000 vehicles. En aquesta via hi conflueixen tant els vehicles de pas pel 
corredor del Mediterrani com els que realitzen trajectes metropolitans 
interurbans. Aquest darrer tipus de trànsit és degut a la inexistència d’una xarxa 
viària interurbana poc estructurada com alternativa.  
 
En el corredor d’entrada a Barcelona l’autopista de peatge C-33 (antiga A-17) 
funciona per sota de la seva capacitat mentre que la seva alternativa la 
carretera C-17 (antiga N-152) funciona amb greus problemes de congestió 
degut a l’efecte del peatge. 
 
 
El creixement de les poblacions en l’entorn de la línia 
 
Existeixen dades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya que ens donen una idea 
de com eren els nuclis en el passat, així com la seva evolució en el territori en 
el darrer segle i mig. A partir d’aquestes dades podem fer un estudi, així com 
fer conjetures de com han influït les barreres naturals o artificials creades per 
l’home en el creixement de les poblacions que trobem al llarg del recorregut de 
la línia que estudiem. 
 
Així, els factors físics que haurem de tenir en compte en el moment d’estudiar 
el creixement dels nuclis seran tan els accidents geogràfics, com poden ser 
congostos de rius o bé terrenys de gran pendent, com les infraestructures de 
transport, és a dir, tant la xarxa viària com la ferroviària. 
 
El primer que podem observar en aquesta evolució és que, en el moment de 
construcció de la línia es van buscar les màximes facilitats orogràfiques pel 
traçat d’aquesta. De la mateixa manera, la ubicació de les estacions en les 
poblacions de la línia no va tenir en compte problemes de cobertura, 
possiblement perquè la mida dels nuclis urbans en un principi no va fer pensar 
en aquests. Es pot observar que en tots els casos la línia passa per l’exterior de 
les poblacions, amb l’estació corresponent en un extrem d’aquestes. 
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Així, des d’un bon principi es pot veure que l’efecte paret que produeix la línia 
de ferrocarril en el moment de la seva creació és patent, ben al contrari del que 
produeix el traçat viari. Tot i que es tracten d’infraestructures de transport en 
ambdós casos, mentre que la xarxa viària representa un eix de creixement al 
voltant del qual la població es concentra, seguint la seva línea i presentant 
aglomeració als dos costats de la mateixa, la xarxa ferroviària es presenta com 
una barrera molt més impermeable i difícil de saltar. La causa d’aquest fet es 
remunta als orígens dels dos tipus de via: d’una banda, el traçat viari en 
aquests casos solia ser el camí que en el seu origen s’utilitzava per anar d’una 
població a una altra, ja fos a peu o en tracció animal. Aquest fet feia que la 
població volgués estar el màxim a prop possible de la via de comunicació, amb 
la qual cosa es generava urbanització al seu voltant. Amb el pas del temps el 
tràfic s’ha acabat desviant a través de variants per evitar molèsties als habitants 
dels nuclis urbans i aquestes vies han s’han acabat incorporant a la xarxa de 
carrers dels propis pobles, perdent el significat de via interurbana que tenien a 
l’inici i esdevenint totalment permeables. 
 
Tot això contrasta amb el ferrocarril, que presenta com una de les seves 
principals característiques el tenir una infraestructura exclusiva i accessos 
puntuals i cada certa distància al servei. Això impedeix que presenti la 
permeabilitat que d’altra banda posseeixen les vies urbanes. Aquest fet també 
provoca una discontinuïtat en el territori, que es pot observar en l’evolució del 
creixement de les poblacions al llarg del temps. 
 
Comentar també que les vies públiques de gran capacitat, per exemple 
autopistes o autovies, tenen uns efectes molt semblants als de la xarxa de 
ferrocarrils, ja que comparteixen amb ella el fet diferencial de tenir accessos 
puntuals i una xarxa exclusiva i separada que provoca una discontinuïtat en el 
territori. 
 
Si mirem els diferents nuclis en concreció a les figures 2.1 i següents, podrem 
observar que existeixen certes semblances en els seus criteris de creixement. 
A la majoria d’aquests nuclis els ha costat mantenir un teixit continu a ambdós 
costats de la línia ferroviària, i en la majoria dels casos quan ho han fet ha estat 
o perquè la línia passava a diferent nivell i en el seu origen existia urbanització 
als dos costats de la mateixa, com és el cas de Montmeló, o simplement 
perquè no hi havia més espai on créixer. Així, existeixen encara casos com 
poden ser Cardedeu, Llinars, Sant Celoni, La Llagosta o Mollet on la 
infraestructura ferroviària segueix sent un inconvenient pel creixement, tot i que 
també és cert que en gairebé totes aquestes poblacions la línia transcorre 
paral·lela a una via viària de gran capacitat, ja sigui la C-17 o bé la AP-7, cosa 
que reforça el ja esmentat efecte paret. 
 
En tot cas, es pot concloure que històricament es veu a xarxa ferroviària com 
un ens que crea una discontinuïtat en el territori, fent que en el moment de 
decidir possibles traçats de la línia criteris com ara el nombre d’habitants 
coberts a peu quedessin en un segon terme en front d’assegurar la continuïtat 
en el territori. L’exemple més clar d’això el podem trobar en el canvi de situació 
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de l’estació de Granollers Centre a mitjan anys cinquanta; en un inici la línia 
passava pel que és en l’actualitat el carrer Girona d’aquesta població, però 
l’any 1956 es construí una variant ferroviària que desplaçava la línia uns 350 
metres cap a l’est degut a què es considerava el ferrocarril com una molèstia 
pels habitants de la ciutat, així com un fre a la expansió de Granollers en 
aquesta direcció. Aquesta actuació va comportar que l’estació de ferrocarril es 
desplacés uns 900 metres cap al sud, quedant molt allunyada del que llavors 
era el centre de la ciutat. 
 
Aquests criteris, però s’han d’entendre dins el seu context històric. A la primera 
meitat del segle vint la mobilitat interurbana diària era molt escassa, a 
diferència de la mobilitat urbana a peu, que era majoritària. És lògic, doncs, que 
dins aquest context es seguissin aquests criteris, ja que d’aquesta manera 
s’intentava perjudicar el mínim possible a la població. Aquests criteris, però, 
han de ser modificats en l’actualitat, ja que el gran increment dels 
desplaçaments interurbans fa que l’objectiu actual hagi de tenir en compte 
també el fet que s’ha d’aproximar el màxim possible el servei al ciutadà, però 
causant-li les mínimes molèsties. Possiblement, si avui en dia ens trobéssim 
amb el cas de Granollers al 1950, s’optaria per soterrar la via i mantenir 
l’estació en el punt on es trobava que no pas la solució que es va adoptar en el 
seu moment, degut als criteris de cobertura a peu que ara sí tindríem en 
compte. 
 

 
Fig. 2.1: Evolució temporal del nucli urbà de Montcada i Reixac. Font: [5] 
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Fig. 2.2: Evolució temporal del nucli urbà de La Llagosta. Font: [5] 

 
Fig. 2.3: Evolució temporal del nucli urbà de Mollet. Font: [5] 
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Fig. 2.4: Evolució temporal del nucli urbà de Montmeló. Font: [5] 

 
Fig. 2.5: Evolució temporal del nucli urbà de Granollers. Font: [5] 
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Fig. 2.6: Evolució temporal del nucli urbà de Cardedeu. Font: [5] 

 

 
Fig. 2.7: Evolució temporal del nucli urbà de Llinars del Vallès. Font: [5] 
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Fig. 2.8: Evolució temporal del nucli urbà de Santa Maria de Palautordera. Font: [5] 

 

 
Fig. 2.9: Evolució temporal del nucli urbà de Sant Celoni. Font: [5] 




