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Descripció de la línia C2 
 
El servei de Rodalies Renfe del corredor de Vallès (Línia C2) discorre pel traçat 
de la línia Barcelona – Girona – França per l’interior fins arribar a la ciutat de 
Maçanet, compartint la infraestructura amb els serveis Regionals que circulen 
entre Barcelona i Girona i les Grans Línies que circulen fins Portbou i la 
frontera. El corredor ferroviari s’inicia a l’estació de Montcada i Reixac, a la 
comarca del Vallès Occidental, i tot seguit travessa la comarca del Vallès 
Oriental per una zona molt poblada i amb molt sòl dedicat a activitats 
industrials. Ja fora de la regió metropolitana de Barcelona la línia continua cap 
amunt  seguint la traça de la depressió Pre-Litoral.  
 
En l’entorn del corredor de la línia C2 (radi de 3 km) es concentren un total de 
155.000 habitants i hi treballen unes 63.000 persones, la major part de les 
quals es troben localitzades al tram comprès entre Montcada i Granollers (uns 
172.200 d’un total de 218.000 persones). De fet, el 30% de la població del 
corredor es concentra en dos municipis d’aquesta comarca: Mollet del Vallès i 
Granollers. La resta del tram, fins arribar a Maçanet, perd molta importància 
quan a nivell de potencialitat, especialment un cop deixem enrere Sant Celoni. 
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La Garriga

Vic 

Maçanet-Massane

Montcada

Tram Montcada - Granollers: 
172.200

Tram. Montcada - La Garriga: 
204.000

Tram Granollers - Maçanet: 
45.800

Tram. Vic- La Garriga: 
53.000

Total Corredor C3:
257.000

Total Corredor C2 (N)
218.000

Potencial dels corredors per trams (hab+Lltl.)

124.000124.000 Llocs de treball localitzats + habitants 

# Línia de tren

Àmbit Corredor Ferroviari (r=3Km)  
Fig. 3.1: Habitants i llocs de treball localitzats en el corredor de les línies C2 i C3. Font: [1] 
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En el tram central i més poblat del corredor de la línia C2, entre les estacions 
de Montcada i Granollers, el recorregut presenta un traçat paral·lel i molt proper 
a la línia de Puigcerdà, per la que circula la línia C3 de Rodalies Renfe 
(L’Hospitalet - Barcelona – Vic). Al llarg d’aquest tram central la distància entre 
les dues línies és manté per sota 1,5 quilòmetres, fet que facilita que els 
municipis de Granollers i Mollet comptin amb estacions de les dues línies.  
 
Ara bé, aquesta proximitat de traçats no es tradueix en una duplicitat de 
serveis, sobretot si s’analitza amb criteris de demanda i de localització de les 
estacions. Els dos corredors presenten una demanda potencial per sobre les 
200.000 persones (habitants i llocs de treball), un volum de demanda que per si 
mateix ja justifica l’existència d’un servei ferroviari de rodalies per cada 
corredor.  Pel que fa a la ubicació de les estacions cal destacar que, a excepció 
del municipi de Mollet les àrees d’influència de les dues línies no es solapen  
(demanda més captiva.)   
 
 
Demanda potencial del corredor ferroviari del Vallès Oriental 
 
En l’entorn de la línia C2 de tren (radi de 3km) es localitzen un total de 212.000 
habitants i llocs de treball, un potencial de demanda inferior als corredors de 
més densitat d’habitants com son les línies de la costa i del Vallès Occidental, 
però en tot cas comparable als corredors de Vic (C3), de Vilafranca (C4) i del 
Llobregat (FGC). 
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Gràfic 3.1: Habitants i Llocs de treball localitzats en els corredors ferroviaris (R<3 Km.). Font: [1] 
 
 
Si analitzem l’entorn de les estacions de tren i avaluem el potencial de viatgers 
que teòricament podrien desplaçar-se a peu a l’estació (radi 750 metres) ens 
troben que l’accessibilitat a peu a la xarxa ferroviària de la línia C2 és de 
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120.000 habitants i treballadors. Cal dir que la recent inauguració d’una nova 
estació al municipi de Granollers (Granollers Nord – Les Franqueses) ha millorat 
considerablement l’accessibilitat a peu de la línia C2, augmentant en uns 18.000 
habitants nous la població servida per aquesta línia i assolint  una cobertura 
molt extensa de tot el nucli urbà.  
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Gràfic 3.2: Habitants i llocs de treball en l’entorn d’una estació (R<750 metres). Font: [1] 

 
 
Per últim, cal destacar que de cara al futur no es previsible una pèrdua de 
quota de la línia C2 en la demanda total donades les previsions de planejament 
encara pendent de desenvolupar. En total hi ha 875 hectàrees de sòl 
residencial i 700 de sòl industrial pendents d’urbanitzar en el corredor de 
Maçanet, el que representa aproximadament el 13% i el 16% del conjunt dels 
diferents corredors ferroviaris de la RMB.  
 
En un futur està prevista segons les dades de planejament vigent la construcció 
de 18.000 nous habitatges. Els principals creixements residencials es 
localitzaran en els municipis de Montcada i Reixac, Mollet del Vallès i 
Granollers. També està previst el desenvolupament de noves àrees d’activitat 
industrial. 
 

Línia Sòl Residencial (ha) Habitatges Sòl Industrial (ha) 
C2 (St. Celoni) 875 (13%) 18.000 (11%) 700 (16%) 

C3 (Vic) 800 (12%) 17.000 ( 10%) 800 (18%) 
Total corredors RMB 6.675 (100%) 161.000 (100%) 4.490 (100%) 

Taula 3.1: Previsions de planejament per corredors ferroviaris, Vallès Oriental (r<3 km) Font: [1] 
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Distàncies interestacionals 
 
En la següent taula es fan constar les diferents distàncies interestacionals 
existents en la línia, així com el temps que es triga en cobrir la distància, i la 
velocitat mitja invertida en fer-ho. 
 

Tram interestacional Longitud Temps de viatge Velocitat mitja
Sant Andreu –Montcada i Reixac 5.641 m. 5 minuts 68 km/h 
Montcada i Reixac – La Llagosta 3.175 m. 3 minuts 64 km/h 
La Llagosta – Mollet Sant Fost 3.033 m. 4 minuts 45 km/h 
Mollet Sant Fost – Montmeló 2.557 m. 3 minuts 51 km/h 

Montmeló – Granollers Centre 7.728 m. 7 minuts 66 km/h 
Granollers Centre – Granollers 

Les Franqueses 1.911 m. 3 minuts 39 km/h 

Granollers Les Franqueses – 
Cardedeu 5.875 m. 6 minuts 58 km/h 

Cardedeu – Llinars 4.703 m. 4 minuts 71 km/h 
Llinars – Palautordera 5.548 m. 5 minuts 67 km/h 

Palautordera – Sant Celoni 3.812 m. 4 minuts 57 km/h 
Total 43.983 m. 43 minuts 61 km/h 
Mitja 4.398 m. 4 minuts 61 km/h 

Taula 3.2: Distàncies, temps de viatge i velocitats interestacionals. Font: [3] 
 
En la mateixa taula s’ha fet una subdivisió entre dos àmbits de la línia, marcant 
com a punt divisor el terme municipal de Granollers. Prenem aquest punt 
perquè la ciutat de Granollers, que és la capital de la comarca, ens marca el 
pas de la urbanització contínua, des de Barcelona fins ella, a la urbanització 
dispersa. Així mateix, Granollers conté l’estació més important de la línia quan 
a nombre de viatgers diaris es refereix. Això ens porta a considerar que el 
servei fins Granollers hauria de ser d’alta intensitat i cobrint el màxim de 
població possible, mentre que més enllà la dispersió urbanística en el territori fa 
pensar en un tipus de servei amb una major distància interestacional. 
 
De fet, aquesta és la configuració que pren en l’actualitat la línia, ja que en els 
trams entre Barcelona i Granollers trobem una distància interestacional que es 
troba sobre els 4,0 quilòmetres de mitja, amb una velocitat mitja de trajecte de 
48 quilòmetres per hora, mentre que un cop passat Granollers la distància 
interestacional i la velocitat mitja augmenten a uns 5,0 quilòmetres i 63 
quilòmetres per hora, respectivament. Això permet donar una bona cobertura a 
la zona del Vallès més pròxima a la ciutat de Barcelona, que té un teixit urbà 
més continu, amb unes distàncies entre estacions curtes, mentre que un cop 
entrem a la zona del Baix Montseny les estacions es troben molt més 
espaiades, degut a la major discontinuïtat de la urbanització. 
 
Dins el primer sector d’aquesta línia, així mateix, destaca la gran distància 
existent entre les estacions de Montmeló i Granollers Centre, de 7,7 
quilòmetres, i que és més del doble de la distància interestacional entre les 
altres estacions en aquest primer tall considerat. 
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Anàlisi del servei ferroviari   
 
El fet que la línia estigui desdoblada fa que la freqüència de pas de trens pugui 
ser aquella que marca la demanda. En el cas que ens ocupa, el nombre de 
circulacions en total és de 68 trens en sentit Barcelona – Granollers i 65 en 
sentit contrari, amb una punta de 7 trens per hora al matí. En arribar a 
Granollers el servei es redueix sensiblement, passant a 40 trens per dia i sentit, 
tot i que el nombre de combois en hora punta al matí es manté. En tot cas, es 
tracta d’uns nivells d’oferta comparables als de la resta de línies de via 
desdoblada. 
 
Pel que fa a la velocitat comercial del servei, la línia C2 en el seu tram entre 
Granollers Centre i Montcada i Reixac és de 60 quilòmetres per hora. Això 
implica que el temps que triga el tren en unir els dos punts és de 18 minuts, 
temps competitiu si es compara amb la línia de Rodalies C3, que triga un mínim 
de 25 minuts per unir les dues poblacions. 
 
Finalment, la regularitat del servei i els temps de viatge també són els propis 
d’una línia desdoblada, mantenint-los al llarg de tot el dia. Tot i això, algunes 
incidències provocades pel gran augment de demanda registrat en els darrers 
15 anys, que han provocat que el servei s’acosti al col·lapse en hora punta, així 
com el fet que per aquesta via hi passin d’altres serveis que no són de 
Rodalies, com poden ser mercaderies, Grans Línies, Regionals, i en general tot 
el tràfic d’intercanvi amb França, han fet que pel que fa al nivell de servei la 
percepció de l’usuari hagi baixat.  
 
 
Les estacions 
 
El corredor ferroviari entre Montcada i Reixac i Maçanet – Massanes té un total 
de catorze estacions, deu de les quals pertanyen al tram entre Montcada i Sant 
Celoni. Això dona com a resultat una dotació de 0,64 estacions per cada 
10.000 habitants i llocs de treball localitzats dins el corredor, el ràtio més elevat 
de tota la xarxa de Rodalies Renfe. Quan a la cobertura a peu seguint els 
criteris ja indicats, aquesta és del 55% del total aproximat de 218.000 persones 
que viuen o treballen en aquest corredor. Com podem veure, aquesta és la xifra 
de cobertura més elevada de totes les línies de Rodalies Renfe. 
 
Aquest estudi només prendrà en consideració, però, el sector viari entre 
Montcada i Sant Celoni, ja que més enllà d’aquesta població el servei de 
Rodalies queda molt diluït degut a la distància i els llargs temps de recorregut 
respecte Barcelona. Tot i això, la poca quantitat de població en el tram entre 
Sant Celoni i Maçanet fa que aquestes xifres no perdin representativitat.  



Localització d’emplaçaments per a noves estacions o canvi d’ubicació d’estacions existents en línies de ferrocarril 
3. Diagnosi de la situació actual 

 - 28 - 

26%

43%
37%

24%

30%

55%

0,44

0,35

0,55

0,20

0,64 0,60

C1-
Maresme

C2- Garraf C2-V.
Oriental 

C3- Vic C4- V.Occid. C4-
B.Llobregat 

% Cobert

est/10000

 
Gràfic 3.2: Dotació d’estacions i nivell de cobertura ferroviària. Font: [1] 

 
 
Evolució de la demanda   
 
La implantació a principi dels 90 del servei de Rodalies dins la regió 
metropolitana es va fer amb el clar objectiu de dotar al territori d’un mitjà de 
transport massiu de qualitat que vertebrés el transport públic d’entrada a 
Barcelona. Així, i un cop passat cert temps que ens permet fer una valoració, 
aquest servei ha estat un èxit, experimentant un gran creixement en la 
demanda. Així, la línia C2 de rodalies no n’ha estat una excepció, amb un 
creixement acumulat des de 1991 de gairebé un 62,5%, passant de 23 milions 
d’usuaris anuals l’any 1991 als 37 de l’any 2004. Tot i això, es tracta de la línia 
de Rodalies Renfe que experimenta un creixement inferior quan a demanda en 
tot aquest període 
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Gràfic 3.3: Demanda per corredors de Rodalies RENFE. Font: [3] 
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Ara bé, en els darrers anys la demanda ha sofert un estancament. Així, després 
de la punta de viatgers registrada l’any 2002, després de la integració tarifària, 
en què el servei va tenir 37,70 milions de viatgers, la demanda s’ha quedat 
estancada en aquests valors; el 2003 i 2004 s’han registrat demandes inferiors 
a aquestes xifres. Dins la branca que ens ocupa, és a dir, la del Vallès, els 
creixements més significatius en aquests darrers quatre anys es registren a les 
estacions de La Llagosta, Llinars, Santa Maria de Palautordera i la nova estació 
de Granollers – Les Franqueses, mentre que la resta es mantenen estancades 
en nivells de demanda, i fins i tot Sant Celoni presenta un creixement negatiu. 
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Gràfic 3.4: Demanda diària per estació a la línia C2. Font: [3] 

 
En relació al conjunt de Rodalies Renfe el corredor nord de la línia R2 presenta 
un perfil de demanda entremig, amb un volum de viatgers tant a nivell de línia 
com a nivell de demanda per estació que, si bé no arriba als nivells de 
demanda de la línia C4 al seu pas pel Vallès Occidental o bé la línia C1 del 
Maresme, sí es troba per sobre de la demanda de la línia C4 en la seva branca 
sud o bé la línia C3 en direcció a Vic que en el tram que ens ocupa corre 
paral·lela a ella, arribant a triplicar el nombre de viatgers diaris en algunes de 
les estacions que es troben en una mateixa població. L’any 2003 la demanda 
de la línia en el tram estudiat en un dia laborable va ser de 44.780 viatgers, el 
que representa una quota de participació del 13% respecte del total de 
Rodalies, amb una demanda mitjana per estació de 4.478 viatgers. Si mirem 
concretament el tram entre Granollers i Barcelona, aquest número puja a 6.323 
viatgers diaris per estació, mentre que el segon tram es queda en 2.633 
viatgers diaris per estació. És a dir, que en el primer tram de la línia es fa un ús 
molt més intensiu del servei ferroviari. 
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Les principals estacions en la línia de Rodalies C2 són, quan a nombre de 
viatgers, Granollers Centre, amb una demanda diària d’uns 12.000 viatgers, i 
Mollet Sant Fost, que volta els 7.800. És una demanda a nivell d’estació 
sensiblement inferior a la d’altres estacions en municipis semblants pel que fa 
dades d’habitants (estacions de Cerdanyola: 15.310; Castelldefels: 16.488 
estacions); tot i això, si ho comparem amb les estacions existents dins els 
mateixos municipis de la línia C3 de Rodalies, la demanda de viatgers és molt 
superior, ja que les estacions de Mollet Santa Rosa o Granollers Canovelles no 
superen en cap cas els 4.000 viatgers diaris.  
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Anàlisi de les estacions dins l’actual línia 
 
A continuació es passa a fer un anàlisi detallat de cadascuna de les estacions 
de la línia, el què ens permetrà conèixer quina és la seva situació actual.  
 
Pel que fa a la descripció de les estacions, es presentarà una informació en 
forma de fitxa en el que, primer de tot, podrem veure una taula. En aquesta es 
realitzarà una descripció de quina és la situació en xifres del municipi que conté 
l’estació d’estudi. Les dades de població i llocs de treball són extretes dels 
censos de l’any 2005, sent la font l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
convenientment tractats amb un suport informàtic de tipus GIS. 
 
Quan al número de viatgers diaris, es fa la suma d’accés i dispersió, és a dir, la 
quantitat de viatgers que agafen el tren en una estació i viatgers que baixen del 
tren en aquesta mateixa estació. En aquest cas treballarem amb les dades 
donades per RENFE referents a l’exercici de 2003. Les dades de superfície 
industrial propera, d’altra banda, han estat extretes a partir dels plans 
urbanístics de les diferents poblacions estudiades. 
 
A continuació de la taula es pot veure una imatge del pla urbanístic del terme 
municipal en l’entorn de l’estació, en el que es poden distingir les diferents 
qualificacions del sòl que l’envolta. Aquestes imatges han estat creades a partir 
de dades dels mateixos plans urbanístics, obtinguts del Departament Territorial 
d’Obres Públiques. 
 
Finalment, es fa un petit anàlisi en què es parla de l’entorn de l’estació, 
comentant l’àmbit en què aquesta es troba ubicada, així com es fa un anàlisi de 
la mateixa en funció de la demanda que registra i la potencialitat que presenta. 
 
Un cop fets aquests anàlisis podrem extreure conclusions de quin pot ser el 
millor tipus de configuració o emplaçament d’una estació en funció de la zona 
on es trobi ubicada, la demanada potencial o d’altres factors. Les conclusions a 
què arribem en aquest apartat ens serviran de referència cara a fer propostes 
de noves ubicacions d’estacions. 
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Montcada i Reixac 
 
nº d’estacions en la línia 1
Població del municipi 30.953
Població coberta a peu 10.132
Llocs de treball localitzats del terme municipal 15.698
Llocs de treball localitzats no residents 11.305
Superfície industrial propera (m2) 4.480
Número de viatgers diaris 3.378
Treballen fora del municipi 7.913
Taula 3.3: Descripció poblacional de Montcada. Fonts: [1] i [3] 

Fig. 3.2: Imatge del pla urbanístic de Montcada en l’entorn de les estacions. Font: [6] 
 
Hi passen tres línies de Rodalies (C2, C3, C4). El municipi té cinc estacions 
que possibiliten algunes connexions ferroviàries entre el Vallès Oriental i 
l’Occidental: intercanvi entre les estacions de les línies C2 (Montcada i Reixac) i 
C4 (Montcada Manresa), d’uns 400 metres i molt utilitzat pels estudiants de la 
Universitat Autònoma, o línies C3 i C4 (Montcada Bifurcació). El traçat de la 
línia C2 se situa a l’est de la població. amb una estació, la de Montcada i 
Reixac, que es troba situada en el nucli històric de la ciutat. 
 
Entorn de l’estació 
De les actuals estacions del traçat és la que té una major antiguitat, ja que 
aquesta existeix des de la inauguració de la línia. Pel que fa a les instal·lacions 
de l’estació pròpiament dita, l’edifici principal es troba al marge occidental de la 
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línia. L’espai que la rodeja s’ha vist afectat per la urbanització massiva i sense 
planificació,  el que ha desembocat en la situació actual, en què els accessos 
per cotxe a la mateixa són dificultosos. Així, l’estació es troba pràcticament 
encaixada en una petita plaça que no deixa espai lliure per aparcaments o per 
qualsevol altre tipus d’equipaments. A més, una de les principals vies urbanes i 
que fins fa poc presentava una ruta d’accés a la mateixa, el Carrer Major, és en 
l’actualitat de prioritat invertida, seguint una política en què es pretén potenciar 
el transport públic o el desplaçament a peu dins el casc antic del municipi. 
Aquestes mesures, però, dificulten l’accés a l’estació per aquest punt en vehicle 
privat. 
 
A la banda oriental de la via la situació varia, però no massa, ja que tot i 
l’existència d’un aparcament de capacitat considerable, aquest funciona com a 
zona blava, és a dir, estacionament de pagament per temps fraccionat, amb la 
qual cosa no se’l pot utilitzar com a acostament a l’estació en cotxe. Així 
mateix, la comunicació amb les instal·lacions de l’estació des d’aquesta banda 
es fan a través d’un pas soterrat que, si bé efectiu, resulta una notable barrera 
arquitectònica, en no existir ascensor o rampa per discapacitats físics. Aquesta 
és la tònica general al llarg de tota la via d’altra banda. En efecte, la 
infraestructura ferroviària suposa una barrera física important, i divideix en dos 
en barri de Montcada Centre. 
 
Anàlisi segons la demanda 
Aquesta població, tal i com ja s’ha comentat, destaca per trobar-se en el punt 
de sortida per la llera del Besòs de la ciutat de Barcelona, el que provoca que 
en ella hi hagi una gran concentració d’infraestructura, tant viària com 
ferroviària. Quan a les dades de cobertura, el fet que hi hagi una gran 
concentració d’estacions fa que el nombre de població que té a poca distància 
una d’elles sigui molt alt. Això es veu reflectit també en el nombre de viatgers 
que utilitzen aquest servei en el total del municipi, amb uns 14.000 usuaris 
diaris entre les quatre estacions, tot i que dins aquestes dades s’ha de tenir 
també en compte que es tracta del principal punt d’intercanvi entre les línies 
que venen del Vallès Oriental i la que ho fa del Vallès Occidental. Segons les 
dades de RENFE, cada dia hi ha un intercanvi d’uns 4.300 viatges diaris entre 
les línies C2 i C4, repartits aproximadament al cinquanta per cent entre aquest 
punt i Barcelona Sants. Un clar exemple d’usuaris són aquells estudiants de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, que viuen al Vallès Oriental i 
s’hi desplacen diàriament. És per aquest motiu que seria interessant millorar la 
comoditat quan a intercanvis es refereix dins Montcada, ja que en l’actualitat 
aquest s’ha de realitzar canviant d’estació i recorrent 400 metres pel casc urbà. 
 
D’altra banda, la cobertura a zones industrials d’aquesta estació és 
pràcticament nul·la, ja que la línia en aquest tram discorre gairebé en la seva 
totalitat per sòl urbà, amb només mitja hectàrea industrial dins la seva 
influència directa. 
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La Llagosta 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 12.944
Població coberta a peu 8.086
Llocs de treball localitzats del terme municipal 4.609
Llocs de treball localitzats no residents 2.829
Superfície industrial propera (m2) 283.519
Número de viatgers diaris 3.922
Treballen fora del municipi 3.829
Taula 3.4: Descripció poblacional de La Llagosta. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.3: Imatge del pla urbanístic de La Llagosta en l’entorn de l’estació. Font: [6] 

 
El traçat de la línia C2 passa a certa distància del nucli urbà de La Llagosta. De 
fet, l’estació de la línia C3 a Santa Perpètua de Mogoda es troba gairebé a la 
mateixa distància del casc antic d’aquesta població que l’estació de la línia C2. 
Això no és impediment, però, perquè es registri una bona cobertura ferroviària. 
 
Entorn de l’estació 
La ubicació d’aquesta estació és molt diferent a la de Montcada i Reixac. Així, 
mentre l’estació de Montcada la trobàvem al centre mateix del nucli urbà, 
l’estació de la Llagosta es troba molt allunyada del mateix; es tracta d’unes 
instal·lacions rodejades per tot un seguit de terrenys que compleixen les 
funcions que a continuació es descriuran.  
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Pel que fa als terrenys que queden en la vessant oriental de la línia, hi trobem 
una gran zona reservada a activitats ferroviàries. Concretament, es tracta de la 
zona de descàrrega, aparcament i distribució de vehicles provinents de fàbrica. 
D’altra banda, els terrenys que queden a la part occidental de la línia es 
reparteixen de forma diferent. Així, prenent com a línia divisòria el Carrer de 
l’estació ens queden delimitades dues àrees molt diferenciades quant al seus 
usos es refereix; mentre cap al nord els terrenys són d’ús industrial i s’hi 
concentra gran quantitat de fàbriques, al sud hi trobem de forma contigua a 
l’estació un espai lliure molt gran en forma de solar, que dins el pla urbanístic 
de la població està qualificat com d’urbanitzable no planificat amb ús 
residencial. En l’actualitat es tracta d’una gran extensió de terreny, unes cinc 
hectàrees, a les que no se’ls treu cap rendiment clar. Més enllà d’aquest solar, i 
a una distància d’uns tres-cents metres de l’estació, trobem uns edificis 
destinats a equipaments i vivendes d’alta ocupació. Es tracta d’una part de 
l’eixample de la població de la Llagosta, on hi viuen unes 4.000 persones, que 
són els principals beneficiaris de l’estació, per la seva proximitat a peu. 
 
L’estació en sí no compta amb cap tipus de servei addicional, com pot ser un 
aparcament, però en canvi es troba en una via suficientment apartada del 
centre urbà com perquè s’hi puguin deixar estacionats una quantitat 
considerable de cotxes durant el dia sense que aquests representin una 
molèstia per la mobilitat en vehicle privat dins la població. 
 
Anàlisi segons la demanda 
El primer que hem de destacar de La Llagosta és l’ús que es fa de les seves 
proximitats, ja que com s’ha comentat la meitat oriental dels terrenys que 
l’envolten estan ocupats per la zona de distribució de vehicles. Aquesta 
afectació, però, és només a nivell d’ocupació de l’espai, ja que pel que fa a la 
possible influència en el servei, la major part dels trasllats de vehicles fins o des 
d’aquest punt es fan per carretera. 
 
Considerant aquest factor i veient la seva llunyania respecte del nucli urbà, tot i 
que en principi pot semblar que l’estació es trobi en una mala situació 
físicament parlant, i que els seus índexs de cobertura hagin de ser baixos, la 
realitat no ho expressa de la mateixa manera, ja que si considerem la cobertura 
a peu, gairebé tres quartes parts del municipi es troba dins l’àmbit d’influència 
d’aquest servei. A més, ofereix una via de comunicació als polígons industrials 
situats a l’oest del municipi, cobrint més de 28 hectàrees de sòl destinat a 
aquesta activitat. Les dades de cobertura es tradueixen en una alta utilització 
del servei ferroviari. Així, l’estació registra gairebé 4.000 viatgers diaris, xifra 
que representa la meitat dels habitants que cobreix, i que és aproximadament 
dues terceres parts del número d’habitants que treballen fora del municipi més 
el número de persones de fora del mateix que treballen en ell, que fan un total 
aproximat de 6.600. 
 
Podem dir, per tant, que tot i que en aquest cas per superfície prima l’ús logístic 
i industrial, existeix també un alt percentatge d’aquesta població que utilitza el 
servei de Rodalies per desplaçar-se diàriament.  
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Mollet del Vallès 
 
Nº d’estacions 1
Població del municipi 50.961
Població coberta a peu 9.396
Llocs de treball localitzats del terme municipal 15.229
Llocs de treball localitzats no residents 7.987
Superfície industrial propera (m2) 382.214
Número de viatgers diaris 7.755
Treballen fora del municipi 15.335
Taula 3.5: Descripció poblacional de Mollet del Vallès. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.4: Imatge del pla urbanístic de Mollet del Vallès en l’entorn de l’estació. Font: [6] 

 
En el cas de Mollet caldrà estudiar la millora d’accessibilitat al tren, ja que els 
creixements urbans (Barri de Can Borrell) dels últims anys es troben molt 
excèntrics respecte de les dues estacions de tren actuals (una a cada línia C2 i 
C3). Aquesta millora afectaria a uns 30.000 habitants, que hi viuen, i que 
actualment es localitzen a més de 15 minuts d’una estació; millores però que 
queden fora de l’enquadrament d’aquest estudi, ja que suposaria la creació 
d’una variant ferroviària per modificar el traçat actual de la línia. 
 
Entorn de l’estació 
De nou, i tal i com passava amb la Llagosta, el sòl que envolta l’estació té dos 
usos molt diferenciats en funció de la banda de la via en què ens trobem. Així 
mateix, la proximitat amb la C-17 i l’enllaç viari d’aquesta via amb la B-500, que 
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es troba pocs metres al sud del punt d’estudi, condicionen una part de la 
superfície propera a l’estació, qualificada com protecció viària. D’altra banda, el 
soterrament de la C-17 en un tram de 230 metres, just al seu pas per sota 
l’estació, permet donar continuïtat al territori. Aquest cobriment permet la 
creació d’un espai on s’ubica un aparcament d’una setantena de places que 
faciliten l’acostament a l’estació en vehicle privat. Pel que fa a la resta d’usos 
del sòl, a la part occidental de la via trobem tot un conjunt d’urbanització d’alta 
densitat, així com diferents serveis terciaris, els habitants dels quals es poden 
beneficiar de la proximitat de l’estació, mentre que a l’altra banda de la via 
trobem tot un seguit de terrenys qualificats com de sòl industrial i el riu 
Congost, que actua de barrera natural pel creixement del municipi. És en 
aquest costat de la línia on trobem les poblacions properes de Sant Fost i 
Martorelles. Alguns dels habitants d’aquests pobles es troben dins el radi 
d’influència a peu de l’estació, però topen amb diversos inconvenients, com ara 
els polígons industrials a la llera del Congost pertanyents a aquestes 
poblacions, que fan de barrera, o bé la mala resolució dels accessos a l’estació 
des d’aquesta banda de la via, el que provoca un efecte dissuasori en l’usuari 
potencial. Val a dir que l’estació de Mollet disposa d’un extens aparcament 
tancat per vehicles apart del ja esmentat sobre la C-17, el que facilita 
l’acostament en vehicle privat fins la mateixa, ja sigui dels usuaris del mateix 
Mollet o d’altres poblacions properes com les ja esmentades Sant Fost o 
Martorelles, entre d’altres. 
 
Anàlisi segons la demanda 
Es tracta de la segona estació quan a nombre de viatgers de la línia; tot i això, 
si observem el nombre d’habitants de la població, el nombre d’habitants que 
treballen fora de la mateixa o el nombre de persones que habiten fora del 
municipi i treballen en ell podem observar que la potencialitat del servei en 
aquest municipi és, encara, molt elevada. Si observem amb més detall l’entorn 
de l’estació, però, trobarem una explicació a això. La línia en el seu pas per 
Mollet sempre ha actuat de barrera, impedint el creixement en la banda sud-est 
de la població, on s’ha acabat situant la indústria, que alhora aprofitava els 
recursos fluvials que li oferia el Besòs. A més, el pas de l’autovia C-17 
paral·lela a ella en aquest punt accentua l’efecte barrera. Així doncs, la població 
queda establerta a la banda nord-oest de la via, situant l’estació en una 
localització un tant apartada del centre de la ciutat i l’eixample de la mateixa, el 
que fa que només una cinquena part dels habitants quedi dins el radi de 
cobertura de la mateixa. Part d’aquest problema es veu compensat amb 
l’existència d’una parada d’autobusos, tant urbans com interurbans, al costat de 
la mateixa estació, així com un aparcament de grans dimensions que permet 
l’acostament en vehicle privat fins ella. 
 
Quan a cobertura del sòl industrial, Mollet és la primera estació pel que fa al 
nombre d’hectàrees totals cobertes, amb 38. Aquest valor, però, no sembla 
suposar un factor quan a augment d’usuaris del servei. Val a dir, però, que la 
indústria que es troba dins el seu radi d’influència o bé és poc potent, com és el 
cas de la més propera, que queda dins el terme municipal de Mollet, o bé és de 
difícil accessibilitat en quedar a l’altre marge del riu Besòs, dins els termes 
municipals de Sant Fost i Martorelles. 
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Montmeló 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 8.724
Població coberta a peu 7.866
Llocs de treball localitzats del terme municipal 3.491
Llocs de treball localitzats no residents 2.277
Superfície industrial propera (m2) 331.401
Número de viatgers diaris 4.637
Treballen fora del municipi 2.846
Taula 3.6: Descripció poblacional de Montmeló. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.5: Imatge del pla urbanístic de Montmeló en l’entorn de l’estació. Font: [6] 

 
La població està servida per l’estació de la línia C2. El traçat de la línia C3 
queda lluny (1,5km) del nucli urbà i actualment no te cap estació, tot i que el 
PDI 2001-2010 ha  aprovat la construcció d’una estació al Circuit de Montmeló.  
 
Entorn de l’estació 
Es tracta d’un dels pocs casos dins la línia en què l’estació queda 
aproximadament al centre de la població, amb edificació a banda i banda, i 
actuant com a centre dins una dispersió radial al voltant de la mateixa. Així 
mateix, podem veure que els punts més propers a l’estació responen a 
urbanització d’alta densitat, mentre que a mesura que ens anem allunyant 
trobem sòl del tipus residencial dispers. Tot i això, no es pot obviar l’efecte 
barrera que crea l’infraestructura en el seu pas per aquesta població, partint-la 
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literalment en dos, i deixant fins cert punt aïllada la part sud del terme 
municipal, espai on alhora s’hi ha ubicat gran part del sòl industrial que trobem 
dins la influència de l’estació. 
 
Pel que fa al servei dins la mateixa estació, aquesta disposa d’un aparcament 
gratuït de grans dimensions en els terrenys annexos a la mateixa en la part 
oriental. D’altra banda, aquest gran espai d’aparcament no es veu acompanyat 
per uns passos soterrats o elevats adequats que permetin travessar la via del 
tren. 
 
Anàlisi segons la demanda 
Com ja s’ha comentat, es tracta d’una estació que es troba pràcticament al 
centre del casc urbà, el que fa que les dades de cobertura respecte de la 
població a peu siguin molt elevades. Així, només un miler d’habitants es 
queden fora del radi de 750 metres marcat com a cobertura a peu. De la 
mateixa manera, un pàrquing gratuït de grans dimensions, així com un espai 
considerable d’aparcament en la via pública que circumda l’estació i el fet que 
la parada de taxis del poble es trobi també agrupada dins el mateix conjunt de 
l’estació ajuden a augmentar l’accessibilitat de la mateixa. Això es veu reflectit 
en unes xifres de viatgers diàries superiors a poblacions el nombre d’habitants 
de les quals es molt superior a Montmeló, convertint-se en la tercera estació en 
número de desplaçaments, només per darrera de Granollers i Mollet. 
 
Així mateix es tracta de la segona estació de la línia quan a sòl industrial 
cobert, amb unes 33 hectàrees dins el seu radi de cobertura a peu, la qual cosa 
no deixa de ser positiva quan a oferta de servei. 
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Granollers 
 
nº d’estacions 2
Població del municipi 71.210
Població coberta a peu 37.775
Llocs de treball localitzats del terme municipal 37.381
Llocs de treball localitzats no residents 22.401
Superfície industrial propera (m2) 3.214+72.861 projectats
Número de viatgers diaris 15.057
Treballen fora del municipi 16.791
Taula 3.7: Descripció poblacional de Granollers. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.6: Imatge del pla urbanístic de Granollers i Les Franqueses en l’entorn de les estacions. 

Font: [6] 
 
Presenta una cobertura ferroviària molt extensa de tot el nucli urbà. Compta 
amb dues estacions de la línia C2, Granollers Centre i l’estació recentment 
inaugurada de Granollers – Les Franqueses. El principal dèficit de servei 
ferroviari és el referent a l’accés dels treballadors als  polígons industrials. 
 
Entorn de l’estació 
Farem un anàlisi de les dues estacions de la línia C2 que es troben en aquest 
terme municipal, la de Granollers Centre i la de Granollers – Les Franqueses. 
Pel que fa a aquesta darrera, se situa en un punt en què es veu rodejada de 
gran quantitat d’edificis d’alta ocupació; inaugurada l’any 2003, es buscava 
donar cobertura al major nombre de població possible en una zona en què no 
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existia aquest servei, així com crear un punt d’enllaç proper a l’hospital 
comarcal de Granollers, tot això sense modificar la configuració actual del 
traçat de la línia, objectius que es van assolir. 
 
L’entorn de l’estació de Granollers Centre és, d’altra banda, diametralment 
diferent. El primer que s’ha de comentar és que es tracta d’unes instal·lacions 
mixtes, ja que en elles tenen cabuda tant passatgers com mercaderies, en ser 
aquest un punt de distribució i emmagatzematge de contenidors, amb la qual 
cosa hi ha una part important de la superfície que es veu ocupada per el seu ús 
com a zona d’estacionament dels mateixos. Així mateix, més enllà de la 
infraestructura ferroviària i la zona de mercaderies, en la vessant oriental de la 
via, trobem gran quantitat de sòl qualificat com d’agrícola o lliure no 
urbanitzable. La situació canvia en la vessant oest de la línia, en què trobem 
habitatges d’alta densitat ocupacional. Si a això li afegim el fet que Granollers 
disposa d’una xarxa d’autobusos urbans en què les seves cinc línies passen 
per aquesta estació trobem que la comunicació amb el municipi és bona tot i 
trobar-se en certa manera allunyada del centre. Per contra, cap d’aquestes 
línies d’autobús passa per l’estació de Granollers – Les Franqueses. 
 
Entre els serveis dels que disposa l’estació de Granollers Centre destaca una 
important zona d’aparcament, tant de pagament com gratuïta, que facilita 
l’accés fins la infraestructura en vehicle privat. Pel que fa a Granollers – Les 
Franqueses, també hi trobem un aparcament amb un nombre important de 
places, tot i que en aquest cas és exclusivament de pagament, per aquells 
usuaris que vulguin utilitzar el transport privat per acostar-se al servei. 
 
Anàlisi segons la demanda 
Analitzarem a continuació les dues estacions per separat. D’una banda, 
l’estació de Granollers Centre és la que registra una major demanda pel que fa 
a la línia. Aquest fet ve provocat per diferents motius: des que es tracta de 
l’estació que dona servei a la població amb més habitants de l’àmbit fins al fet 
que es tracti de la capital comarcal, i que per tant registra un major nivell 
d’activitat, així com la fàcil accessibilitat de l’estació, ja que tot i que la 
cobertura a peu no és elevada en termes relatius en relació amb els habitants 
totals del municipi, si que ho és en termes de valors absoluts de població 
coberta, a més de la facilitat per arribar-hi en bus urbà. D’altra banda, dos 
aparcaments de grans dimensions al costat de l’estació, un de pagament i un 
altre de gratuït no vigilat, faciliten l’acostament en vehicle privat. 
  
D’altra banda, l’estació de Granollers Nord – Les Franqueses encara no ha 
assolit tot el seu potencial, en fer relativament poc temps que ha entrat en 
funcionament. Tot i això, dels tres anys que es tenen dades, es tracta de 
l’estació que ha registrat un major creixement en la línia, assolint cotes de 
demanda al voltant dels 3.200 viatgers diaris. Aquesta nova estació respon a la 
política d’acostar el màxim possible el servei a la població, buscant ubicacions 
que siguin properes al màxim nombre d’usuaris i que permeti que aquests 
accedeixin al servei sense haver d’utilitzar el vehicle privat. Si comparem la 
demanda de viatgers en altres estacions amb dades semblants de cobertura, el 
potencial de creixement d’aquesta estació és encara elevat. 
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Cardedeu 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 14.514
Població coberta a peu 6.121
Llocs de treball localitzats del terme municipal 4.369
Llocs de treball localitzats no residents 2.109
Superfície industrial propera (m2) 0
Número de viatgers diaris 3.998
Treballen fora del municipi 3.738
Taula 3.8: Descripció poblacional de Cardedeu. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.7: Imatge del pla urbanístic de Cardedeu en l’entorn de l’estació. Font: [6] 

 
Disposa d’una estació a tocar del nucli urbà, situada al sud del mateix. Això 
dona una bona cobertura a tot el casc antic del municipi, però presenta cert 
dèficit en front dels barris que han servit d’eixample del mateix. També cal 
remarcar que, en aquest cas, la línia fa de barrera pel creixement urbanístic, 
sent el Poble Sec l’únic dels vuit barris cardedeuencs que queda al sud de la 
mateixa. 
 
Entorn de l’estació 
Aquest és el primer municipi que trobem en què la infraestructura creua d’oest 
a est el territori, en comptes d’anar de sud a nord. La configuració del municipi 
de Cardedeu, així mateix, fa que aquest sigui un cas especial. Així, el casc urbà 
d’aquesta població es troba situat molt al sud de la mateixa, amb la línia 
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ferroviària seguint en part la frontera entre aquest terme municipal i el de la 
Roca del Vallès. El fet que el casc urbà de La Roca es trobi molt allunyat 
d’aquest punt, i que fins ara no s’hagi mostrat especial interès en edificar en 
aquest punt provoca que no hi hagi hagut creixement en aquesta direcció. Tot i 
això, el casc urbà de Cardedeu ha seguit creixent cap al sud en l’espai que li ha 
estat possible, això és, seguint la línia marcada per la carretera BV-5103. Així 
mateix, l’aprovació per part de l’ajuntament de La Roca de la construcció d’un 
camp de golf a la Finca de Vilalba i una urbanització amb cases unifamiliars 
dins aquests mateixos terrenys, que són els colindants al terme municipal de 
Cardedeu i, per extensió, a la línia ferroviària, faran que en un futur proper 
aquesta zona experimenti un creixement poblacional important.  
 
Per donar una major permeabilitat al municipi i millorar les comunicacions entre 
nord i el sud de la línia s’ha habilitat el pas soterrat de la mateixa estació 
perquè, a part de fer-se servir pel canvi d’andanes, pugui ser utilitzat també per 
tot aquell que no sigui usuari del servei. Aquesta mesura era necessària, però 
insuficient, ja que en els més de 1.200 metres al llarg dels quals el tren divideix 
en dos el municipi aquest és tot just el tercer pas habilitat, i els dos restants són 
d’ús pràcticament exclusiu de vehicles. 
 
Pel que fa als serveis complementaris, l’estació disposa d’un gran aparcament 
gratuït a banda i banda de la via del tren, el que permet el desplaçament en 
cotxe fins la mateixa per a continuació agafar el transport públic. Així mateix, 
recentment s’ha reestructurat la línia d’autobús urbà per fer-la coincident amb 
les hores punta d’arribada i sortida de viatgers, potenciant així la multimodalitat 
en el transport. 
 
Anàlisi segons la demanda 
L’estació de ferrocarrils de Cardedeu es troba en un punt en què, tot i quedar 
en un extrem del terme municipal, es pot considerar que forma part del centre 
del poble, la qual cosa la posa a l’abast de gran nombre de ciutadans 
 
Es tracta de la quarta estació de la línia quan a demanda de viatgers diaris, i la 
que registra un major nombre de viatgers un cop hem superat Granollers, que 
com ja hem comentat ens marca el pas de la urbanització continua a una 
urbanització més dispersa i a una major distància entre estacions. De la 
mateixa manera, es tracta de la quarta població amb una estació de tren dins la 
línia quan a nombre d’habitants es refereix; aquestes dades contrasten, però, 
amb el fet que és una de les estacions amb una inferior cobertura a peu de la 
població. Les zones d’aparcament de mida considerable que envolten l’estació 
tenen part de culpa en això. Efectivament, aquestes permeten que tant 
urbanitzacions del voltant de la població de Cardedeu, així com els habitants 
del poble que viuen més allunyats de la mateixa es desplacin en vehicle privat 
fins ella. D’altra banda, aquesta proliferació del vehicle privat per desplaçar-se 
fins l’estació ha fet que darrerament l’ajuntament d’aquesta localitat s’hagi 
replantejat la mobilitat interna, modificant el traçat i els horaris del bus urbà per 
fer a aquest compatible amb el ferrocarril. Finalment, el nombre d’usuaris de la 
línia és elevat en comparació amb el nombre d’habitants del municipi que 
treballen fora del mateix i els llocs de treball localitzats al municipi. 
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Llinars del Vallès 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 7.834
Població coberta a peu 3.608
Llocs de treball localitzats del terme municipal 3.115
Llocs de treball localitzats no residents 1.551
Superfície industrial propera (m2) 62.869
Número de viatgers diaris 2.257
Treballen fora del municipi 1.828
Taula 3.9: Descripció poblacional de Llinars del Vallès. Fonts: [1] i [3] 

Fig. 3.8: Imatge del pla urbanístic de Llinars del Vallès en l’entorn de l’estació. Font: [6] 
 
En un cas gairebé calcat al de Cardedeu, de nou ens trobem amb l’estació 
situada al sud del nucli urbà, donant una bona cobertura al casc antic del 
mateix, però menor als barris nascuts com a eixample. 
 
Entorn de l’estació 
La línia ferroviària marca el límit sud del nucli urbà, actuant com a cinturó que 
impedeix el creixement més enllà d’ella. Tot i això, no és l’únic condicionant que 
presenta el terme municipal per permetre el creixement cap al sud, ja que 
paral·lela a la via del tren transcorre l’autopista AP-7, la nova variant de 
Cardedeu i Llinars i el riu Mogent, que amplifiquen l’amplada de la barrera 
urbanística. Finalment, més enllà trobem la serra del Corredor, un espai 
protegit pel PEIN, amb la qual cosa és impossible edificar-hi. Així doncs, es 
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tracta d’una estació que suposa un punt d’influència en el territori en una sola 
direcció, pràcticament, ja que en direcció sud les zones habitades o 
industrialitzades són molt inferiors en comparació amb la part nord de la 
mateixa. 
 
Pel que fa a la descripció de la meitat nord del municipi, trobem que gairebé la 
totalitat del casc antic del municipi es troba a una distància inferior als 750 
metres de l’estació, amb la qual cosa podem dir que es tracta d’una zona ben 
coberta quan a proximitat, el que permet que la població que es concentra en 
aquesta zona pugui desplaçar-se a peu fins la mateixa. Tot i això, no podem fer 
el mateix balanç si parlem de l’eixample de la població. Així, l’existència de la ja 
esmentada barrera pel sud ha obligat a la població a créixer cap al nord i l’est 
del territori, quedant gran part de la població arribada els darrers anys fora del 
radi d’influència de l’estació, i especialment aquells punts en què s’ha passat a 
la urbanització dispersa. Aquest fet es veu pal·liat en part per l’existència d’un 
aparcament de grans dimensions a uns dos-cents metres de l’estació, distància 
però que pot ser considerada elevada per alguns veïns del poble, i més 
comptant amb la pràctica impossibilitat d’estacionar en una situació més 
propera a l’estació. D’altra banda, al costat de l’estació trobem una parada 
d’autobusos. Tot i això, es tracta només d’un aparcament, ja que en l’actualitat 
cap línia, ni urbana ni interurbana, passa per l’estació. 
 
Finalment, cal tenir en compte la gran potencialitat d’aquesta estació en la seva 
condició de punt d’accés a la xarxa més proper a urbanitzacions de la zona del 
Baix Montseny, habitades per un gran nombre de població obligada a 
desplaçar-se diàriament per raons laborals o d’estudi, així com de poblacions 
sense servei ferroviari però que presenten una previsió de creixement molt alta 
degut a l’esgotament del sòl urbanitzable en la zona, com és el cas de Sant 
Antoni o Sant Pere de Vilamajor. 
 
Anàlisi segons la demanda 
Es tracta d’un cas fins cert punt semblant a l’anterior de Cardedeu, en el qual la 
població coberta a peu és baixa si ho comparem amb les estacions anteriors a 
Granollers, però que per contra suposen el punt d’entrada a la xarxa d’altres 
municipis o urbanitzacions properes que rodegen aquesta població. Això es 
tradueix en uns resultats que, si bé no són excessivament bons quan a nombre 
global de viatgers, són si més no acceptables tenint en compte la població que 
es considera coberta a peu per la mateixa estació, combinat amb la distància 
fins Barcelona. 
 
Pel que fa a la superfície industrial coberta, tot i que queda lluny d’alguns dels 
principals polígons industrials de la població, l’estació es troba al costat 
d’importants indústries, com és el cas de l’empresa Flamagas, donant una 
alternativa de transport a tots aquells treballadors de dites indústries originaris 
d’altres poblacions. 
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Santa Maria de Palautordera 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 7.499
Població coberta a peu 122
Llocs de treball localitzats del terme municipal 1.843
Llocs de treball localitzats no residents 607
Superfície industrial propera (m2) 0
Número de viatgers diaris 701
Treballen fora del municipi 1.695
Taula 3.10: Descripció poblacional de Santa Maria de Palautordera. Fonts: [1] i [3] 

Fig. 3.9: Imatge del pla urbanístic de Santa Maria de Palautordera en l’entorn de l’estació. 
Font: [6] 

 
Aquest cas és especial, ja que, tot i que l’estació es troba dins el terme 
municipal de Santa Maria de Palautordera, aquesta es troba molt allunyada del 
nucli urbà de la mateixa, concretament uns tres quilòmetres. Als seus orígens 
es tractava d’un baixador en què no hi feien parada tots els combois. 
 
Entorn de l’estació 
Es tracta de l’estació que ofereix una inferior cobertura a peu de tota la línia. La 
gran distància fins el nucli urbà més proper fa que no trobem gairebé res al seu 
voltant, al marge d’una petita agrupació de cases disperses. Gran part del 
territori que l’envolta es troba qualificat com a sòl no urbanitzable. 
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En l’actualitat, existeix un servei regular d’autobusos locals que comuniquen el 
nucli urbà amb l’estació, millorant l’accessibilitat en transport públic a la 
mateixa. Val a dir que els horaris d’aquest servei estan sincronitzats amb els de 
Rodalies RENFE, amb la qual cosa es millora la qualitat del servei ofert al 
viatger mitjançant l’optimització del seu temps de viatge. D’altra banda, 
l’existència d’un aparcament de dimensions adequades al nombre d’usuaris 
facilita l’apropament en vehicle privat fins l’estació 
 
Finalment, s’ha de tenir en compte el fet que les poblacions de Santa Maria de 
Palautordera i Sant Esteve de Palautordera presenten encara un potencial de 
creixement molt elevat, amb un gran nombre d’hectàrees qualificades com 
d’urbanitzables destinades a habitatges encara pendents d’urbanitzar, el que 
ens fa pensar en un creixement de la població a curt i mig termini, i 
especialment de població que abandona Barcelona o la seva conurbació per 
buscar millora en qualitat de vida, però que conserva el seu lloc de treball a 
l’aglomeració central. Per tant, tot i la llunyania de l’estació fins al nucli urbà o el 
poc nombre de viatgers actuals, caldrà fer una revisió de l’actual servei en 
aquest punt per tal d’intentar captar el màxim nombre de demanda pel que fa a 
aquests futurs potencials usuaris. 
 
Anàlisi segons la demanda 
En ser l’estació de la línia amb una menor cobertura a peu unit al fet que el 
poble de Santa Maria de Palautordera és també el que registra un menor 
nombre d’habitants de la línia, fa que tot i els esforços fets des de l’ajuntament 
de la població, habilitant el servei de bus urbà fins l’estació i intentant potenciar 
el transport públic, el nombre de viatgers que utilitzin aquesta estació sigui molt 
baix. És cert que no són molts aquells habitants de Palautordera que treballen 
fora del poble, però tot i això, si comparem les dades amb la població veïna de 
Llinars podem veure que el nombre d’habitants que treballen fora del municipi 
és semblant, mentre que el nombre de viatgers és només una tercera part 
d’aquesta darrera, causa directa de la proximitat de la població a la 
infraestructura. 
 
Aquest baix nombre de demanda ha fet que aquesta estació hagi passat a ser 
de nou un baixador. Així, l’estació en sí es troba fora de servei, amb les 
instal·lacions en estat d’abandonament per part de la companyia i víctimes del 
vandalisme, del qual les principals perjudicades han estat les màquines 
validadores de bitllets. D’altra banda l’aparcament, d’unes seixanta places, no 
és vigilat. La llunyania al nucli urbà de l’estació provoca, doncs, que aquest lloc 
sigui propici per portar a terme robatoris en els vehicles privats, el que 
persuadeix a potencials usuaris d’utilitzar aquest servei. 
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Sant Celoni 
 
nº d’estacions 1
Població del municipi 14.278
Població coberta a peu 9.748
Llocs de treball localitzats del terme municipal 6.115
Llocs de treball localitzats no residents 2.765
Superfície industrial propera (m2) 260.078
Número de viatgers diaris 3.075
Treballen fora del municipi 2.046
Taula 3.11: Descripció poblacional de Sant Celoni. Fonts: [1] i [3] 

 
Fig. 3.10: Imatge del pla urbanístic de Sant Celoni en l’entorn de l’estació. Font: [6] 

 
Es tracta d’un altre cas en què en un origen tant la infraestructura ferroviària 
com l’estació quedaven situats al marge oriental de la població, i que amb el 
pas del temps el casc urbà s’ha anat expandint, tot i que la línia ha actuat de 
frontera en aquest creixement. 
 
Entorn de l’estació 
De nou, ens trobem en front d’un altre cas en què la infraestructura ferroviària 
representa una frontera pel creixement urbà al llarg del temps. Així, aquesta 
ens marca el límit entre el teixit urbà format per habitatges, que queda al nord 
de la línia, i el teixit industrial, que queda al sud de la mateixa, i encaixat entre 
aquesta i el riu Mogent. Així mateix, l’accessibilitat des del costat sud és 
dolenta, no existint passos adequats que permetin la permeabilitat del territori, 
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especialment pel que fa a desplaçaments a peu. Concretament, entre el pas 
sud d’entrada a la població dels vehicles provinents de la C-35 i el primer pas 
soterrat habilitat per vianants, si descomptem el de l’interior de l’estació, és de 
més de 600 metres. 
 
Pel que fa a l’aproximació des del costat nord la situació és diferent, ja que 
gairebé la totalitat del casc antic de la població es troba dins la circumferència 
de 750 metres partint des de l’estació, distància que hem considerat com el 
límit acceptable pel que fa a desplaçaments a peu dels viatgers. Així mateix, 
una zona d’aparcament a la plaça existent just davant de l’estació facilita el 
desplaçament fins al transport públic en vehicle privat, el que millora 
l’accessibilitat al mateix. 
 
Finalment, la concentració de sòl industrial al voltant de l’estació és d’unes 26 
hectàrees, xifra que sense ser molt alta en comparació amb algunes de les 
estacions d’aquesta mateixa línia, sí és considerable. 
 
Anàlisi segons la demanda 
El cas de l’estació de Sant Celoni és especial. La seva distància fins Barcelona 
o el fet que sigui la darrera estació de la línia de Rodalies C2 condicionen el 
seu comportament. Així, les xifres de viatgers només són indicatives fins cert 
punt, ja que en aquesta estació també s’aturen els trens Catalunya Express de 
RENFE en direcció Girona. Aquest servei uneix de forma directa les localitats 
de Sant Celoni i Barcelona, sense aturades intermèdies, amb un temps mig de 
viatge de 43 minuts, inferior als 55 que són habituals entre Sant Celoni i 
l’estació de Barcelona – Sants. Aquest servei registra 1.216 viatgers en dia 
laboral, el que afegit al que registra el servei de Rodalies fa un total d’uns 4.300 
usuaris diaris, xifra que s’aproxima més al que es pot esperar d’aquesta 
població que no pas els menys de 3.100 diaris que registra el servei de 
Rodalies tot sol.  
 
Pel que fa a cobertura a peu, dues terceres parts de la població de Sant Celoni 
es troba coberta en aquest sentit, grau de cobertura que es pot considerar 
elevat si ho comparem amb d’altres estacions dins la mateixa línia. Així mateix, 
també cobreix una superfície de sòl industrial considerable. Val a dir que si 
observem tant el número de llocs de treball localitzats dins la població com el 
nombre d’habitants que treballen fora d’ella la xifra de viatgers es pot 
considerar notable. Així, el valor de la suma d’aquests dos valors és proper al 
nombre d’usuaris diaris del servei ferroviari, en un cas semblant al que es dóna 
a Montmeló, tot i que en aquest cas els nivells de cobertura respecte del total 
de la població són inferiors. 




