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Conclusions situació actual 
 
Dins l’estructura actual de la línia podem trobar tres tipus d’estacions en funció 
de la seva localització respecte el nucli urbà al que pertany.  
 
Primerament parlem de les estacions que es troben localitzades als afores de 
la població, cas al que pertany Santa Maria de Palautordera. El nivell de servei 
ofert a l’usuari en aquesta estació, com ja s’ha comentat, és baix. La majoria 
dels usuaris s’haurà de desplaçar fins ella en vehicle privat o bé en un altre 
transport públic, ja que la distància a peu fins la mateixa és excessiva. Això es 
tradueix en els pitjors resultats pel que fa a viatgers diaris. 
 
En segona instància trobem aquelles estacions que es troben localitzades en 
un extrem de la població. És el cas de la majoria de les estacions de la línia, 
que mantenen la configuració respecte els cascs urbans amb la que van néixer, 
i que durant el pas dels anys han actuat en el major dels casos com a barrera 
que ha privat del creixement de la població més enllà de la infraestructura 
ferroviària. És el cas de La Llagosta, Mollet, Granollers Centre, Cardedeu, 
Llinars del Vallès i Sant Celoni. Es tracta d’estacions que en general funcionen 
bé quan a nombre de viatgers es refereix, ja que permeten una aproximació a 
elles tant a peu com en qualsevol tipus de vehicle, arribant així a un gran 
nombre d’usuaris. 
 
El darrer grup és el d’aquelles estacions situades al centre mateix de la 
població, al qual pertanyen les tres estacions restants de la línia, és a dir, 
Montcada i Reixac, Montmeló i Granollers – Les Franqueses, tot i que dins 
aquest grup l’estació de Montcada es pot considerar com un cas especial, 
degut a l’estructura d’aquest nucli quan a infraestructura ferroviària es refereix. 
En tot cas, es tracta d’estacions que permeten l’accés a peu de la població que 
els rodeja. En el cas de Montmeló, a més, el fet de tenir un aparcament d’alta 
capacitat a la seva disposició permet l’acostament fins l’estació en vehicle 
privat d’usuaris de poblacions veïnes i que no tenen servei ferroviari o del 
mateix Montmeló però que es troben no cobertes a peu. Aquestes estacions 
són l’exemple més clar que, tot i que en un principi pugui semblar que fer 
passar el ferrocarril pel centre del casc urbà tingui connotacions negatives 
perquè divideix el territori, és en aquests casos que s’aconsegueix una xifra 
més elevada quan a viatgers diaris per nombre d’habitants de la població i 
creixement anual de viatgers. 
 
Un altre punt a estudiar és el mal funcionament del transport públic quan a 
aportació al ferrocarril dins la segona corona. Es pot comprovar que la majoria 
de viatgers que utilitzen aquest servei s’acosten fins al punt d’introducció a la 
xarxa o bé en vehicle privat o bé a peu. Una de les possibles causes podria 
apuntar a què a la població de la segona corona se li fa difícil entendre el 
fenomen del viatge multimodal en origen en transport públic. És a dir, així com 
a molts dels usuaris no els suposa un problema utilitzar el ferrocarril fins 
l’aglomeració central o la capital de comarca i, un cop allà, desplaçar-se en 
transport públic fins el punt de destinació dins la mateixa, aquest no és el cas 
en el punt d’origen. Així, en aquest cas l’usuari prefereix el desplaçament a peu 
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fins l’estació o, si aquest no és possible, el desplaçament en vehicle privat, 
condicionat possiblement pel pobre nivell de servei públic en origen, la falta de 
combinacions adequades en horaris o la falta de confiança en el servei, tot i 
que darrerament molts dels ajuntaments de la segona corona estan intentant 
solucionar aquest dèficit. Tot i això, la situació actual fa que sigui necessari 
l’adequat dimensionament d’aparcaments en les estacions per facilitar 
l’acostament al servei al màxim d’usuaris possibles, ja siguin de la mateixa 
població o de poblacions veïnes.  
 
La proximitat a peu a l’estació apareix, aleshores, com el factor més important 
quan a facilitat d’accés i potenciació del servei. Quan més centrades respecte 
del nucli de població es trobin les estacions, doncs, obtindrem uns millors 
resultats de viatgers anuals. Reformes d’aquest tipus, però, són difícilment 
aplicables a les poblacions d’aquesta línia sense reformes importants de traçat, 
ja que en la majoria dels casos la població s’ha establert en un dels dos marges 
de la línia, que ha actuat de barrera, tal i com ja s’ha comentat, i fins i tot en el 
cas de Granollers es va arribar a desplaçar la mateixa per evitar que passés pel 
centre de la població. I és que en vés de buscar el fer permeable la línia i 
potenciar el creixement a ambdós costats de la mateixa, s’ha vist en ella només 
la barrera urbanística, el que ha afectat directament a les dades de cobertura a 
peu de les poblacions, que l’han allunyat el màxim possible de la població pels 
inconvenients que suposa una infraestructura d’aquestes característiques. 
Mirant-ho des d’aquesta vessant, tot i que Montmeló, Les Franqueses i 
Montcada presenten unes dades de viatgers elevades en comparació amb el 
nombre d’habitants d’aquests nuclis, també és cert que la infraestructura 
ferroviària ha partit els nuclis urbans d’aquestes poblacions en dos, limitant les 
comunicacions entre banda i banda dels mateixos en un efecte similar al 
produït per la infraestructura en aquells municipis en què actua de frontera, 
però amb un creixement independent a cada costat. 
 
D’altra banda, si prenem com a referència els ràtios de població coberta per 
nombre d’habitants o dèficits de cobertura, els principals nuclis on s’hauria 
d’intervenir dins la línia d’estudi són els de Mollet del Vallès i Montcada i 
Reixac, tot i que amb motivacions diferenciades. Pel que fa a Montcada i 
Reixac, faria falta una reordenació ferroviària, de tal manera que aquest 
transport passés a ser molt més funcional, facilitant al passatger el canvi de 
línia en aquest punt i actuant com el que hauria de ser, la ròtula quan a servei 
ferroviari que articulés les línies que venen del Vallès Occidental i Oriental. 
 
Pel que fa a Mollet, el fet que les dues línies ferroviàries que passen pel seu 
terme municipal rodegin el nucli urbà provoca que la pràctica totalitat del centre 
de la ciutat, que és on es concentra la major part de la població molletana, no 
tingui cobertura ferroviària a peu, la qual cosa suposa un important dèficit. 
 
Corregir els dèficits que presenten aquestes dues poblacions suposarien la 
reordenació dels eixos ferroviaris, en el cas de Montcada, amb els conseqüents 
canvis de rasant i modificació d’eixos viaris, així com la construcció d’una 
variant ferroviària soterrada en el cas de Mollet, actuacions aquestes que no es 
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contemplen, però, en aquest estudi, i que per tant no es tindran en 
consideració. 
 
En resum, cal destacar el fet que el recorregut de la línia hagi mantingut, fins la 
recent entrada en servei de l’estació de Granollers – Les Franqueses, la 
mateixa configuració quan a estacions es refereix que en el moment de la seva 
inauguració, l’any 1853. Així, els nivells de cobertura assolits no són gens 
menyspreables, però tot i això l’evolució urbanística ha fet que les necessitats 
dins el territori hagin canviat, amb un creixement de població i de les 
necessitats de mobilitat diària d’aquesta remarcables. Aquesta expansió ha 
provocat també l’aparició de nous àmbits propers a l’actual línia que precisen 
d’un servei públic ràpid i eficient. S’haurà d’estudiar, doncs, la solució d’aquests 
casos a partir de la infraestructura ja existent. 
 
 
El futur de la línia 
 
La línia de la qual s’està fent l’estudi es pot veure afectada a mig o llarg termini 
per diverses actuacions que s’estan projectant quan al corredor que uneix 
Catalunya i França. Són dos els fets principals que poden condicionar el servei 
ofert. Aquests dos fets són la construcció del tren d’alta velocitat entre 
Barcelona i la frontera francesa i la nova política de la Generalitat segons la 
qual es vol potenciar el transport de mercaderies en mode ferroviari.  
 
Així mateix, la creació d’una línia transversal efectiva de rodalies, que passaria 
per desdoblar i fer hàbil pels passatgers l’actual línia C-7 de Rodalies RENFE 
fins Mollet del Vallès, o d’altres actuacions com la línia Orbital de ferrocarrils 
que ha d’unir les principals ciutats de la segona corona metropolitana també 
afecten l’àmbit d’estudi en general i la línia en concret. 
 
El cert és que la major part d’aquestes actuacions es troben tot just en fase 
d’estudi. Així, pel que fa a la xarxa transversal de ferrocarril, el traçat de la línia 
Orbital encara no es troba definit, mentre que la prolongació de la línia C-7 es 
troba aturada. Quan a l’alta velocitat, tot i que el traçat és clar, encara no s’ha 
decidit quin tipus de serveis utilitzaran aquestes vies d’ample internacional; així, 
tot i que la intenció inicial és eliminar els serveis de llarg recorregut i 
mercaderies de l’actual traçat de Rodalies per permetre una millora en les 
freqüències del servei, encara no s’ha decidit de quina manera es farà. En 
aquests moments es juga amb tres propostes possibles; d’aquestes, dues són 
favorables al servei de Rodalies quan a descongestionar el trànsit ferroviari de 
la línia. Aquestes són les de fer passar per les vies de l’alta velocitat els serveis 
de llarg recorregut i mercaderies d’una banda, o la construcció d’una tercera via 
dins l’actual línia que permetés millorar el servei actual, amb una configuració 
de tres rails, de tal manera que pogués ser utilitzada tant per transports d’ample 
internacional com per transports d’ample ibèric,  la qual cosa permetria la 
coexistència de serveis de rodalies d’alta freqüència i trens de llarg recorregut 
dins la mateixa línia. La darrera proposta, i més conservadora de totes, és la de 
construir un tercer rail en les línies actuals, de tal manera que aquestes puguin 
ser utilitzades tant per combois d’ample ibèric com d’ample internacional. això 
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perjudicaria la xarxa de rodalies, ja que es tractaria d’una mesura per 
incrementar el pas de trens de mercaderies mantenint la configuració actual de 
la xarxa, amb l’ocupació de temps i inconvenient en velocitats i freqüències que 
això suposa. 




