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8. PROPOSTA D’ACCESSIBILITAT AL NOU ESPAI 
 
 
8.1. Accessibilitat prevista en transport privat 
 
 
Com en la construcció d’altres centres d’oci o comercials, s’ha tingut en compte 
l’accés a través del transport privat. S’ha dotat tota la infraestructura portuària 
de gairebé 1000 places d’aparcament, repartides en els diferents centres 
d’atracció del port. A més, s’ha previst la construcció de dos accessos al port: el 
pont elevat del carrer Sant Lluc per al sector de ponent del port i la rotonda sota 
el tren del carrer Ponent cantonada Eduard Maristany que dóna accés a la 
zona de llevant del port. 
 
 

Lloc Nombre de places
Dàrsena de pesca 46 

Moll central 210 
Moll de llevant 498 

Dic d’abric 102 
Canal (segona fase) 130 

TOTAL PORT 986 
 
Taula 42. Places d’aparcament previstes en el sistema general portuari.  

Font: elaboració pròpia a partir de [14]. 
 
 
Si considerem el projecte global amb tots els àmbits de nous edificis 
residencials i industrials, també observem que l’accés en vehicle privat està 
garantit. Els edificis nous es construeixen amb les suficients places 
d’aparcament per als veïns (per l’impacte econòmic s’ha considerat que hi 
haurà una mitjana de 1,5 places per habitatge) i al carrer també hi ha espais 
habilitats en els nous carrers. Tot i això, i tenint en compte que es tracta d’una 
zona de platja urbana, les places d’aparcament poden ser insuficients en dies 
d’estiu, tant al sector Bórax com al sector Campsa. 
 
Considerant els accessos a través dels carrers Sant Lluc i Ponent, la sortida 
“Badalona Sud – Sant Adrià de Besòs” de l’autopista C-31 connecta el port i els 
nous espais residencials amb Barcelona i el Maresme.  
 
 
 
8.2. Anàlisi del transport públic actual 
 
 
L’accessibilitat que dóna el transport públic actual al nou espai presenta 
bastants deficiències. Alguns sectors de remodelació urbanística tenen bona 
connexió, però altres àrees residencials i el conjunt portuari tenen un dèficit 
destacat d’accés amb transport públic.  
 

 128



                                                                                                           8. Proposta d’accessibilitat al nou espai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 77. Transport públic actual al nou port i als sectors reurbanitzats.  

Font: elaboració pròpia. 
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8.2.1. Rodalies RENFE 
 
L’estació de RENFE de Sant Adrià de Besòs, on paren tots els trens de la línia 
C-1 de Rodalies, pot donar accés als edificis del sector Bórax i al parc 
empresarial Granland. Aquesta línia connecta Sant Adrià amb el Maresme, el 
centre de Badalona i Barcelona i dóna enllaç a Barcelona amb el metro i les 
altres línies de Rodalies.  
 
 

 
 
Figura 78. Estació de RENFE de Badalona. Font: pròpia. 
 
 
L’estació de RENFE de Badalona és la següent estació de la línia C-1 de 
Rodalies, de tal manera que el nou port queda en el punt mig de les dues 
estacions esmentades. La façana marítima que canviarà està englobada entre 
les dues estacions. La connexió i enllaços que proporciona l’estació de 
Badalona és la mateixa que a Sant Adrià, i també hi paren tots els trens. 
 
 
8.2.2. Metro 

 
A la plaça Tarradellas hi ha l’estació de metro de Gorg, que actualment acull la 
línia 2 i en un futur tindrà també la línia 9 i enllaçarà amb línia T5 del 
Trambesòs. La línia 2 connecta Badalona amb el centre de Barcelona i amb les 
altres línies de metro. 
 
A l’avinguda Marquès de Montroig hi ha l’estació Sant Roc, de la línia 2 del 
metro. Es preveu que aquesta estació també connecti amb el Trambesòs (línia 
T5), actualment en construcció. 
 
A la plaça Pep Ventura hi ha l’estació homònima de la línia 2 del metro, que 
dóna les mateixes connexions que les altres dues estacions de la línia. 
Actualment, és l’última estació de la línia 2 però en breu començaran les obres 
de prolongació cap al centre de Badalona (fins a l’illa de Can Fradera). 
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8.2.3. Tramvia 
 
Al costat de l’estació de RENFE de Sant Adrià hi ha l’estació de la línia T4 del 
Trambesòs, que connecta amb el Fòrum, la plaça de les Glòries i la Vila 
Olímpica. L’accessibilitat que dóna aquesta estació és la mateixa que la de 
l’estació de Rodalies. 
 
 

 
 
Figura 79. Estació de Sant Adrià, actualment última estació de la línia T4 del 

Trambesòs. Font: pròpia. 
 
 
Actualment s’està construint la línia T5 del Trambesòs a l’avinguda Marquès de 
Montroig, on tindrà dues estacions que enllaçaran amb el metro (Sant Roc i 
Gorg). Aquesta línia connectarà Badalona amb Sant Martí i la plaça de les 
Glòries. 
 
 
8.2.4. Autobús 

 
Al sector de reforma urbanística hi ha diverses línies d’autobusos de l’empresa 
municipal TUSGSAL i una de TMB que hi donen servei. Aquestes línies només 
donen accés a algunes de les àrees noves però no cobreixen adequadament 
tot l’àmbit. A més, es tracta d’un transport a nivell local amb una velocitat 
comercial baixa i en alguns casos, també una freqüència de pas petita; per 
accedir a altres modes de transport (metro, tren) cal fer un transbordament, 
cosa que penalitza el viatge. Les línies d’autobús d’aquest sector són: 

 
 
- Línia 1: s’acosta al sector Campsa pels carrers Indústria i Progrés i 

connecta amb Montigalà, Bufalà i el Mas Ram. La seva freqüència en 
dies laborables és de 20 minuts. 
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- Línia 3: circula pels carrers Guifré, Marquès de Montroig i Francesc 
Macià i només dóna un accés bo a la part nord del sector A-2. Enllaça el 
centre de Badalona amb Llefià i Pomar i té una freqüència de pas  de 12 
minuts (dies laborables). 

 
- Línia 4: circula pels carrers Guifré i Progrés, acostant-se als sectors 

Campsa, A-2 i Cotonifici. Connecta els barris badalonins de La Salut i 
Pomar amb el centre i té una freqüència en dies laborables de 13 
minuts. 

 
- Línia B23: el seu recorregut més proper al port és pel carrer de la Platja 

de Sant Adrià de Besòs, on enllaça amb RENFE i amb el Trambesòs. 
Uneix els barris del Bon Pastor, Montigalà, la Mina, i centre de Sant 
Adrià amb una freqüència de 30 minuts. 

 
- Línia B26: circula pels carrers de la platja i Ramon Vinyas de Sant Adrià i 

per l’avinguda Marquès de Montroig i els carrers Indústria i Progrés de 
Badalona (a l’alçada del sector Campsa). Connecta l’estació de RENFE 
de Sant Adrià amb el seu centre i amb el centre de Badalona, Bufalà i 
Can Ruti. La freqüència és de 12 minuts. 

 
- Línia B29: s’acosta al sector Campsa a través del carrer Progrés i 

comunica el centre de Badalona amb Montigalà, Montgat i Tiana. Té una 
freqüència en dies laborables de 18 minuts. 

 
- Línia 44: és l’única línia gestionada per TMB que s’acosta a aquest àmbit 

i comunica el barri de Sant Roc de Badalona amb l’estació de Sants, 
travessant tot Barcelona. Entra a Badalona pel carrer Progrés i Sant Lluc 
i té una freqüència d’uns 12 minuts. 

 
 
Per a valorar la comunicació global d’aquests espais, he tingut en compte 
l’autobús perquè és un transport existent que dóna un servei públic acceptable. 
A més, la xarxa actual d’autobusos s’acosta més al nou àmbit que els 
transports ferroviaris existents. Tot i això, diversos costos no econòmics 
(velocitat comercial, connexió, freqüència) fan que l’usuari percebi menys 
eficient l’autobús que el vehicle privat. 
 
 
8.2.5. Accessibilitat per sectors 
 
Per sectors, l’accessibilitat als diferents modes de transport actual és la que 
mostra la taula 43. Dins de cada sector, he calculat les distàncies màximes i 
mínimes al mode de transport considerat, és a dir, des dels punts més allunyats 
i més propers a l’estació o parada corresponent. Per a poder avaluar l’accés 
que donen les estacions i parades esmentades, he considerat una velocitat del 
vianant de 5 km/h. 
 
En general, la zona que cobreix un transport és variable i depèn del mode de 
transport o de l’estudi considerat; així, l’accés acceptable per una estació de 
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tren sol ser de 700 metres, per a una estació de metro, de 500 metres i per al 
tramvia i l’autobús la distància oscil·la entre els 250 i 500 metres. A més, 
aquestes distàncies no solen tenir en compte el pendent del terreny i solen ser 
en línia recta, per tant, els recorreguts reals poden ser més grans. Per a poder 
valorar tots els transports de manera conjunta, he agafat un valor mig, obtenint 
el següent criteri: 
  
 

- distància inferior a 500 m, es considera acceptable (verd). Amb la 
velocitat de 5 km/h, es tracta dels punts que es troben a 6 minuts de 
l’estació o parada considerada. És el recorregut real que cal fer per 
arribar al destí, resseguint el traçat dels carrers projectats. 

 
- distància entre 501 i 1000 m es considera crític (taronja). Aquesta franja 

correspon a un temps entre 6 i 12 minuts. Aquest temps pot dissuadir 
una bona part dels usuaris d’agafar el transport públic, però l’estació 
considerada encara pot captar viatgers d’aquesta franja. 

 
- distància superior a 1000 m es considera no acceptable (vermell). Haver 

de caminar més de 1000 metres implica perdre un temps superior a 12 
minuts per accedir al transport públic més proper i ho he considerat no 
acceptable.  

 
 
Si analitzem la taula de manera global, observem que l’accés al transport públic 
és bastant dolent, ja que apareixen moltes distàncies en la franja dels 500 als 
1000 metres o superiors als 1000 metres.  
 
Cal considerar que apareixen molts valors superiors a 1000 metres, sobretot en 
distàncies màximes, i per tant, en alguns sectors, els punts més allunyats del 
transport públic es troben a una distància excessiva. En conseqüència, és molt 
fàcil que l’accés al port i a les noves àrees residencials i industrials es faci 
majoritàriament en vehicle privat. L’anàlisi que he fet ja denota la necessitar de 
millorar el transport públic i per això, faig una proposta concreta. 
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Sector Transport Distància 
mínima (m) 

Distància 
màxima (m)

RENFE Badalona 1110 1350 
Metro Gorg 850 1150 
Bus 1, B26 560 880 

Sector de llevant del 
port 

Bus 4 320 620 
RENFE Sant Adrià 1180 1630 
Metro Gorg 850 1480 
Tramvia Sant Adrià 1180 1630 
Bus B23 1140 1590 
Bus B26 980 1430 

Sector de ponent del 
port 

Bus 44 440 840 
Metro Gorg 380 730 
Bus 4 0 300 Canal 
Bus 44 380 770 
RENFE Sant Adrià 710 1240 
Tramvia Sant Adrià 710 1240 
Bus B26, B23 720 1230 Sector A-1 Bórax 

Bus 44 550 1140 
Metro Gorg 0 850 
Bus 4 0 340 
Bus 3, B26 0 670 

Sector A-2 àmbit 
Gorg 

Bus 44 320 840 
RENFE Sant Adrià 1060 1620 
Metro Gorg 620 1380 
Tramvia Sant Adrià 1060 1620 
Bus B23 1010 1710 
Bus B26 810 1410 

Sector A-2 entorn 
portuari (oest) 

Bus 44 320 670 
RENFE Badalona 1000 1130 
Metro Gorg 880 1030 Sector A-2 entorn 

portuari (est) Bus 1, 4, B26 400 500 
RENFE Badalona 280 1080 
Metro Pep Ventura 620 1160 Sector A-3 Campsa 
Bus 1, 4, B26 0 460 
RENFE Badalona 950 1370 
Metro Gorg  540 960 
Metro Pep Ventura 650 980 
Bus 4 0 310 
Bus 1, B26 275 550 

Sector Cotonifici 

Bus 44 530 950 
RENFE Sant Adrià 600 1250 
Metro Sant Roc 640 950 
Tramvia Sant Adrià 620 1270 
Bus 3, B23, B26 330 520 

Parc empresarial 
Granland 

Bus 44 180 630 
 
Taula 43. Accessibilitat actual en transport públic als sectors de tot l’àmbit. 

Font: elaboració pròpia. 
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En general, amb la taula 43 s’obtenen unes distàncies més petites per a 
l’autobús i més grans per als modes de transport ferroviari (tren, metro, 
tramvia). Aquest fet s’ajusta a la qualitat global del transport, ja que l’usuari està 
disposat a caminar menys per agafar un transport menys eficient com 
l’autobús. Això és un factor en contra, ja que les estacions de RENFE, metro i 
tramvia donen una connexió bona perquè són transports ràpids i que permeten 
l’accés a centres d’interès propers; en canvi, l’autobús té una connexió més 
dolenta per la seva baixa velocitat comercial i perquè es tracta d’un transport a 
nivell local. 
 
Per tot això, sembla raonable excloure la xarxa actual d’autobusos, ja que el fet 
de tenir una línia d’autobús local a menys de 500 metres del sector però tenir el 
tren a una distància major no resol el dèficit de transport públic de la majoria de 
sectors. 
 
La figura 80 s’ha obtingut considerant només l’accés als diferents modes de  
transport ferroviari (tren, metro, tramvia) per a cada sector considerat. Això fa 
que el meu estudi sigui més realista ja que en general, la gent està disposada a 
no agafar el vehicle privat si el transport públic disponible és eficient i això 
exclou els autobusos locals. D’acord amb aquests criteris, defineixo: 
 
 

- recorregut mínim: de tots els punts de cada sector, el que ha de fer un 
recorregut més curt per arribar a l’estació de tren, metro o tramvia més 
propera es correspon amb el recorregut mínim. Això equival a considerar 
el punt més ben comunicat de cada sector. El recorregut mínim 
coincideix amb el valor més baix de les distàncies mínimes de la taula 43 
(considerant només transport ferroviari). 

 
- recorregut màxim: de tots els punts de cada sector, el que ha de fer un 

recorregut més llarg per arribar a l’estació de tren, metro o tramvia més 
propera es correspon amb el recorregut màxim. Això equival a 
considerar el punt més mal comunicat de cada sector. El recorregut 
màxim no ha de coincidir necessàriament amb el valor més baix de les 
distàncies màximes de la taula 43, perquè el punt que té una distància 
màxima a un mode de transport concret pot tenir una altra estació més a 
prop. 

 
 
D’aquesta manera, faig la suposició que tothom va a buscar el transport 
ferroviari més proper. Per exemple, en el sector A-3, la cantonada de l’avinguda 
Sant Ignasi de Loiola amb la platja està a distància 1160 metres del metro Pep 
Ventura, però suposo que anirà a buscar el transport ferroviari més proper, és a 
dir, l’estació de RENFE de Badalona. 
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Figura 80. Accessibilitat dels diferents sectors al tren, metro o tramvia. Font: 

elaboració pròpia. 
 
 
La figura 80 és una simplificació de la taula 43 i mostra el recorregut màxim i 
mínim de cada sector per accedir al transport ferroviari més proper. Així la 
distància de qualsevol punt d’un sector concret està compresa entre el 
recorregut mínim i el màxim. 
 
Globalment s’observen valors molt grans i només tres recorreguts mínims 
tenen distàncies acceptables. La major part de sectors tenen tot el seu àmbit a 
una distància superior als 500 metres (són tots excepte el canal, el sector A-2 
(àmbit Gorg) i el sector Campsa). En el cas extrem, el punt més mal comunicat 
de l’àrea de ponent del port ha de recórrer gairebé 1500 metres per arribar al 
mode eficient més proper, en aquest cas l’estació de Sant Adrià.  
 
Hi ha 5 sectors amb recorregut màxim superior als 1000 metres, és a dir, que hi 
ha punts d’aquests sectors que tenen una comunicació no acceptable. Es tracta 
del port (ponent i llevant), del sector Bórax i de l’entorn portuari del sector A-2. 
 
En conclusió, el nou espai parteix d’una base de transport públic existent però 
insuficient. Aquest transport cobreix adequadament algunes zones de l’àmbit 
estudiat, però hi ha altres zones que poden quedar pràcticament aïllades d’un 
transport eficient o bé amb un transport que no doni un connexió suficient amb 
punts cèntrics propers.   
 
El nou port i la nova àrea residencial no és una zona aïllada sinó que es troba 
dins la primera corona metropolitana i forma part del continu urbà de la ciutat 
de Barcelona. És per això que la meva proposta de nou transport públic de 
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qualitat per als nous espais no és un requeriment extraordinari, sinó que entra 
dins la necessitat de dotar els espais més urbans d’un transport eficient. 
 
 
 
8.3. Opcions possibles 
 
 
He analitzat cinc opcions per a dotar el nou port de transport públic, però n’he 
descartat quatre per diferents motius; finalment n’he escollit una com la meva 
proposta, justificant la seva elecció i descrivint-la.  
 
 
8.3.1. Nova estació de RENFE 
 
Aquesta opció consisteix en fer una nova estació de la línia C-1 de Rodalies 
entre les actuals de Sant Adrià de Besòs i Badalona. L’estació es podria situar 
just davant del nou port.  
 
Analitzant globalment la línia C-1 de Rodalies RENFE, observem que seria 
difícil que la companyia acceptés d’afegir la nova estació per motius 
d’explotació de la línia. Així, la línia C-1 té una ocupació molt alta i una nova 
estació implicaria més viatgers per la línia. A més, aquesta línia ja té moltes 
parades (entre Barcelona i Mataró n’hi ha 10) i una nova parada faria disminuir 
la velocitat comercial de la línia. 
 
A nivell tècnic, seria molt difícil ubicar l’estació just en el pont que creua el canal 
de navegació perquè s’hauria d’ampliar considerablement l’amplada del pont i 
fer-ne accessos als dos costats. Les rampes de pujada del tren tenen un 
pendent de l’1,5% i això impediria situar-hi una estació; s’hauria de col·locar en 
un lloc prou allunyat del pont perquè el pendent fos proper a zero. 
 
Finalment, la solució d’una nova estació de Rodalies només donaria accés al 
nou port i a algunes àrees residencials properes, però alguns espais quedarien 
desconnectats (per exemple el parc empresarial Granland). El fet d’haver de 
situar l’estació en un lloc amb pendent proper a zero implica ubicar-la a ponent 
o a llevant del port i en qualsevol de les dues opcions, l’altre costat del port i els 
sectors del voltant quedarien sense accés al transport públic. 
  
 
8.3.2. Prolongació fins al port de la línia 2 del metro 
 
A Badalona hi arriba la línia 2 del metro i a prop del nou àmbit hi ha les 
estacions de Sant Roc, Gorg i Pep Ventura. Aquesta opció consisteix en 
modificar el traçat d’aquesta línia i desviar-lo cap a la façana marítima de 
Badalona.  
 
Es tracta d’una línia amb un ús consolidat a la ciutat de Badalona i anul·lar 
alguna de les tres parades per a donar accés al port seria inassumible. Per 
exemple, es podria prolongar la línia a partir de Gorg fins al port a través de 
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l’espai del nou canal, però el Pla Director d’Infraestructures [31] preveu que 
aquesta línia continuï des de Pep Ventura fins al centre de Badalona i després 
cap als barris de la Morera i Pomar. A més, el tram de túnel entre Pep Ventura i 
Badalona-centre ja està adjudicat i es preveu que les seves obres comencin en 
breu. 
 
Aquesta opció, a part de ser poc viable segons el PDI, no resoldria l’accés a 
tota l’àrea residencial, ja que l’estació se situaria al final del carrer Antoni Bori, 
just al costat del port. Per tot això, la descarto. 
 
 
8.3.3. Prolongació fins al port de la línia 9 del metro 
 
La futura línia 9 del metro, encara en construcció, tindrà el final d’un dels seus 
ramals a la plaça Tarradellas, enllaçant amb l’estació Gorg de la línia 2. Aquest 
ramal rebrà el nom de línia 10.  
 
La proposta consisteix en prolongar la línia mitjançant un túnel que circuli pel 
carrer Antoni Bori, al costat del parc del Gorg i del canal. Al final del túnel hi 
hauria una estació de metro, entre els carrers Indústria i Eduard Maristany.  
 
Aquesta estació, donaria bon accés al costat de ponent del port, tant al propi 
port com a aquesta part del sector A-2. Tot i això alguns espais dels sectors 
Bórax i Campsa i del nou parc empresarial quedarien molt lluny de la nova 
estació i també de les estacions de tren i metro existents. 
 
Aquesta és una de les millors opcions ja que, malgrat que no cobreix tot l’àmbit 
portuari i residencial, és tècnicament viable i sembla la continuació natural de la 
línia 9. A més, la línia 9 donarà una connexió molt bona amb altres centre 
d’interès del Barcelonès i altres línies de metro i tren [31]. 
  
 
8.3.4. Ampliació de la xarxa local d’autobusos 
 
La xarxa actual d’autobusos s’acosta més al nou àmbit que el metro, tren o 
tramvia tot i que no cobreix adequadament totes les noves àrees portuàries, 
residencials i industrials. Aquesta alternativa consisteix en modificar el 
recorregut de les línies d’autobús abans esmentades i crear-ne algunes de 
noves aprofitant els nous vials que s’obren per als vehicles (carrer Eduard 
Maristany, carrer Ponent, pont del carrer Sant Lluc, etc.). 
 
Un dels avantatges d’aquesta opció és la facilitat d’ampliar la xarxa, ja que 
requereix de poca infraestructura i es podria dur a terme a curt termini. Les 
obres i despeses que caldria fer serien poc importants: noves parades 
d’autobús, treure espais d’aparcament, comprar nous autobusos, fer una nova 
senyalització. 
 
La facilitat d’executar aquesta opció és contrària a l’eficiència que podria donar 
aquesta eventual ampliació. Com he comentat abans, diversos motius fan que 
el bus urbà sigui vist com un transport poc atractiu. Això no vol dir que una 

 138



                                                                                                           8. Proposta d’accessibilitat al nou espai 

ampliació de xarxa no donés un servei important i fos utilitzat, però no 
s’aconseguiria atraure una proporció acceptable de viatges en transport públic. 
 
Per una banda, l’autobús sol tenir una velocitat comercial inferior als 15 km/h,  
motivada pel tràfic i les parades. A aquesta baixa velocitat comercial cal afegir 
el temps d’espera, més gran que en altres modes, ja que el bus urbà té una 
freqüència que oscil·la entre els 10 i els 30 minuts. 
 
L’interès de la meva proposta és donar als nous sectors un transport amb una 
connexió a nivell metropolità, és a dir, que es pugui accedir en un temps 
acceptable a punts d’interès propers: centre de Barcelona, centre de Badalona, 
Maresme, altres línies de metro, etc. En l’anàlisi de les línies actuals, hem 
observat que la majoria (línies 1, 3, 4, B26 i B29) són a nivell local i només 
pretenen unir diversos barris del Barcelonès Nord. A més, intentar unir aquest 
àmbit amb Barcelona a través d’una línia d’autobús dóna lloc a uns temps de 
recorregut molt grans (línies B23 i 44). 

 
Per tenir una bona conneixó, els usuaris haurien de fer transbordament amb el 
metro o el tren però estaríem penalitzant el viatger que decidís fer servir l’opció 
del transport públic.  
 
En conclusió, l’opció dels autobusos seria una solució que no resoldria el dèficit 
de transport dels nous espais i potser impediria la construcció futura d’un 
transport més eficient. Tots aquests motius fan que descarti aquesta opció. 
 
 
8.3.5. Prolongació de les línies existents de tramvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 81. Línies T4 i T5 del Trambesòs, actualment en servei i en construcció, 

respectivament. Font: [32]. 
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La darrera proposta que he estudiat consisteix en prolongar les dues línies de 
tramvia existents o en construcció per fer-les arribar fins a tots els nous sectors 
residencials i empresarials nous i fins al propi port. 
 
Aquestes dues línies de tramvia es coneixen amb el nom de Trambesòs i 
comuniquen la Vila Olímpica i la plaça de les Glòries de Barcelona amb Sant 
Martí, la zona Fòrum, Sant Adrià de Besòs i Badalona. 
 
Els principals motius pels quals he escollit aquesta opció són: 
 
 

- Aquest mode de transport és el que cobreix millor totes les noves zones i 
redueix significativament les seves distàncies a un transport eficaç 
(vegi’s apartat 8.6.). 

 
- Alguns trams del nou tramvia poden arribar a una velocitat comercial, 

similar als 25 km/h, ja que es tracta de trams sense creuaments amb 
vianants ni vehicles. 

 
- Es tracta d’un transport que dóna una velocitat comercial superior als 

autobusos i té més capacitat. 
 

- Malgrat tenir una velocitat comercial inferior al metro, té l’avantatge que 
és accessible a peu de carrer, sense necessitar de baixar al subsòl; en 
aquest sentit, està adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. 

 
- L’experiència recent del Trambaix, que uneix la Diagonal de Barcelona 

amb Cornellà, Esplugues i Sant Joan Despí ha estat molt ben acollida 
pels usuaris, que en valoren la seva rapidesa i comoditat. 

 
- Els dos trams de prolongació proposats no presenten una dificultat de 

construcció ni suposen un canvi urbanístic desproporcionat. 
 

- És un transport que segueix la línia de la costa de Badalona i pot facilitar 
el futur trasllat del tren cap a l’interior de la ciutat. 

 
- Enllaça amb el metro i la RENFE i connectaria la ciutat amb diversos 

centres d’interès de Barcelona en un temps de viatge acceptable: el 
Fòrum, el nou districte 22@, Sant Martí, la Vila Olímpica, la plaça de les 
Glòries. 

 
 
En conclusió, després d’analitzar les diverses alternatives, considero que la 
millor opció per a solucionar l’accés al transport públic de la zona portuària i el 
seu voltant és la prolongació de les línies T4 i T5 del Trambesòs.  
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8.4. Prolongació de la línia T4 del Trambesòs 
 
 
8.4.1. Línia T4 actual 
 
La línia T4 del Trambesòs està actualment en servei i uneix la Vila Olímpica 
amb l’estació de RENFE de Sant Adrià a través de l’avinguda Meridiana, la 
plaça de les Glòries, l’avinguda Diagonal i un pont sobre el riu Besòs.  
 
Quan estigui acabada l’enllaç entre les línies a la Mina, el traçat de la línia T4 
es modificarà: tindrà les mateixes estacions finals, és a dir, Ciutadella / Vila 
Olímpica i Estació de Sant Adrià, però el seu tram central discorrerà per la Gran 
Via i baixarà pel barri de la Mina per enllaçar amb el tronc actual (vegi’s figura 
86). 
 
 

 
 
Figura 82. Traçat i estacions actualment en servei de la línia T4. Font: [32]. 
 
 
8.4.2. Traçat i estacions 
 
La meva proposta consisteix en prolongar la línia T4 des de Sant Adrià de 
Besòs fins al centre de Badalona a través del costat mar del carrer Eduard 
Maristany.  
 
Aquesta prolongació és la continuació natural de la línia T4, que ja supera el riu 
Besòs amb un pont compartit amb vianants, ciclistes i vehicles i s’orienta cap al 
carrer Eduard Maristany. A més, el tramvia està situat al costat mar de les vies 
de RENFE, fent molt difícil tècnicament una continuïtat de la línia cap a l’interior 
de Sant Adrià o Badalona (a part de que per aquella zona ja està prevista la 
línia T5).   
 
En gairebé tot el tram, hi ha uns terrenys entre les vies del tren i el costat mar 
del carrer Eduard Maristany. Aquests espais estaven ocupats per vies mortes  
de la RENFE i vies d’accés a la fàbrica Cros, però actualment aquestes vies 
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han desaparegut i els terrenys no tenen cap ús. D’aquesta manera, el traçat del 
nou tramvia podria passar per aquests terrenys, facilitant molt la seva 
construcció i sense perjudicar el trànsit de vehicles del carrer Eduard Maristany. 
 
 

 
 
Figura 83. Terrenys entre les vies de RENFE i el costat mar del carrer Eduard 

Maristany. Font: pròpia. 
 
 
La nova línia inclou la creació de 5 noves estacions, a més de l’actual estació 
de Sant Adrià. Les estacions tenen una longitud de 60 metres, com les del 
Trambesòs i del Trambaix, amb unes rampes d’accés a les andanes amb 
pendent del 6%. L’andana de totes les estacions pot ser central, amb una 
amplada d’uns 4 metres, per ocupar menys espai i no afectar la secció 
projectada en els plans especials per al carrer Eduard Maristany. Dos passos 
de vianants per estació permetran entrar i sortir-ne amb seguretat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 84. Planta tipus d’una estació de tramvia del nou tram. Font: elaboració 

pròpia. 
 

 142



                                                                                                           8. Proposta d’accessibilitat al nou espai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 85. Traçat i estacions del nou tram de línia T4. Font: elaboració pròpia. 
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El traçat de la línia que proposo va seguint el carrer Eduard Maristany i les 
estacions que considero més idònies són les següents: 
 

- Estació de Sant Adrià (PK 0+000). El nou traçat permet aprofitar la nova 
estació, amb andana central i ubicada en paral·lel a l’estació de RENFE. 
La continuïtat del traçat del tramvia actual pot inutilitzar el pas inferior per 
a vianants per a creuar el tren i les obres del tramvia hauran de preveure 
fer un pas nou. Després d’aquesta estació, el tramvia canvia d’alineació i 
entra al terme municipal de Badalona pels terrenys de les vies mortes de 
la RENFE. Entre aquesta estació i la següent hi ha més distància de 
l’habitual en tramvies i això ho justifico per la poca demanda que tindria 
una estació intermitja situada davant de la FECSA. 

 
- Estació Bórax / Granland (PK 0+900). Està situada entre els carrers Mar 

Tirrena i Mar Jònica. Té accés directe als edificis i equipaments de la 
zona A-1 (Bórax) i a la platja de la Mora. Per donar un bon accés als 
espais situats a l’altre costat de la via del tren ja hi ha projectat un pont 
per a vianants i vehicles al carrer Sant Lluc, però proposo fer un pas 
inferior per a vianants al carrer Mar Tirrena.  

 
- Estació Port de Badalona (PK 1+420). La seva ubicació és just davant la 

dàrsena esportiva, al final del carrer Antoni Bori. Estaria situada a la 
rampa de pujada cap al pont sobre el canal, però això no és un 
impediment tècnic ja que el tramvia pot seguir la mateixa rasant que el 
tren (té un pendent entre l’1 i l’1’5%, superior al 3% mínim exigit en 
estacions de tramvia). L’accés dels vianants des del port a l’estació es 
pot fer mitjançant escales i ascensors o bé amb una rampa que pugi 
paral·lela al tramvia i doni continuïtat al passeig marítim a través del pont 
de la RENFE.  

 
- Estació Ponent (PK 1+770). Aquesta estació està situada davant del 

carrer Cervantes, just a la rampa de baixada del pont. En aquest cas, el 
desnivell entre l’estació i el carrer no és tan gran com en l’estació 
anterior, ja que el carrer Eduard Maristany ja té cota ciutat en aquest 
punt (cota 4-4’5). L’accés a l’altre costat de les vies de RENFE es farà a 
través del pont històric sobre les vies del sector A-3 que connecta les 
places del Patí de Vela i del Vaixell Maria Assumpta o bé per la rotonda 
inferior del carrer Ponent. En aquest últim cas, els usuaris podran 
enllaçar amb l’estació homònima de la línia T5, també inclosa en la 
meva proposta. 

  
- Estació Anís del Mono (PK 2+330). Es troba entre els carrers Sagunt i 

Conquista, just davant la fàbrica històrica d’Anís del Mono. L’existent pas 
inferior per a vehicles i vianants de l’avinguda Sant Ignasi de Loiola 
servirà per donar accés a l’estació als usuaris del sector A-3 i del barri 
del Progrés. 

 
- Estació RENFE Badalona (PK 2+780). En aquesta estació no hi ha 

terrenys de RENFE en desús per a ubicar l’estació sinó que hi ha una 
tercera via de l’estació que és utilitzada. Per això, considero que les vies 
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i l’estació han d’ocupar la calçada actual del carrer Eduard Maristany 
desplaçant la circulació de vehicles cap al costat mar. El pas inferior 
actual de l’avinguda Martí Pujol permet travessar les vies de RENFE i 
enllaçar amb la línia C-1 de Rodalies. Aquesta estació també connecta 
el centre de Badalona a través del pas inferior del carrer del Mar. 

 
 
8.4.3. Característiques tècniques generals 
 
Aquesta prolongació de línia té una longitud total d’uns 2.840 metres. Els 
terrenys disponibles permeten fer-la tota amb doble via ja que tenen una 
amplada superior a la necessària per a dos tramvies (7,5 metres). La línia té 
ample europeu, és a dir, 1.435 mm. entre cares interiors de carrils i una 
distància mínima entre eixos de vies de 3,15 metres.  
 
El radi mínim del tramvia és de 35 metres i els acords en planta es fan amb 
clotoides. Com que es tracta d’una línia de traçat global recte, exceptuant les 
entrades a les estacions i alguns trams circulars amb radis superiors a 1.000 
metres, complirà el requeriment de radi mínim. 
 
En alçat, el tramvia admet pendents màxims del 6,5% i del 3% en estacions, 
fent servir acords parabòlics amb Kv superior a 400. Però es tracta d’uns espais 
amb una cota propera a 4 metres i amb pendents molt suaus, per tant, no 
caldrà forçar el pendent ni la Kv. L’únic punt conflictiu que observo podria ser el 
creuament del canal de navegació a través d’un pont, però si el tramvia segueix 
el mateix traçat en alçat que les vies de RENFE, complirà tots aquests 
paràmetres ja que el tren té uns criteris més restrictius que el tramvia. 
 
La velocitat màxima del tramvia dins la ciutat és de 50 km/h i es redueix a 30 
km/h en passos de vianants o creuaments de vehicles. Però aquest tram ocupa 
uns terrenys propietat de RENFE, i per tant, no hi haurà creuaments de 
vehicles ni de vianants, excepte en les estacions per accedir a les andanes. És 
per això, que el nou tramvia podria anar a màxima velocitat entre estacions i 
fent unes parades de 20 segons, la seva velocitat comercial s’acostaria als 25 
km/h. Això milloraria molt l’explotació d’aquest tram de la línia T4, ja que els 
tramvies que actualment donen servei a la resta de línies, ho fan a una velocitat 
comercial inferior als 20 km/h. 
 
El punt més complicat que hem observat en aquest tram és passar per sobre el 
canal de navegació previst en el projecte portuari. La segona fase del port 
preveu construir un pont per a les vies de RENFE, però aquest pont només té 
amplada per a dos trens i passarel·les laterals per a vianants.  
 
Les obres de la primera fase del port encara no s’han acabat i per tant, no ha 
començat la segona fase. Per aquest motiu, una solució que proposo seria 
canviar el projecte del pont sobre el canal i fer un nou pont més ample, amb 
secció suficient per a dos trens, dos tramvies i un passeig per a vianants i 
ciclistes. La solució estructural per a aquest pont podria ser amb tirants o bé 
amb una doble estructura metàl·lica. La solució de pont amb cantell variable 
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com el que creua el riu Besòs per Eduard Maristany no seria factible ja que 
reduiria el gàlib per a les embarcacions. 
 
Una solució compatible amb el pont projectat per a la RENFE és fer un altre 
pont exclusiu per al tramvia o bé compartit amb vianants i ciclistes. Es tracta 
d’una solució pitjor que l’anterior ja que els dos ponts ocuparien un espai més 
gran, però permetria donar continuïtat al tramvia en el cas que ja estigués fet el 
pont per al tren. 
 
A llarg termini, és previst que es tregui el tren de la façana marítima de 
Badalona i que passi soterrat pel centre de la ciutat. Quan això passi, la nova 
línia de tramvia donarà connexió al litoral de Badalona, sense que el fet de 
treure el tren sigui un perjudici. A més, es pot prolongar la línia T4 fins al barri 
de Canyadó o fins al terme municipal de Montgat. 
 
 
 
8.5. Prolongació de la línia T5 del Trambesòs 
 
 
8.5.1. Línia T5 en construcció 
 
Actualment s’està construint la línia T5 del Trambesòs, que unirà la Vila 
Olímpica amb el Gorg a través de la Meridiana, la Gran Via i Sant Adrià de 
Besòs. El tram entre l’estació Ciutadella / Vila Olímpica i Glòries serà compartit 
entre les línies T4 i T5, un cop s’ha descartat que cap línia arribi fins a l’estació 
del Nord. 
 
Quan l’enllaç entre línies de la Mina estigui construït, es preveu que la línia T5 
discorri per l’avinguda Diagonal i pugi per Sant Adrià de Besòs per enllaçar 
amb el tronc del carrer Cristòfol de Moura i Marquès de Montroig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 86. Recorregut a llarg plaç de les dues línies del Trambesòs. Font: [31] 
 
 
L’entrada de la línia T5 al terme de Badalona es fa pel centre de l’avinguda 
Marquès de Montroig, amb dues estacions, Gorg i Sant Roc, que tenen enllaç 
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amb la línia 2 del metro. L’estació final de línia és Gorg i no hi ha previsió 
immediata de construir-ne cap més. 
 
 
8.5.2. Traçat i estacions 
 
La meva proposta consisteix en prolongar la línia T5 des del Gorg fins al port 
de Badalona a través de la plaça Tarradellas i el carrer Ponent. 
 
El nou planejament del sector A-2, implica la remodelació de tot el barri del 
Gorg i això inclou redefinir la secció del carrer Ponent, amb una alineació que 
segueix les façanes dels nous habitatges i equipaments del sector. Segons el 
Pla Especial [18], el carrer Ponent tindrà una amplada total de 30 metres, amb 
una franja verda de 10 metres i una calçada per a vehicles, fet que permet 
encabir un tramvia sense modificar significativament la secció del carrer. 
 
El traçat que proposo parteix de l’estació Gorg, a l’avinguda Marquès de 
Montroig, travessa la plaça Tarradellas pel sud i fa una corba per seguir el 
carrer Ponent fins al final.  
 
La nova línia que plantejo inclou la creació de 2 noves estacions, a més de 
l’estació del Gorg, actualment en construcció: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 87. Traçat i estacions del nou tram de línia T5. Font: elaboració pròpia. 
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- Estació Gorg (PK 0+000). El nou traçat parteix d’aquesta estació, 
situada al centre de l’avinguda Marquès de Montroig entre els carrers  
Tortosa i Antoni Bori. Hi ha correspondència amb la línia 2 del metro i en 
un futur amb l’estació ja construïda de la línia 9.  

 
- Estació Guifré (PK 0+380). Es troba en el carrer Ponent, entre els 

carrers Lleida i Guifré. Aquesta estació no només dóna servei al nou 
barri del Gorg sinó que també és útil per als barris del Gorg i Progrés 

 
- Estació Ponent (PK 0+830). Proposo que sigui l’estació final de la línia i 

que estigui ubicada al final del carrer Ponent, just abans d’Eduard 
Maristany. L’andana central d’aquesta estació permetria l’estacionament 
de dos trens en espera per donar la freqüència adequada a la línia. 
Aquesta estació permetria l’enllaç amb l’estació també anomenada 
Ponent de la línia T4, inclosa a la meva proposta de prolongació anterior, 
a través de la rotonda projectada sota les vies de RENFE. 

 
Les estacions tenen una longitud de 60 metres, com les plantejades a la 
prolongació de la línia T4 i també tenen unes rampes del 6% per a accedir a les 
andanes. L’andana de les dues estacions del carrer Ponent pot ser central, 
amb una amplada d’uns 4 metres, per perjudicar el mínim la secció del carrer. 
Al dos extrems de les estacions es poden habilitar passos de vianants per a 
permetre la sortida dels usuaris del tramvia. 
 
 
8.5.3. Característiques tècniques generals 
 
La meva prolongació de la línia T5 té una longitud d’uns 890 metres, tota ella 
amb doble via. Les dues vies amb una distància entre eixos mínima, és a dir, 
de 3,15 metres, excepte en les estacions, on s’obriran per deixar espai per a 
l’andana central. L’ample necessari per a dos tramvies és de 7,5 metres i de 10 
metres amb estació d’andana central. Els 30 metres d’ample previstos en el 
carrer Ponent permeten encabir el tramvia aprofitant la franja verda. 
 
Els criteris tècnics són iguals als de l’altra prolongació proposada i no hi ha cap 
punt amb un pendent superior al 6,5% requerit ni al 3% d’estacions. 
 
Un punt crític d’aquest tram és el gir entre l’avinguda Marquès de Montroig i el 
carrer Ponent, ja que amb l’alineació actual no hi cap una corba de 35 metres 
de radi. Tot i això, aquesta cantonada estarà ocupada pel parc del Gorg i és 
fàcil ocupar-ne una part per posar una circular acceptable amb les clotoides 
corresponents. Els creuaments de la línia amb passos de vianants i carrers fan 
preveure que la velocitat comercial serà inferior als 20 km/h. 
 
 
8.6. Accessibilitat amb el tramvia proposat 
 
  
Si considerem el transport públic preexistent i la meva proposta de prolongar 
les dues línies de tramvia, observem una millora en el transport de la zona: 
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Figura 88. Transport públic preexistent i proposat en el nou port i els nous 

sectors de remodelació. Font: elaboració pròpia. 
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He analitzat la nova situació per sectors i he calculat les distàncies mínima i 
màxima a les estacions de tramvia, igual que en l’apartat 8.2.5. i s’obté la 
següent taula: 
 
 

Sector Estació de tramvia Distància 
mínima (m) 

Distància 
màxima (m) 

Ponent (línia T4) 60 330 Sector de llevant del 
port Ponent (línia T5) 60 320 

Port de Badalona  0 600 Sector de ponent del 
port Bórax / Granland 170 610 

Guifré 230 630 
Port de Badalona 80 450 Canal 
Ponent (línia T5) 90 360 

Sector A-1 Bórax Bórax / Granland 0 500 
Ponent (línia T5) 0 820 
Port de Badalona 80 450 
Gorg 10 910 Sector A-2 àmbit Gorg 

Guifré 0 700 
Bórax / Granland 40 670 
Port de Badalona 180 540 Sector A-2 entorn 

portuari (oest) Ponent (línia T5) 220 850 
Ponent (línia T4) 0 130 Sector A-2 entorn 

portuari (est) Ponent (línia T5) 60 200 
Ponent (línia T4) 0 800 
Ponent (línia T5) 160 920 Sector A-3 Campsa 
Anís del Mono  0 700 
Guifré 150 580 
Ponent (línia T4) 110 520 Sector Cotonifici 
Ponent (línia T5) 0 370 

Parc empresarial 
Granland Bórax / Granland  40 660 

 
Taula 44. Distàncies màxima i mínima de cada sector a les estacions de 

tramvia proposades. Font: elaboració pròpia. 
 
 
La primera conclusió que obtinc amb la meva inclusió del tramvia al sector és 
que les distàncies al transport públic es redueixen de manera destacada. Les 
distàncies mínimes són totes acceptables i fins i tot inferiors a 300 metres i 
aquesta és una dada destacada, tenint en compte que s’accedeix a un 
transport amb velocitat comercial propera a 25 km/h. 
 
Les distàncies màximes obtingudes són també significativament inferiors a les 
que dóna el transport preexistent. A més, tot i que alguns valors són elevats, en 
la majoria dels casos l’usuari pot triar entre diverses estacions de la mateixa 
línia i optimitzar-ne la distància. Globalment, es pot considerar que des de 
qualsevol punt dels sectors considerats es pot accedir a una estació de tramvia 
caminant menys de 1000 metres. 
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Tal com he fet amb el transport previ, suposo que l’usuari anirà a buscar el 
transport ferroviari més proper segons la seva situació. A cada sector cal 
considerar el recorregut màxim i mínim per accedir al transport, és a dir, de tots 
els punts del sector, el que ha de caminar més i menys per arribar al tren, 
metro o tramvia més proper. La figura següent mostra aquests valors, tot 
considerant també els recorreguts obtinguts amb el transport preexistent, si són 
menors: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 89. Accessibilitat dels diferents sectors al tren, metro o tramvia, amb la 

proposta de prolongació del tramvia. Font: elaboració pròpia. 
 
 
Amb aquesta simplificació encara obtinc uns valors més bons ja que els 
recorreguts mínims de tots els sectors són propers a zero. Això s’explica 
perquè el tramvia que he plantejat va resseguint els àmbits de renovació 
urbanística i passa pel límit o pel mig de molts d’ells. 
 
Observo que tots els sectors excepte dos tenen un recorregut màxim 
acceptable. Això significa que qualsevol punt de tots els sectors excepte a 
ponent del port i el parc empresarial Granland, tenen un transport ferroviari 
eficient. A més, els recorreguts màxims dels dos sectors esmentats són de 520 
i 660 metres, valors que poden ser considerats raonables. 
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8.7. Comparació de l’accessibilitat actual i proposada 
 
 
8.7.1. Millora de l’accessibilitat global 
 
La introducció de les set noves estacions de la proposta de prolongació és una 
clara millora d’acostament del transport públic a l’usuari. La distància que cal 
caminar amb el tramvia és sensiblement inferior a la distància amb el transport 
previ i això pot crear nous viatges en transport públic en detriment del vehicle 
privat. A més, el transport que ofereixo té com a valor afegit una eficiència 
superior a l’autobús, a part de la proximitat. 
 
L’interval que hi ha entre el recorregut mínim i el recorregut màxim de cada 
sector és la franja de distàncies que cal caminar per accedir al mode de 
transport ferroviari que està més a prop. És a dir, les distàncies de tots els 
punts d’un sector al transport ferroviari més proper a cada punt estan incloses 
en aquesta franja. D’aquesta manera, es poden comparar les franges de 
distàncies que cal caminar sense fer cap inversió en transport públic i amb la 
meva proposta de tramvia i analitzar de manera simplificada la millora que 
representa per a l’usuari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Comparació de l’accessibilitat al transport públic ferroviari actual i 

amb la proposta de nou tramvia. Font: elaboració pròpia. 
 
 
En general, les franges que cal caminar en cada sector sense tramvia (color 
lila) són més grans que les franges amb la meva proposta de tramvia (color 
blau). Els valors no acceptables que s’obtenien abans s’han pogut disminuir 
fins a valors inferiors als 700 metres i per tant, puc considerar que tot el nou 
àmbit tindrà un accés al transport públic suficient. 
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El més destacat és que s’ha acostat el transport a tots els sectors i a tots els 
punts de cada sector, de tal manera que no queda cap espai de la nova 
urbanització sense aquest servei. No només s’aconsegueix que el tramvia 
voregi aquests àmbits sinó que les dues línies permeten crear unes franges 
d’accessibilitat acceptable on hi estan inclosos tots els habitatges, serveis 
portuaris, equipaments, indústries i zones lliures projectats.  
 
 
8.7.2. Àmbit portuari (port i canal) 
 
Considerant l’àmbit portuari globalment, les dues línies aconsegueixen dotar el 
nou port d’un transport pràcticament inexistent sense el tramvia. En l’anàlisi del 
transport públic actual, hem vist que tant el sector de llevant del port com el de 
ponent tenien un recorregut mínim de 850 metres i un recorregut màxim 
arribant als 1500 metres en la part de Ponent. A més, els únics autobusos amb 
distància mínima acceptable al port són el 4, amb una connexió local i el 44, 
que va a Barcelona suportant el tràfic dels vehicles.  
 
Tot això situa el port en una situació de desconnexió gairebé total amb el 
transport públic eficient de la zona. Alguns equipaments importants del port 
com el moll pesquer, l’edifici de capitania o el centre comercial es troben a una 
distància superior als 1000 metres de la RENFE o el metro Gorg. 
 
Amb el nou tramvia que he plantejat, el port tindrà un transport públic òptim per 
als usos esportius i pesquers i també per als usos lúdics que s’han previst en el 
centre comercial, l’escola de vela o els restaurants, entre altres. Les estacions 
Bórax / Granland i Port de Badalona (T4) serveixen la zona de ponent del port i 
l’estació Ponent (T4 i T5) serveix la zona de llevant. 
 
El canal de navegació no quedava a una distància excessiva del metro Gorg, 
però les noves estacions Guifré i Ponent de la línia T5 redueixen aquesta 
distància i diversifiquen les opcions de transport. 
 
  
8.7.3. Sector A-1 Bórax 
 
Amb el transport públic actual, els habitants i usuaris d’aquest sector hauran de 
caminar entre 700 i 1200 metres per a accedir a les estacions de tren i tramvia 
de Sant Adrià. A més, aquest recorregut discorre per un carrer isolat al costat 
de la FECSA i les vies de RENFE.  
 
Amb la nova estació Bórax / Granland de la línia T4 que he proposat, tot el 
sector queda a distància inferior a 500 metres i amb això es dóna un nou accés 
als habitatges, equipaments i a la platja de la Mora. 
 
 
8.7.4. Sector A-2  
 
L’àmbit Gorg del sector A-2, és a dir, la franja entre els carrers Antoni Bori i 
Ponent té un accés previ acceptable amb l’estació de metro de Gorg, tot i que 
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la distància augmenta com més a prop del por estem. En canvi, les àrees del 
sector A-2 ubicades a l’entorn portuari només tenen l’autobús com a mitjà de 
transport a distància acceptable. 
 
La prolongació de la línia T5 amb les estacions Guifré i Ponent permet cobrir 
millor el sector i permetre als usuaris poder escollir entre diferents modes de 
transport. L’entorn portuari del sector A-2 queda ben cobert amb les estacions 
Bórax / Granland, Port de Badalona i Ponent. 
 
 
8.7.5. Sector A-3 Campsa 
 
La proximitat amb l’estació de Badalona de RENFE, el metro Pep Ventura i els 
autobusos dels carrers Indústria i Progrés fan que bona part del sector tingui 
una connexió al transport públic acceptable. Tot i això, la zona 1 del sector i els 
espais propers al port tenen un dèficit destacat de transport. 
 
Les estacions Ponent i Anís del Mono que he explicat abans permeten donar 
servei a les àrees amb menys transport i ampliar l’oferta dels espais amb dèficit 
previ, havent de caminar un màxim de 400 metres. 
 
 
8.7.6. Sector Cotonifici 
 
El sector Cotonifici no està totalment desconnectat del transport públic gràcies 
als autobusos i al metro Gorg, però les distàncies màximes són massa altes i 
s’acosten als 1000 metres.   
 
Les estacions que donaran servei a aquesta nova àrea d’habitatges i 
equipaments són les dues proposades a la línia T5, és a dir, Guifré i Bórax. 
Tots els punts d’aquest petit sector tindran una estació de tramvia a menys de 
330 metres. 
 
 
8.7.7. Parc empresarial Granland 
 
Les distàncies màximes actuals del nou parc empresarial als modes de 
transport ferroviari s’acosten o superen els 1000 metres i per això, es tracta 
d’un polígon industrial amb dèficit important de transport. Tot i això, les línies 
d’autobús s’hi acosten més i no el converteixen en un lloc aïllat. 
 
L’estació de tramvia Bórax / Granland inclosa en la meva proposta redueix la 
distància al transport públic i permet escollir entre diferents modes als usuaris 
del parc empresarial. Tot i això, la nova estació no redueix tant les distàncies 
com en altres sectors havent-hi punts amb recorregut de 660 metres. 
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